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Číslo v Registri 
Rozhodcov  SACE 
 

RR-2015-015 

Meno, Priezvisko 
 

JUDr.  Ing. Tibor Kobela 

Názov firmy 
 

JUDr.  Ing. Tibor Kobela 

Sídlo firmy 
 

Borová 3203/29, 010 07 Žilina 

Telefónne číslo 
 

+421 (0)905 729 209 

E-mail 
 

tibor.kobela@gmail.com 

Vzdelanie 
 

Ing.  (Žilinská  Univerzita, Žilina, Stavebná fakulta) – r. 1992 
JUDr. (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta) – 
           r. 2015  

Pracovné zaradenie 
 

Manažér veľkých investičných projektov, FIDIC  konzultant,  
Zmluvný a projektový manažment, Claim manažment,  
Riaditeľ divízie výrobných činností 

História  profesijného 
pôsobenia 
 

Stručný popis praxe: Dvadsaťdva ročná medzinárodná prax v oblasti 
riadenia veľkých investičných projektov, projektového a zmluvného 
manažmentu, realizácia zmluvných rokovaní, vyhľadávanie, príprava, 
prerokovanie,  odsúhlasovanie, realizácia a fakturácia naviac prác, zmien, 
nárokov  a claimov podľa  zmluvných podmienok FIDIC. 
Typy projektov:  Diaľnice, železnice, tunely, mosty,  kanalizácie, 
vodovody, čistiarne odpadových vôd, elektrárne, teplárne financované 
z prostriedkov EÚ, štátneho rozpočtu, súkromných investícií. 
Zahraničné skúsenosti: Nemecko, Rakúsko, Poľsko, Česká republika, 
Ruská federácia, Ukrajina,  
Členstvo v profesijných združeniach:  Člen Slovenskej komory 
stavebných inžinierov 
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Skúsenosti v rozhodovaní 
sporov 
 

1) Zastupovanie strany sporu pred Komisiou pre riešenie sporov  - FIDIC 
Červená kniha – v spore nad 25 mil. eur. 

2) Zastupovanie strany sporu pred Komisiou pre riešenie sporov  - FIDIC 
Žltá kniha – v spore nad 8 mil. eur. 

 

Znalosť FIDIC zmluvných 
podmienok 
 

Teoretická a aplikačná znalosť FIDIC podmienok vo výstavbe: 
1) Všeobecné zmluvné podmienky na výstavbu – Žltá kniha 
2) Všeobecné zmluvné podmienky na výstavbu – Červená kniha 
3) Všeobecné zmluvné podmienky na výstavbu – Zelená  kniha 

 

Znalosť cudzích jazykov 
 

Nemecký jazyk  – plynulo 
Ruský jazyk  – plynulo 
Anglický jazyk - plynulo 

Iné 
 

Odborne spôsobilý  inžinier – stavebný dozor – odbor inžinierske stavby 
Odborne spôsobilý  inžinier – stavebný dozor – odbor pozemné stavby 
Odborne spôsobilý  inžinier – stavbyvedúci  – odbor inžinierske stavby 
Odborne spôsobilý  inžinier – stavbyvedúci  – odbor pozemné  stavby 
 

 


