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OSOBNÉ ÚDAJE

Dutková Patrícia
(+421)

https://www.linkedin.com/in/patr%C3%ADcia-dutková-b9431a14a/
Pohlavie Žena | Dátum narodenia

| Štátna príslušnosť Slovenská

PRAX
01.06.2018–31.05.2020

Právnička oddelenia liekovej politiky
Všeobecná zdravotná poisťovňa, Bratislava (Slovensko)
▪ Vedúca úloha pri negociácii zmlúv o podmienkach úhrady liekov z právneho hľadiska
▪ Príprava právnych analýz na rôzne otázky týkajúce sa liekovej politiky
▪ Priama komunikácia s pacientmi a vybavovanie ich sťažností
▪ Aktívna participácia na negociácii podmienok úhrady liekov
▪ Aktívna participácia na vyhodnocovaní podmienok úhrady liekov (najmä vyrovnacích rozdielov)
▪ Aktívna participácia na referencovaní cien liekov nezaradených do zoznamu kategorizovaných
liekov.

01.01.2020–31.05.2020

Členka Kategorizačnej rady
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Bratislava (Slovensko)
▪ Poradný odvolací orgán Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky vo veciach kategorizácie
liekov
▪ Aktívna participácia na posudzovaní námietok podaných účastníkmi konaní vo veciach
kategorizácie liekov

01.11.2015–31.10.2017

Paralegal
Allen & Overy Bratislava, s.r.o., Bratislava (Slovensko)
▪ Aktívna participácia na príprave právnych analýz a uskutočňovanie réšeršov týkajúcich sa rôznych
právnych otázok (súvisiacich najmä s právom obchodných spoločností, súťažným právom,
pracovným právom, bankovým právom, právom verejného obstarávania).
▪ Aktívna participácia pri výkone interných auditov klientov na ich požiadanie (napríklad interný audit
zameraný na identifikáciu existencie protisúťažných konaní) a aktívna participácia pri
uskutočňovaní právnych auditov vykonávaných pri zlúčeniach a splynutiach spoločností či iných
obchodných transakciách (napríklad pri predaji portfólia 64 nehnuteľností)
▪ Príprava prvých návrhov rôznych korporátnych dokumentov
▪ Po prvom roku vyššia zodpovednost a nezávislosť pri vykonávaní inštrukcií klientov sa stala
neoddeliteľnou súčasťou práce.
▪ Priama komunikácia s klientmi pod vedením a kontrolou senior advokátov a managing partnera.
▪ Aktívna participácia na stretnutiach s klientmi

VZDELÁVANIE A PRÍPRAVA
10.09.2018–Súčasnosť

PhD. študent na Katedre obchodného a hospodárskeho práva

EKR úroveň 8

Univerzita Komenského, Právnická fakulta, Bratislava (Slovensko)
▪ PhD. štúdium realizované pod vedením prof. JUDr. Márie Patakyovej, CSc.
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▪ Špecializácia: modernizácia práva obchodných spoločností s ohľadom na potreby trvalo
udržateľného rozvoja
01.09.2013–01.05.2018

Magister v odbore právo

EKR úroveň 7

Univerzita Komenského, Právnická fakulta, Bratislava (Slovensko)
▪ Denné štúdium
▪ Štúdium zamerané na obchodné a súťažné právo.
▪ Väčšina voliteľných predmetov bola absolvovaná v anglickom jazyku.
01.09.2011–01.05.2016

Magister v odbore manažment

EKR úroveň 7

Univerzita Komenského, Fakulta manažmentu, Bratislava (Slovensko)
▪ Denné štúdium
▪ Štúdium zamerané na finančný manažment
OSOBNÉ ZRUČNOSTI
Materinský jazyk

slovenčina

Cudzie jazyky

angličtina

POROZUMENIE

HOVORENIE

PÍSANIE

Počúvanie

Čítanie

Ústna interakcia

Samostatný ústny
prejav

C1

C1

B2

B2

B2

Úrovne: A1 a A2: Používateľ základov jazyka - B1 a B2: Samostatný používateľ - C1 a C2: Skúsený používateľ
Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky - Tabuľka sebahodnotenia

Komunikačné zručnosti

Organizačné a riadiace zručnosti

Pracovné zručnosti

Výborné komunikačné zručnosti získané počas výkonu praxe interného právnika a výučby
uskutočňovanej počas PhD. štúdia.
Výborné organizačné zručnosti (manažovanie dvoch denných štúdii na Univerzite Komenského a
práce v medzinárodnej advokátskej kancelárii, ktorá si vyžadovala priemerne 30 -35 hodín týždenne)
▪ Dobré prezentačné zručnosti získané počas aktívnej participácie na rôznych konferenciách a
medzinárodných súťažiach simulovaných súdnych sporov
▪ Vynikajúce zručnosti pre tímovú prácu (aktívna participácia vo viacerých tímoch - školské tímy
vytvorené pre rôzne projekty a medzinárodné súťaže; pracovné tímy vyžadujúce spoluprácu
viacerých ľudí špecializujúcich sa v iných oblastiach)
▪ Vynikajúce schopnosti sa učiť nové veci (poskytovanie podpory na rôznych právnych otázkach
viedlo k získaniu schopnosti vyhľadať relevantné a dôležité informácie, uskutočniť ich analýzu a
porozumieť podstate v rôznych oblastiach v krátkom čase)

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Členstvá
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▪ Akademická členka Slovenskej asociácie Corporate Governance
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