
Mgr. Vladimír Kordoš LL.M. je slovenský advokát s viac ako 10 ročnou praxou a bohatými 
skúsenosťami v zastupovaní ako slovenských tak aj medzinárodných klientov pri ich 
podnikateľských aktivitách v Slovenskej republike.  
 
V roku 2010 sa stal členom bnt attorneys-at-law v Bratislave (www.bnt.eu) a o dva roky začal 
pôsobiť ako partner spoločnosti. Predtým pracoval v advokátskej kancelárii Squire Patton 
Boggs v Bratislave, medzinárodne pôsobiacej právnickej firme 
(www.squirepattonboggs.com) a v advokátskej kancelárii sídliacej v Bratislave Griščík & 
Partners. 
 
Špecializácie: poradenstvo medzinárodným a slovenským klientom v oblasti fúzií a akvizícií, 
v oblasti nehnuteľností a konkurzného práva. Okrem toho sa koncentruje na obchodné právo 
a právo obchodných spoločností, verejné obstarávanie a problematiku compliance 
a arbitráží. 
 
Absolvoval štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Ďalšiemu 
štúdiu sa venoval na univerzite v holandskom Tilbugu, kde sa špecializoval najmä na 
medzinárodné a európske obchodné právo a právo hospodárskej súťaže. Od roku 2012 
vykonáva taktiež činnosť správcu konkurznej podstaty. 
 
Pán Kordoš je členom európskej organizácie INSOL, ktorá združuje špecialistov venujúcich 
sa problematike konkurzu a reštrukturalizácii, Slovenskej asociácie exportérov a importérov 
a Slovenskej advokátskej komory. Od roku 2016 je zapísaný ako rozhodca rozhodcovského 
súdu Slovenskej advokátskej komory a tiež vo Viedenskom medzinárodnom rozhodcovskom 
centre.  
 
Od roku 2011 sa aktívne podieľa na projekte Advokáti Pro Bono nadácie Pontis. Spolu so 
svojimi kolegami pomáha posilňovať spravodlivosť v spoločnosti, obhajovať verejný záujem a 
práva tých, ktorí sa ocitli v núdzi. Tým, že sa program zameriava na právnu podporu 
neziskových organizácií, posilňuje sa právne povedomie v občianskej spoločnosti a ich 
pomoc je mnohonásobne účinnejšia. http://www.nadaciapontis.sk/pomohli-sme 
 
V roku 2014 advokátska kancelária bnt vyhrala cenu “Via Bona Slovakia 2014” v kategórii 
“Podporovateľ dobrovoľníctva”. http://www.nadaciapontis.sk/podporovatel-dobrovolnictva 
Tento rok zabojuje bnt v Bratislave spolu s Squire Patton Boggs o ocenenie Via Bona 
Slovakia o nasledujúce ceny – Dobrý partner komunity a Cena za sociálne inovácie s 
projektom na zviditeľnenie problému bezdomovectva na Slovensku. 
http://www.nadaciapontis.sk/clanok/o-ocenenie-via-bona-slovakia-zabojuje-71-firiem/2153 
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