
 

Spoločnosť O.M.C. Invest bola založená v roku 2006 ako developerská spoločnosť a postupne rozširovala portfólio svojich aktivít. 
V súčasnosti pôsobí ako investičná spoločnosť, ktorej portfólio tvoria investície v oblasti developmentu, poľnohospodárstva, 
strojárstva, cestovného ruchu, správy pohľadávok a private equity. Realizuje vlastné developerské projekty a súčasne sa podieľa 
ako investor a odborný garant na ďalších projektoch svojich partnerov. Spravuje aktíva svojich klientov, vyhľadáva pre nich 
investičné príležitosti a následne poskytuje komplexné služby pri ich realizácii najmä v oblasti prípravy projektov, finančných 
analýz a právneho poradenstva. Vďaka svojim skúsenostiam sa úspešne angažuje ako partner na organizácii konferencií a 
workshopov v oblasti stavebníctva a poľnohospodárstva na najvyššej úrovni. Do portfólia spoločnosti patria aj aktivity v oblasti 
výroby a obchodu, vlastní značku Kalvín Wood, ktorá sa zaoberá výrobou a predajom luxusného nábytku na domácom a 
zahraničnom trhu. Pri svojej činnosti úzko spolupracuje s domácimi a zahraničnými partnermi, je členom Slovenskej obchodnej a 
priemyselnej komory. Pri realizácii svojich aktivít uplatňuje princípy zodpovedného podnikania a etiky voči všetkým zúčastneným 
stranám, tak isto aj k životnému prostrediu a pravidelne sa angažuje v rôznych charitatívnych projektoch.               
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Minister Brecely vystúpil na Stretnutí lídrov slovenského stavebníctva 

2016 

 

Vo štvrtok 9. júna sa v bratislavskom hoteli Radisson BLU Carlton uskutočnilo Stretnutie lídrov 

slovenského stavebníctva 2016. Na konferencii, ktorej sponzorom je tiež spoločnosť O.M.C. Invest, 

vystúpil minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Roman Brecely, štátny tajomník 

Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Arpád Érsek, generálny riaditeľ Národnej 

diaľničnej spoločnosti, Róbert Auxt, generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky, Tibor Šimoni, Zita 

Táborská, predsedníčka Úradu pre verejné obstarávanie a mnoho ďalších. 

Po prejave ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR sa diskutovalo o aktuálnej situácii na 

trhu, v ktorej sa slovenské stavebníctvo nachádza, preberala sa koncepcia a stratégia ministerstva 

dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. Riaditeľov stoviek stavebných spoločností zaujímali 

pripravované zákazky v rokoch 2016 – 2020 a nové projekty financované z centrálnych a regionálnych 

zdrojov. 

Druhá časť konferencie bola zameraná na plány a investície privátnych investorov v oblasti 

rezidenčného, kancelárskeho, priemyslového a retail developmentu. Práve v druhom bloku vystúpil 

riaditeľ developerskej spoločnosti Mário Červenka. 


