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PRACOVNÉ SKÚSENOSTI 

JUDr. Roman Hojer s.r.o. advokátska kancelária 

Samostatný výkon advokácie 

November 2016 - súčasnosť 

Samostatný výkon advokácie vo vlastnej nezávislej 
advokátskej kancelárii. 

Najväčšiu časť agendy tvorí: 

- Zastupovanie klientov obvinených a obžalovaných v trestných 
konaniach 

-Poskytovanie poradenstva poskytovateľom zdravotnej 
starostlivosti. To aj prostredníctvom spoločnosti MEDIPORA -
poradenstvo pre lekárov s.r.o., ktorej som tiež konateľ 
a spoločník. 

-Zastupovanie klientov v súdnych a správnych konaniach 
v širokej škále zameraní. 

-Poradenstvo pre klientov v oblasti verejného obstarávania. 

CASH COLLECTORS SK s.r.o. 

Konateľ 

December 2010 - október 2016 

Jediný konateľ inkasnej agentúry úzko personálne aj finančne 
prepojenej s advokátskou kanceláriou Havel, Holásek & 
Partners, s.r.o., zameriavajúcej sa na správu a vymáhanie 
pohľadávok bankových a finančných inštitúcií 

Náplň práce: 

- Osobná komunikácia s klientmi a dodávateľmi 

- Aktívna účasť na Business developmente a marketingu 

- Príprava podkladov do výberových konaní 

- Predzmluvné rokovanie s potenciálnymi klientmi 

- Príprava zmlúv a súvisiacej dokumentácie 

- Príprava a revízia pravidelnej fakturácie 



- Sledovanie vývoja trhu 

- Kompletné zostavenie a vedenie tímu 35 ľudí 

- Všestranné zabezpečovanie chodu a prevádzky spoločnosti 

Pod mojím vedením dosiahla spoločnosť CASH COLLECTORS SK s.r.o. nasledovné finančné 
výsledky: 

2011 34.729 Eur 
2012 284.187Eur 
2013 378.114 Eur 
2014 436.621 Eur 
2015 418.822 Eur 

Spoločnosť CASH COLLECTORS SK sa pod mojím vedením etablovala ako relevantný subjekt 
poskytujúci špičkové služby pre bankové a finančné inštitúcie v oblasti správy a vymáhania 
spotrebiteľských aj B2B pohľadávok. 

Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátska kancelária 

Advokátsky koncipient 

Apríl 2010 - december 2011 

Advokát, vedúci oddelenia súdnych sporov a vymáhania pohľadávok 

Január 2012- október 2016 

Oddelenie súdnych sporov a vymáhania pohľadávok advokátskej kancelárie Havel. 
Holásek & Partners, s.r.o. je úzko personálne aj finančne prepojené s inkasnou agentúrou 
CASH COLLECTORS SK s.r.o. Pod mojím vedením pracovalo na vedení jednoduchších aj 
komplikovaných súdnych sporov predovšetkým z oblasti bankového práva, finančného 
práva, dopravy, autorského práva, ako aj konkurzov a reštrukturalizácií 

Osobné zostavenie a vedenie tímu zloženého z 30 právnikov, spravujúceho viac než 
35.000 súdnych, exekučných a konkurzných konaní 

- Príprava podkladov a prihlášok do výberových konaní 

Vedenie predzmluvných rokovaní s potenciálnymi klientmi 

Príprava zmlúv a súvisiacej dokumentácie 

Po podpísaní zmlúv s novými klientmi príprava vzorových dokumentov potrebných 
pre súdne, exekučné, konkurzné a reštrukturalizačné konania 

Organizácia práce ostatných právnikov a revízia ich výstupov 



!!!!!!!!!!!!!!! 

Osobné riešenie vyskytujúcich sa problémov a individuálnych prípadov, riadnych aj 
mimoriadnych opravných prostriedkov 

Osobná komunikácia s najdôležitejšími klientmi, stretnutia s ni.mi, reporting pre 
klientov 

Účasti na súdnych pojednávaniach 

Koordinácia a komunikácia s exekútormi, konkurznými správcami, dražobníkmi 
a ďalšími spolupracujúcimi subjektmi 

Publikácia odborných článkov 

Koordinácia spolupráce s ďalšími pobočkami advokátskej kancelárie Havel, Holásek & 
Partners s.r .o. 

JUDr. Peter Bizub, advokát 

Advokátsky koncipient 

September 2008 - marec 2010 

príprava žalobných návrhov 

príprava návrhov na vykonanie exekúcie 

príprava prihlášok do konkurzných a reštrukturalizačných konaní 

príprava riadnych aj mimoriadnych opravných prostriedkov 

rôzne práce súvisiace s chodom a prevádzkou advokátskej kancelárie 

JUDr. Oľga Folbová, notár 

Odborný praktikant - študent 

Január 2008 - Máj 2008 

administratívna práca 



-

VZDELANIE 

British Council, Bratislava 

Rok 2009, štúdium za účelom prípravy na zloženie odborných skúšok na získanie 
International Legal English Certificate (ILEC), úspešné získanie tohto certifikátu 

Akadémia policajného zboru, Bratislava 

Rok 2009, rigorózne konanie 

Téma rigoróznej práce: Vývoj právnej úpravy slobody pohybu osôb 
v európskom práve 

Masarykova Univerzita v Brne - právnická fakulta 

2003 až 2008 

Téma diplomovej práce: Občianstvo Európskej únie 

Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 13, Bratislava 

2001 až 2003 

Všeobecné humanitné gymnázium 

Gymnázium Haanova 28, Bratislava 

1999 až 2001 

Všeobecné humanitné gymnázium 

INÉ SKÚSENOSTI 

Som ženatý, mám jedno dieťa. 

Nie som ani som v minulosti nebol člen či štatutár akýchkoľvek obchodných 
spoločností, organizácií, hnutí či spolkov okrem tých, ktoré som uviedol v tomto 
životopise. 

RomanHojer 




