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Dátum narodenia: 

Adresa: 

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI 

ADVOKÁTSKY 
KONCIPIENT /PRÁVNIK/PRÁVNY ASISTENT 

Advokátska kancelária AGM partners s. r. o. 
September 2015 - súčasnost' 

príprava komplexnej a zložitejšej právnej 
dokumentácie a príslušných právnych podaní podľa 
pokynov a v súčinnosti s klientmi 
rokovania s klientmi, účast' na súdnych 
pojednávaniach 
špecializácia na verejné obstarávanie, 
hospodárskej sút'aže a obchodné právo 

pravo 

koordinácia práce a odborné vedenie členov tímu 
verejného obstarávania 

ODBORNÝ ASISTENT NA VYSOKEJ 
ŠKOLE/UNIVERZITE 

Univerzita Komenského v Bratislave 

Právnická fakulta, Katedra finančného práva 
Október 2020 - súčasnosť 

samostatný vedecký, pedagogický a výskumný 
pracovník v oblasti finančného práva (predovšetkým 
právo finančného trhu) a obchodného práva (vrátane 
verejného obstarávania) 

• pravidelná účast' na riešení domácich vedeckých 
grantov (VEGA, KEGA) a na medzinárodných 
zahraničných a domácich vedeckých konferenciách 

STÁŽISTA 
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 

Sekcia auditu a kontroly 
Február 2016 - Apríl 2016 

• práca s metodikou medzinárodných zdrojov 
spočívajúca vo vykonávaní úprav, revízií a analýz 
súvisiacich s tvorbou Postupov pre vládny audit 
štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu 
a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo 
a príslušných metodických usmernení na programové 
obdobie 2007 - 2013, stratégií auditu a iných 
pozičných dokumentov na úrovni MF SR 

• 

• 

• 

PRÁVNY ASISTENT 
Kinstellar, s.r.o. - advokátska kancelária 

Apríl 2015 -August 2015 

príprava a asistencia s právnymi podaniami 
a vypracúvanie rôznych rešerší a právnych analýz 
ýkajúcich sa širšej škály odvetví práva ( občianske 
právo, právo hospodárskej sút'aže, obchodné právo, 
pracovné právo, ochrana osobných údajov) 

PRÁVNY ASISTENT 
Rozhodcovský súd v Bratislave, s.r.o. 

Júl 2014 - Marec 2015 

procesný postup a príprava právnycl1 dokumentov 
v kompetencii rozhodcovského súdu v intenciách 
zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní 
v obchodnoprávnych aj spotrebitel'ských sporoch 

STÁŽISTA 
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 

Apríl 2014 

• v v,, vypracovanie resers1, 
a nemeckého jazyka a 

prekladov 
sumárnych 

z anglického 
rozhodnutí 

vydávaných PMU v správnom konaní, práca 
s judikatúrou Súdneho dvora EU vo veciach ochrany 
hospodárskej sút'aže a štátnych podpôr 

• príprava podkladov na pripomienkové konanie 
zákona o ochrane hospodárskej súťaže v Národnej 
rade SR 

• 

VZDELANIE 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 
Právnická fakulta 

Studijný odbor: Obchodné a finančné právo 

September 2017 - Júl 2020 

Akademický titul: Philosophiae doctor (PhD.) 

EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE 
Národohospodárska fakulta 

Studijný odbor: Bankovníctvo 

September 2016 - ľviáj 2019 

• Akademický titul: Inžinier (Ing.), cum laude 

(s vyznamenaním) 



UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 
Právnická fakulta 
Študijný odbor: Právo 

September 2015 - Máj 2017 

• Akademický titul: Magister (Mgr.), cum /aude 
(s vyznamenanún) 

• udelená Akademická pochvala rektora Univerzity 
Komenského v Bratislave ako prejav osobitného 
uznania za vynikajúce plnenie študijných povinností 
počas celého štúdia na vysokej škole 

• udelená Cena rektora Univerzity Komenského 
v Bratislave za vynikajúcu diplomovú prácu 

• udelená cena TAX ADVISERS AWARD 2017 
Slovenskou komorou daňových poradcov 
za diplomovú prácu s prínosom v oblasti daňového 
práva 

EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE 
Národohospodárska fakulta 

Študijný odbor: Financie, bankovníctvo a investovanie 
September 2013 -Jún 2016 

• Akademich.i titul: Bakalár (Bc.), cum laude 
(s vyznamenanún) 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 
Právnická fakulta 
Študijný odbor: Právo 

September 2012 - Jún 2015 

• Akademický titul: Bakalár (Bc.), cum laude 
(s vyznamenanún) 

Slovenčina: 
Angličtina: 
Nemčina: 
Čeština 

JAZYKOVÉ ZRUČNOSTI 

Materinský jazyk 
Pokročilý, Cl 
Mierne pokročilý, Bl 
Pokročilý, Cl (slovom aj písmom) 

PODPIS 

Bratislava, 27.09.2021 

Maroš Katkovčin 




