Životopis
JUDr. Marián Janočko
OSOBNÉ ÚDAJE:
Meno a priezvisko:

JUDr. Marián Janočko

VZDELANIE:
1998 - 2003

Právnická fakulta
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
magisterské štúdium; špecializácia: právo
doktorát z predmetu Obchodné právo v roku 2009

1992 – 1996

Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Košiciach
Odbor: automatizačná technika

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI:
2005-2008

Advokátska kancelária CVD, s.r.o.
Ako advokátsky koncipient poskytoval právne poradenstvo najmä v oblasti
obchodného práva so zameraním na fúzie a akvizície a komplexné právne
poradenstvo pre firmy ako napr. MOL, EON, Slovnaft, Amslico, Otp Banka etc.
Samostatne riadil významné právne projekty ako napr. právne oddelenie
(unbundling) petrochemickej divízie spoločnosti SLOVNAFT, a.s., spoluvykonával
due dilligence a spoluvytváral transakačnú dokumentáciu významných akvizícií
(napr. Rádio Express, Železničná spoločnosť CARGO Slovakia, a.s., etc.)

2008 – 2010

Advokát zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej
komory
Ako managing partner a spoločník advokátskej kancelárie PRO iURE sa
zameriaval na vedenie advokátskej kancelárie a poskytoval právne služby
v rôznych oblastiach práva avšak najmä v oblasti obchodného práva pre klientov
ako Panta Rhei, Crystal Call, B.Braun etc.

2010 – 2012

Riaditeľ odboru výkonu akcionárskych práv a zriaďovateľských
funkcií na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.
Ako riaditeľ odboru bol zodpovedný za výkon akcionárskych práv
v spoločnostiach s majetkovou účasťou štátu, ktoré spadali pod ministerstvo
dopravy. Vykonával dohľad zameraný na hospodárenie s majetkom a
ekonomický vývoj v týchto spoločnostiach, bol zodpovedný za nastavenie
reportingu týchto spoločností a bol garantom organizačných a personálnych
zmien v týchto spoločnostiach. Bol projektovým manažérom pre vstup
strategického partnera do spoločnosti ZSSK Cargo a predsedom komisie pre
výber koncesionára pre Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a. s.

2012 – súčasnosť

Advokát zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej
komory
Do roku 2014 managing partner a spoločník advokátskej kancelárie PRO iURE
poskytoval v úzkej spolupráci s účtovnou a daňovo-poradenskou kanceláriou

komplexné právne služby pre firmy ako Peek and Cloppenburg, Volkswagen,
Panta Rhei, KWS etc. Od roku 2014 samostatný advokát.
2014 – 2016

CEO a hlavný portfólio manager fondu kvalifikovaných investorov
Náplňou práce bolo vyhľadávanie, realizácia a správa investičných príležitostí
pre investičný fond.

2016 – súčasnosť

Predseda predstavenstva Skybridge I. a. s., investičný fond s
premenlivým základným imaním
Ako predseda predstavenstva a CEO investičného fondu registrovaného
Národnou bankou Slovenska ako registrovaný samospravovaný alternatívny
investičný fond a konateľ ich sesterských a dcérskych spoločností sa zameriava
na investície do slovenských obchodných spoločností s potenciálom rastu
(private equity), spoluriadenie týchto spoločností, dohľad a ich reporting.
Spoločnosť má v portfóliu významné obchodné podiely spoločností v oblasti
energetiky, ecommerce, stavebníctva etc.

OSOBITNÉ ZNALOSTI:




Anglický jazyk
– slovom aj písmom, pokročilá znalosť
Maďarský jazyk – slovom aj písmom, pokročilá znalosť
Vodičský preukaz – skupina B

V Bratislave, 6.10.2020
JUDr. Marián Janočko

