MGR. PETER EGRY
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O MNE
Som advokát a správca, ktorý sa v rámci svojej činnosti už vyše 10 rokov venuje právnym činno stiam najmä v oblasti insolvenčných
konaní a správy pohľadávok klientov.
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VZDELANIE

,ljio

právo

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI

konzultant (právo)

Univerzita Kamenského Bratislava, Šafárikovo
nám. č . 6,810 00 Bratislava
2001 - 2007

2007 - 2009
Činnosť samostatného konzultanta pre oblasť právnych činností v

vysokoškolské vzdelanie 11. st

projektovom tíme
účasť

spoločnosti;

na projektoch :

všeobecné/gymnaziálne vzdelanie

tvorba organizačnej štruktúry systému Finančnej správy a jej systému

Gymnázium Ľudovíta Štú ra Zvolen, Hronská

fungovania a kompetencií

1467/3, 960 01 Zvolen

prechod spoločnosti TEl(O, a.s. na menu EURo

1996 - 2000
stredoškolské vzdelanie s maturitou

advokátsky koncipient
LawService, s.r.o.
2009 - 201 2

Q

JAZYKOVÉ ZNALOSTI

V roku 2009 som v

spoločnosti

advokátsky koncipient,
Slovenský jazyk
Anglický jazyk
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SCHOPNOSTI A ZNALOSTI

LawService, s.r.o. nastúpil na pozíciu
hlavným zameraním

spoločnosti

v tom

čase

bolo poskytovanie právnych služieb v oblasti obchodného práva, správy a
vymáhania

pohľadávok, čo

predstavovalo aj hlavnú

náplň

mojej

V

činnosti.

priebehu roka 2009 som úspešne absolvoval správcovské skúšky,

pričom

v

uvedenej spoločnosti som sa začal popri už uvedených činnostiach
venovať

~

pričom

hlbšie aj oblasti insolvenčného práva, v tom čase najmä

konkuzom a konkurznému právu. Po obdobie približne jedného roka som
pre spoločnosť vykonával pozíciu vedúceho právneho oddelenia, kde som

Správcovské skúšky.

V roku 2009 som po
absolvovaní
správcovského kurzu a

organizoval a kontroloval prácu približne štyroch mladších kolegov.

vedúci právnik a správca pre

spoločnosť

SKP, k.s.
2009 - 201 8

zložení správcovskej
skúšky získal oprávnenie
vykonávať činnosť

správcu konkurznej
podstaty podľa zákona

V roku 2009 som založil spolu s niekoľkými
spoločnosť,

výkon

činnosti

uskutočnila

ďalšími

kolegami správcovskú

ktorej činnosť funguje dodnes. Spoločnosť sa zameriava na
správcu konkurznej podstaty,

pre svojich klientov

menších a stredne

veľkých

niekoľko

pričom

v priebehu rokov

úspešných reštrukturalizácií

podnikov. V spoločnosti som predstavoval

8/2005 Z.z.

vedúceho právnika a správcu, pričom som organizoval pracovné činnosti

Advokátske skúšky.

šiestim právnikom, dvom ekonómkam a sekretárke. V roku 2018 som

V roku 2012 som po

ukončil

pôsobenie v tejto spoločnosti , pričom uvedenej oblati práva sa

naďalej

venujem.

absolvovaní príslušnej
praxe zložil advokátsku
skúšku a som zapísaným
členom Slovenskej

advokátskej komory.
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SC HOPNO STI A Z NALO STI

praxe, najmä

Mgr. Peter EGRY, advokát a správca

insolvenčných konaní a

2012 - 2020

správy majetku, som sa

Od roku 2012,

keď

som úspešne zložil advokátske skúšky sa

zároveň

bližie oboznamoval aj s

venujem samostatnému výkonu advokácie a funkcie správcu. V rámci

ekonomickými

činnosti

činnosťami spojenými s

občianskeho

danou prácou, pričom

a obchodnými spormi. V priebehu výkonu advokácie som nadobudol

ekonomickým minimom,

zabezpe čenia,

lepšie pochopiť na právo
nadväzujúce činnosti v
oblasti ekonomiky a
účtovníctva (čítanie
účtovných závierok,
určité menšie analýzy

ekonomických
ukazovateľov

spoločností a pod.)

Aktívne ovládam prácu
s PC vrátane práce s MS
Office
Vyznačujem sa lojálnym

prístupom a
zodpovednosťou za

zverené činnosti.

VODIČSKÝ PREUKAZ
Skupina B

ZÁUJMY A ZÁĽUBY

Cestovanie

Umenie a kultúra

práva s dôrazom na právne činnosti spojené s insolvenčnými

ako aj s prípravou nesporovej agendy najmä v oblasti majetkovo-právnej,

ktoré mi umožňuje

Hudba

sa venujem zasupovaniu klientov najmä v oblasi obchodného a

praktické skúsenosti so sporovými konaniami (najmä v uvedenej oblasti)

disponujem určitým
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PRA COVN É SKÚ SENO STI

samostatný výkon advokácie a správcovskej č inno s ti

V rámci výkonu svojej

~

;:

Športy

správy a vymáhania pohľadávok, v oblasti dražieb a predaja

majetku ako aj

zabezpečovania

insolvenčných

konaniach.

práv klientov a ich majetku v

