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Kontaktné údaje 

Vzdelanie 

Právnická fakulta (Univerzita Mateja Bela v Banskej 

Bystrici), Banská Bystrica 

2015 - 2021, doktorandské štúdium (III) (PhD.) na katedre obchodného a finančného práva, 

Právnická fakulta (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici), Banská Bystrica 

2015 - 2019, rigorózne štúdium (JUDr.) 

Právnická fakulta (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici), Banská Bystrica 

2013 - 2015, Právnik (Mgr.) 

Právnická fakulta Janka Jesenského, Sládkovičovo, 

2010 - 2013, Právnik (Bc.) 

Gymnázium sv. Michala Archanjela, Piešťany 

2006 - 2010, Gymnázium 

Priebeh zamestnaní: 

Realfin Markt, s.r.o.  

19.02.2020 - doteraz, Konateľ spoločnosti. 

Zabezpečovanie riadneho chodu spoločnosti, zastupovanie spoločnosti na vonok ako aj do 

vnútra, marketingová činnosť, komunikácia s klientmi a obchodnými partnermi, vedenie 

obchodných rokovaní, príprava a uzatváranie zmlúv, vytváranie investičných príležitostí pre 

klientov, hľadanie komplexných riešení pre klienta, zabezpečovanie dohľadu a vedenia 

rozpracovaných obchodov do ich úspešného dokončenia, administratívna činnosť, fakturačná 

a účtovná činnosť, komunikácia s úradmi štátnej správy, administratívne zabezpečenie 

štátnych príspevkov.  

Realfin Markt, s.r.o.  

1.3.2019 - 19.2.2020, Riaditeľ spoločnosti 

Riadenie spoločnosti, zabezpečovanie marketingu spoločnosti, komunikácia s klientmi a 

obchodnými partnermi, vedenie obchodných rokovaní, príprava a uzatváranie zmlúv, 

mailto:mgr.martin.petko@gmail.com


vytváranie investičných príležitostí pre klientov, zabezpečovanie dohľadu a vedenia 

rozpracovaných obchodov do ich úspešného dokončenia, administratívna činnosť, 

Realfin Markt, s.r.o.  

31.3.2016 - 31.10.2018, Právnik / Realitný maklér 

Právnik / Realitný maklér - Komunikácia s klientmi, príprava zmlúv, prímanie zákaziek, 

hľadanie vhodných riešení pre klienta, administratívna činnosť, zabezpečenie komplexného 

servisu pre klienta. 

Doplňujúce informácie a mentálne nadstavenie: 

Považujem sa za ambicióznu a pracovitú osobu, ktorá dokáže Vám ponúknuť nielen svoje 

poznatky a precíznosť z právneho prostredia ale aj dokáže ponúknuť aj svoje viacročné 

skúsenosti z prostredia obchodu a vedenia spoločnosti. 

V rámci ambicióznosti zastávam vždy proaktívny prístup a snažím sa neustále pracovať na 

sebe, udržovať si osobnostný rozvoj a tým rozširovať svoje skúsenosti a poznatky 

a transformovať ich v blaho spoločnosti. 

Kľúčové považujem za učenie si krátkodobých a dlhodobých cieľov a budovanie cesty k 

ich splneniu. Dôležitá je aj determinácia problémov ich správne uchopenie a hľadanie riešení. 

Živote sa riadim aj tým že neexistujú neriešiteľné problémy, je potrebné iba nájsť tú správnu 

cestu k optimálnemu riešeniu.  

Považujem sa aj za teamového hráča, uvedomujem si že práve dobre vzťahy v rámci 

pracovného kolektívu sú jednou z základných esencii, ktoré môžu posúvať spoločnosť v pred. 

Pretože práve dobre a otvorené pracovne prostredie prispieva k tvorbe nových inovácii, 

prípadne determinuje efektívnejšie riešenia. 

Práca, ktorú som vykonával ma vždy bavila a napĺňala, predovšetkým jej rôznorodosť ako aj 

širokospektrálnosť. Práca si vždy vyžadovala osobnostný prístup k klientom. Sprevádzalo ich 

mnoho klientov v rôznych životných situáciách, bolo kopec pozitívnych klientov ale aj 

vzhľadom k súčasnej dobe tak klientov, ktorý sa ocitli v pomerne náročných životných 

situáciách, ktoré sa nezaobišli bez vedľajších emócii (exekúcie, majetkové vysporiadania, 

rozvody, smrť blízkych, roztrieštené vzťahy s blízkymi osobami a susedmi, atd.). Práve na 

mojej práci ma napĺňalo že sa jednalo aj o spoločenskú pomoc klientom, kde som vždy hľadal 

to správne a optimálne riešenie prípadne vytváranie reálnych vízii do budúcna a následné ich 

pozitívne motivoval. S prácou bola spojená komunikácia nielen z bežnými klientmi ale aj 

obchodnými partermi, investormi, bankami, štátnou správou, exekútormi, notármi. Práca si 

vyžadovala vedenie obchodných rokovaní, pri niektorých prípadoch plnila funkciu mediátora, 

prioritou bolo nájdenie konsenzu medzi klientmi a tým realizácia celého obchodu. Práca si 

vyžadovala určitú flexibilitu s ktorou bolo veľa kráť spojene aj regionálne cestovanie ako aj 

pracovanie mimo termínov prevádzky pripadne mimo pracovne dni. 

Za zmienku stoji aj doktorandské štúdium (PhD.), na katedre obchodného a finančného práva, 

kde som získal osobnostný rozvoj či už širším pohľadom na legislatívnu problematiku, ako aj 

analyzovanie pôvodu problémov ich uchopenie a determinovanie možnosti náprav. Zároveň 

určitou osobnostnou výzvou boli aj vystúpenia na medzinárodných konferenciách, kde bolo 

nevyhnutné správne uchopenie témy a práce s faktami a jej prezentácia pred odbornou 

verejnosťou.   



Znalosti 

Jazykové znalosti 

Slovenský jazyk - Matersky 

Nemecký jazyk - Stredne pokročilý (B2) 

Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2) 

Ruský jazyk - Začiatočník (A2)  

Ostatné znalosti 

Microsoft Word - Pokročilý 

Microsoft Excel – Pokročilý 

Microsoft PowerPoint – Pokročilý 

Adobe Lightroom – Pokročilý 

Ďalšie znalosti, schopnosti a záujmy 

Oprávnenie: Veliteľ námorného rekreačného plavidla (B) viac ako 3000NM. 

Od 7rokov sa venujem aktívne okruhovému jachtingu a od 2016 aj námornému jachtingu, v 

rámci ktorého aj aktívne pretekám a minulosti v rámci klubu a voľného času viedol tréningy 

deti. V rámci jachtingu som aj nedávno získal kvalifikáciu rozhodcu jachtárskych pretekov. 

Aktívne potápam a začal som s technickým a jaskynným potápaním. 

Vedľajšie záujmy: Drevorezba a práca s drevom, posledný s projektov vo voľnom čase som 

kompletne zreštauroval okruhovú plachetnicu triedy FINN.  

Vodičský preukaz 

sk. B; najazdených 380.000km 


