SPRÍSTUPNIŤ

Životopis
Meno:

Ing. Peter Kubala

Osobné údaje

__________________________________________________
Vzdelanie
1988 - 1992
Vysoká škola ekonomická Bratislava – Národohospodárska fakulta
1984 - 1988
Stredná priemyselná škola elektrotechnická Bratislava

__________________________________________________
Zamestnanie
r. 2001 – 2019
GEXON s.r.o / Tikal Advisory s. r. o. / IS Properties s.r.o.
podnikateľ - konateľ, spoločník
Hlavné zameranie spoločností : ekonomické poradenstvo, reštrukturalizácia spoločností,
krízový manažment, riadenie spoločností, poradenstvo pri investíciách, účtovníctvo.
r. 2008
Letisko Bratislava a.s.
pracovná pozícia : technický riaditeľ spoločnosti
- zodpovedný za technickú prevádzku letiska a prípravu výstavby nového terminálu BTS
r. 2007 – 2008
Bukóza Holding a.s.
pracovná pozícia : ekonomický riaditeľ riadiacej holdingovej spoločnosti skupiny Bukóza,
člen predstavenstiev spoločností v holdingovej skupine .
- vypracovanie due diligence pre investora, poradenstvo pri akvizícii holdingu
- reštrukturalizácia a konsolidácia spoločností v skupine po akvizícii
r. 2006 – 2010
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia a.s.
podpredseda Dozornej rady spoločnosti
r. 2003 – 2004
Ozeta Trenčín a.s.
pracovná pozícia : ekonomický riaditeľ spoločnosti
- reštrukturalizácia a prevádzka spoločnosti počas konkurzu, príprava a predaj spoločnosti investorovi,
r. 1997 - 2000
Petrimex a.s , podnik zahraničného obchodu Bratislava
pracovná pozícia : zástupca ekonomického riaditeľa / ekonomický riaditeľ
r. 1994 – 1997
Samsung – Calex s.r.o. Zlaté Moravce
pracovná pozícia: zástupca finančného manažéra,

SPRÍSTUPNIŤ
r. 1994
Technopol a.s podnik zahraničného obchodu, Bratislava
pracovná pozícia : obchodný referent
r. 1993
Základná vojenská služba
r. 1992 – 1993
Dunaj s.r.o. – obchodná spoločnosť Bratislava
pracovná pozícia : referent
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Počítačové znalosti - používateľ:
Microsoft Excel
- pokročilý
Microsoft Word
- pokročilý
Microsoft Outlook
- pokročilý
Microsoft PowerPoint - pokročilý
Jazykové znalosti:
Anglický jazyk – úroveň B1
Nemecký jazyk – pasívne
Ruský jazyk
- pasívne
Maďarský jazyk - pasívne
Vodičský preukaz :
Skupina B
Znalosti, schopnosti:
organizačné, riadiace a komunikačné schopnosti,
schopnosť prevziať zodpovednosť, samostatnosť,
flexibilita, cieľavedomosť, spoľahlivosť.

V Bratislave 26.mája 2020

