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Osobné informácie:   Meno, priezvisko:  Ing. Peter Králik 
Dátum narodenia:   13. decembra 1968 

Adresa:   Mládežnícka 12, 017 01  Pov. Bystrica  
   H. Meličkovej 37, 841 05  Bratislava  
Národnosť:    slovenská 
 

 
Vzdelanie:    1983 - 1987 Gymnázium, Považská Bystrica 
     1987 – 1991 Vysoká škola ekonomická, Fakulta riadenia, 
Bratislava 
 
  
 
Pracovné skúsenosti:  1993 - trvá – FAX A COPY CONSULT, spol. s r. o.   
Konateľ - riaditeľ 
Spoločnosť poskytujúca služby v oblasti ekonomického a účtovného poradenstva a vedenia 

účtovníctva pre klientov 

 

  1991 - 1996 – Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej 
informatiky, Katedra účtovníctva  
odborný asistent 
Práca na uvedenej katedre. Výučba predmetov Účtovníctvo a Daňové účtovníctvo. 
 
 1998 – trvá – Daňový poradca Slovenskej komory daňových poradcov  
Výkon činnosti daňového poradcu pre rôzne typy daňových subjektov, hlavne 

podnikateľov 

 

      2002 - trvá – Audítor Slovenskej komory audítorov  
Výkon činnosti audítora pre rôzne účtovné jednotky, so zameraním na podnikateľské subjekty 
 
  2003 - 2004 – Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu,   
odborný asistent 
Externá práca na uvedenej katedre – prednášanie, skúšanie a vedenie seminárov. Výučba predmetov 
Účtovníctvo, Jednoduché účtovníctvo a Daňové účtovníctvo. 
 
 
Šport a triatlon: Celoživotné amatérske športovanie. Atletika, plávanie, bicyklovanie, fitnes, 
squash. 
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  2010 – trvá – Triatlon – člen Slovenskej triatlonovej únie, účasť na pretekoch 
slovenského pohára v triatlone, duatlone, akvatlone, kros triatlone vo všetkých objemových kategóriách 
od šprintu až po stredný triatlon, účasť na zahraničných pretekoch série Ironman 70.3 a Ironman, ako 
aj na pretekoch vo vekových kategóriách ITU World Triathlon Series a Grand Final v Pekingu, 
Aucklande, Londýne, Edmontone, Chicagu a na Cozumeli. 
 
  2013 – trvá – Prezident triatlonového klubu Trinity Triathlon Team – členovia 
klubu sa od svojho vzniku pravidelne zúčastňujú pretekov v rámci slovenského pohára, ako aj 
zahraničných pretekov vo všetkých objemoch. Významnou činnosťou klubu je práca s mládežou. Klub 
sa v roku 2016 stal víťazom slovenského pohára v triatlone. 
 
  2014, 2014 a 2015 –Triatlon Senec – Trinity Triathlon Team zorganizoval preteky 
v rámci slovenského pohára vo viacerých kategóriách 
 
 
     
 
 
 
 

  


