Životopis – Ing. Michal Ďurkovič, člen správnej rady Nadácie SPP
V roku 1993 promoval na Ekonomickej fakulte, na Fakulte hospodárskej informatiky v
Bratislave. V roku 1984 nastúpil do spoločnosti Henkel, na pozíciu Assistant Product
manager. V roku 1994 bol predsedom predstavenstva IF Domov, a.s. V rokoch 19941996 bol vedúci oddelenia marketingu v Istrobanke, a.s. V rokoch 1996-2003 pôsobil
v spoločnosti SEAGRAM na pozícii Marketing Executive a Marketingového manažéra
na Slovensku a na Ukrajine. V roku 2003 prestúpil do spoločnosti PERNOD RICARD,
kde pôsobil do roku 2005 na pozícii Regionálneho manažéra. V rokoch 2006-2008
pracoval ako generálny riaditeľ Ministerstva obrany, Sekcia obranného plánovania
a manažmentu zdrojov. V rokoch 2008-2010 bol poradcom Ministerstva financií SR
a zároveň pôsobil ako člen dozornej rady vo viacerých spoločnostiach. Od roku 2011
pôsobí na pozícii konzultanta riaditeľa pre predaj a marketing v spoločnosti SEDES,
a.s. Členom správnej rady Nadácie SPP sa stal v roku 2015.
Životopis – JUDr. Marián Valko, člen správnej rady Nadácie SPP
V roku 1982 promoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.
V rokoch 1982-1983 pracoval ako asistent právneho oddelenia v SLOVART, PZO,
Bratislava. V rokoch 1983-1986 pôsobil ako právnik v Prefmonta, k.p., Bratislava.
V roku 1986 nastúpil do HYDROSTAV, š.p. Bratislava na pozíciu právnika
spoločnosti. V roku 1989 prestúpil do spoločnosti POLYTECHNA PZO Praha,
pobočka Bratislava, kde spôsobil na rovnakej pozícii do roku 1991. V rokoch 1991-2002
pôsobil ako komerčný právnik. V rokoch 1994-1999 bol členom dozornej rady
Slovenská sporiteľňa, a.s. V rokoch 1998-2007 pracoval ako konkurzný správca
zapísaný v Registri správcov konkurznej podstaty a zároveň v rokoch 2002-2006
pôsobil ako advokát. V rokoch 2006-2008 bol advokátom a partnerom Valko, Majer
& partners, s.r.o. V rokoch 2007-2010 bol členom disciplinárnej komisie v Slovenskej
advokátskej komore. Od roku 2009 pôsobí ako advokát a partner Valko Marián
& partners, s.r.o. V roku 2012-2014 pracoval ako člen predstavenstva SPP. Od roku
2014 je členom predstavenstva SPP Infrastructure. Členom správnej rady Nadácie
SPP sa stal v roku 2012.
Životopis – Ing. Štefan Šabík, člen správnej rady Nadácie SPP
V roku 1984 promoval na Strojníckej fakulte v Bratislave. V roku 1984 nastúpil do
spoločnosti Slovenské elektrárne, Atómové elektrárne Mochovce. Do roku 1987
pracoval ako technik investičnej výstavby. V rokoch 1988-1990 bol vedúcim útvaru
kancelárie riaditeľa v oblasti zahraničnej spolupráce, obrany, ochrany, kvality, auditu.
V rokoch 1990-2003 pôsobil v oblasti ľudských zdrojov na rôznych manažérskych
pozíciách. V rokoch 2004-2007 pracoval ako výkonný riaditeľ ľudských zdrojov v
spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. V rokoch 2007-2009 bol vrchným riaditeľom
divízie riadenia v spoločnosti Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. V rokoch 20102014 pôsobil ako generálny riaditeľ a predseda predstavenstva v spoločnosti
Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a.s. Podieľa l sa na jej založení,
rozvoji a riadení, ako aj na príprave projektu nového jadrového zdroja v Jaslovských

Bohuniciach. Od roku 2014 je generálnym riaditeľom a predsedom predstavenstva
SPP a členom správnej rady Nadácie SPP.
Životopis – Mgr. Ivana Zelizňáková, predsedníčka dozornej rady Nadácie SPP
V roku 1996 ukončila štúdium na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Počas štúdia
a po ňom absolvovala rôzne odborné stáže vo Francúzsku a v Portugalsku. Svoju
profesionálnu kariéru začala v Lisabone v roku 1998, keď nastúpila do televíznej
produkčnej spoločnosti NBP ako marketingová manažérka pre strednú a východnú
Európu. V roku 1999 v Bratislave spoluzakladala Komoru luso – slovenskej
spolupráce, v ktorej pôsobí doteraz vo funkcii výkonnej riaditeľky. V rokoch 19992006 pracovala v TV Markíza ako vedúca vydania Televíznych novín. Od roku 2006
je členkou dozornej rady v poradenskej spoločnosti Akida Construct, a.s. a od roku
2009 je zároveň konateľkou spoločnosti Next Promotion, s.r.o. V rokoch 2008-2014
pôsobila ako manažérka pre komunikáciu v spoločnosti SPP - distribúcia, a. s. Od
roku 2014 je členkou predstavenstva SPP. V roku 2015 sa stala predsedníčkou
dozornej rady Nadácie SPP.
Životopis – Ing. Milan Hargaš, člen dozornej rady Nadácie SPP
Je absolventom Katedry ekonomiky riadenia výrobných odvetví na Vysokej škole
ekonomickej v Bratislave (1973), postgraduálneho štúdia – príprava čs. expertov pre
prácu zahraničí – anglický jazyk na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v
Bratislave (1980), a tiež postgraduálneho štúdia Fakulty zahraničného obchodu na
Vysokej škole ekonomickej v Prahe (1989). V rokoch 1973-1980 pracoval ako vedúci
nákupu surovín v spoločnosti Slovnaft. V rokoch 1980-1991 pôsobil ako vedúci
odboru zásobovania na generálnom riaditeľstve spoločnosti Naftový a plynárenský
priemysel š.p. V rokoch 1991-1994 bol manažérom pre predaj a marketing v
spoločnosti Probugas a.s. V rokoch 1994-1997 podnikal v oblasti ekonomického
poradenstva, prípravy projektov z EÚ zdrojov. V roku 1997 nastúpil do štátneho
podniku Slovenský plynárenský priemysel, v ktorom pracoval do roku 1999 ako
vedúci odboru akvizícií a kapitálových účastí. Od roku 1999 bol špecialista na útvare
akvizícií a správy kapitálových účastí. Od roku 2004 pôsobil ako vedúci útvaru
internej komunikácie. Od roku 2007 do mája 2009 bol členom Rady pre reguláciu
sieťových odvetví. Od júna 2009 do konca roku 2010 pôsobil ako poradca predsedu
Rady pre reguláciu sieťových odvetví. Od roku 2012 je členom predstavenstva SPP.
V roku 2015 sa stal členom dozornej rady Nadácie SPP.

Životopis – Ing. Daniel Kvocera, člen dozornej rady Nadácie SPP
V roku 1997 ukončil štúdium na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity
v Bratislave a v roku 2013 získal doktorát na Materiálovotechnologickej fakulte
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Svoju profesionálnu kariéru začal
v Gumárňach BARUM Púchov, od roku 1998 pôsobil ako obchodný riaditeľ pre SR
pre Matador, a.s. Púchov. Neskôr vystriedal viacero riadiacich pozícií v oblasti
poradensko-konzultačných činností a implementácie procesov. V spoločnosti

KUEHNE+NAGEL, s.r.o. pracoval ako riaditeľ pobočky a od roku 2006 ako národný
manažér pre kontraktnú logistiku. Pôsobil tiež ako generálny riaditeľ spoločnosti
Tepláreň, a.s. (2009-2010) a Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. (20102012). V roku 2013 bol riaditeľom spoločnosti Chladiace veže Bohunice, s.r.o. a do
apríla 2014 pôsobil ako odborný konzultant pre Richter & Partners Consulting, spol.
s r.o. Od roku 2014 je členom predstavenstva SPP a v roku 2015 sa stal členom
dozornej rady Nadácie SPP.
Životopis – Mgr. Ondrej Šebesta, správca Nadácie SPP
V roku 2003 promoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.
V rokoch 2004-2005 pracoval ako redaktor zahraničného spravodajstva v televízii
TA3. V roku 2005 nastúpil na rovnakú pozíciu v Slovenskej televízii, v roku 2007 sa
stal vedúcim zahraničného spravodajstva Slovenskej televízie. Od roku 2009 pôsobí
v SPP, najskôr 2009-2011 ako vedúci útvaru externej komunikácie a hovorca
spoločnosti. Od roku 2011 pôsobí na pozícii riaditeľa sekcie pre vzťahy
s verejnosťou. Okrem toho v rokoch 2013-2015 bol ombudsmanom pre
zamestnancov. Správcom Nadácie SPP je od roku 2014.
Životopis – RNDr. Beáta Gajdošechová, programová manažérka Nadácie SPP
V roku 2013 ukončila štúdium na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského
v Bratislave v odbore Molekulárna biológia. Po jeho skončení nastúpila na doktorandské
štúdium na Lekársku fakultu v odbore Imunológia. V rokoch 2010-2013 pôsobila ako
programová asistentka pre EkoFond, n.f., ktorého zriaďovateľom bola spoločnosť SPP.
Od roku 2013 pracovala na pozícii programovej asistentky Nadácie SPP a od
februára 2016 pôsobí na pozícii programovej manažérky Nadácie SPP.

Životopis – Mgr. Lenka Rišková, programová asistentka Nadácie SPP
Mgr. Lenka Rišková je programovou asistentkou Nadácie SPP. V roku 2015
dokončila štúdium na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne v odbore
Teória interaktívnych médií, počas ktorého absolvovala študijný pobyt vo Fínsku so
zameraním na mediálne a kultúrne štúdiá. Po štúdiu sa začala venovať
koordinovaniu dobrovoľníkov v rámci programu EDS v A4 – Priestore súčasnej
kultúry a od októbra 2016 pôsobí na pozícii programovej asistentky Nadácie SPP.

