Životopis – MUDr. Jozef Dolinský, predseda správnej rady Nadácie SPP
Jozef Dolinský pracuje v Národnom onkologickom ústave už od roku 1999. Nastúpil
tam hneď po ukončení vysokoškolského štúdi na Lekárskej fakulte. Postupne sa
vypracoval na primára oddelenia ambulantnej chemoterapie, v roku 2008 ho povýšili
na námestníka a od apríla 2012 zastával v ústave post riaditeľa. Predsedom správnej
rady Nadácie SPP sa stal v roku 2013.
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 20072010 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. Podieľal 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 – Ing. Rudolf Slezák, predseda dozornej rady Nadácie SPP
Vyštudoval Vysokú školu banskú v Ostrave. V roku 1987 nastúpil do podniku
zahraničného obchodu Metalimex. V rokoch 1991 – 1995 pôsobil ako vedúci divízie
autopríslušenstva v spoločnosti Bosch. V rokoch 1995 – 1997 sa stal obchodným
riaditeľom spoločnosti Rajo, a.s. a ďalšie dva roky vykonával funkciu obchodného
riaditeľa spoločnosti Wienerberger slovenské tehelne, s.r.o. V rokoch 2000 – 2015
pracoval na vedúcich pozíciách v spoločnostiach pôsobiacich v stavebnom priemysle
i v ďalších obchodných spoločnostiach. V rokoch 2011 – 2012 bol predsedom dozornej
rady spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s. Od roku 2011 do súčasnosti pôsobí
aj ako poradca starostu Bratislava - Nové Mesto. Od roku 2013 do súčasnosti pôsobí
v Európskej banke pre obnovu a rozvoj ako externý poradca. Od roku 2015 po
súčasnosť zastáva pozíciu člena predstavenstva a riaditeľa stratégie a obchodu
spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadov, a.s. Bratislava. Od 27. apríla 2017 je
podpredsedom predstavenstva 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. Ján Szalay, člen dozornej rady Nadácie SPP
V roku 1984 promoval na Strojníckej fakulte v Bratislave. V roku 1984 nastúpil do
Správy rádiokomunikácii. Do roku 1987 pracoval v spoločnosti ako investičný referent.
V rokoch 1987 – 1994 bol vedúcim oddelenia práce a mzdy na poľnohospodárskom
družstve v Šamoríne. V rokoch 1994 – 1995 pôsobil ako tajomník predstavenstva v
Slovenskej sporiteľni, a.s. Od roku 1995 do roku 1998 zastával pozíciu člena
predstavenstva a viceprezidenta Slovenskej kreditnej banky, a.s. V rokoch 1998 –
2002 bol členom predstavenstva a viceprezidentom VÚB, a.s. V roku 2002 sa stal
podpredsedom predstavenstva a 1. viceprezidentom spoločnosti OTP Banka
Slovensko, a.s., kde pôsobil až do roku 2006. V rokoch 2006 – 2008 zastával pozíciu
poradcu predstavenstva Apollo poisťovne, a.s. Od roku 2009 pôsobil v štatutárnych
orgánoch viacerých spoločností, napríklad ako člen predstavenstva spoločnosti
Danubia Invest a.s. a člen predstavenstva spoločnosti Meroco a.s. Od 7. novembra
2016 je členom predstavenstva 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 Majerníková, PhD. 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.

