
Predseda regulačného úradu: Ing. Vladimír Kešjar absolvoval štúdium na Slovenskej vysokej škole 

technickej (dnešná Slovenská technická univerzita v Bratislave). 

Členstvo: bol prezident Lions Club Bratislava Istropolis a je zakladateľ Nadácie na ochranu fauny a 

flóry Kremnických a Štiavnických vrchov. 

Informácie o zamestnávateľoch a iných aktivitách pred nastúpením do funkcie: Pred nastúpením do 

funkcie predsedu bol v čase 24.5.2013 - 31.12.2013 podpredsedom Telekomunikačného úradu SR. 

Pred vykonávaním tejto funkcie bol od roku 2004 ako konateľ finančno-investičnej spoločnosti 

EUFINEX. V rokoch 2001 – 2004 bol generálny riaditeľ poisťovne Amslico AIG Life a v rokoch 1993 – 

2000 bol riaditeľ telekomunikačnej divízie v spoločnosti Siemens. V rokoch 2002 – 2004 a 2007 – 

2008 bol člen predstavenstva Americkej obchodnej komory a v rokoch 2002 - 2003 pôsobil vo 

finančnej komisii Centra pre strategické a medzinárodné štúdie. 

Do roku 1993 pôsobil najskôr na univerzite a neskôr v manažérskych pozíciách v Afrike, z toho dva 

roky v dcérskej spoločnosti Siemens. 

Vladimír Kešjar má desaťročnú prax v oblasti elektronických komunikácií, z toho viac ako dve tretiny v 

riadiacej funkcii. Okrem toho má bohaté manažérske skúsenosti. Nespornou výhodou je, že prácu 

predchodcu regulačného úradu a jeho zamestnancov dobre pozná. Pred nastúpením do funkcie 

predsedu bol v čase 24.5.2013 – 31.12.2013 podpredsedom Telekomunikačného úradu SR (TÚ SR), 

ktorý bol spolu s Poštovým regulačným úradom predchodcom regulačného úradu. Pred vykonávaním 

tejto funkcie bol od roku 2004 konateľ finančno-investičnej spoločnosti EUFINEX. V rokoch 2001 – 

2004 bol generálny riaditeľ poisťovne Amslico AIG Life a v rokoch 1993 – 2000 bol riaditeľ 

telekomunikačnej divízie v spoločnosti Siemens. V rokoch 2002 – 2004 a 2007 – 2008 bol člen 

predstavenstva Americkej obchodnej komory a v rokoch 2002 - 2003 pôsobil vo finančnej komisii 

Centra pre strategické a medzinárodné štúdie. Ďalej bol prezident Lions Club Bratislava Istropolis a je 

zakladateľ Nadácie na ochranu fauny a flóry Kremnických a Štiavnických vrchov. Do roku 1993 pôsobil 

najskôr na univerzite a neskôr v manažérskych pozíciách v Afrike, z toho dva roky v dcérskej 

spoločnosti Siemens. Absolvoval štúdium na Slovenskej vysokej škole technickej (dnešná Slovenská 

technická univerzita v Bratislave). Aktívne ovláda angličtinu, nemčinu a ruštinu. Nie je členom žiadnej 

politickej strany ani hnutia. Spĺňa všetky zákonné požiadavky kladené na predsedu regulačného 

úradu. 


