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PROFILY REČNÍKOV

I. PANEL
Cornelia Andrei
Policy Officer / Európska komisia (DG EMPL)
Cornelia Andrei pracuje v Európskej komisii na Generálnom riaditeľstve pre
zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie v tíme pre mikrofinancovanie,
ktorý je zodpovedný za realizáciou programu EÚ v oblasti zamestnanosti a
sociálnej inovácie (EASI), konkrétne za poskytovanie technickej pomoci a za
Európsky etický kódex pre poskytovanie mikroúverov. Cornelia pracuje pre
Európsku komisiu od apríla 2011 a má viac ako sedem rokov skúseností s
európskymi a národnými politikami v oblasti sociálneho začleňovania a
zamestnanosti.

Dušan Haliena
OTP Banka - koordinátor a manažér segmentu mikro-podnikateľov
Dušan Haliena pôsobí od roku 2013 v OTP Banke Slovensko ako koordinátor
a manažér segmentu mikro-podnikateľov. Je zodpovedný za jeho strategický
rozvoj a riadenie, produktové a procesné nastavenia, predajnú podporu a
návrh inovácií.
Predtým pôsobil 10 rokov v Dexia banke Slovensko, kde bol zodpovedný za
korporátne a štruktúrované financovanie, spoluprácu s multilaterálnymi
bankami, syndikované úvery, forfaiting a produkty pre korporátnych
a municipálnych klientov.

Oleg Moraru
CEO of Patria Credit IFN SA
Oleg Moraru je od apríla 2015 výkonným riaditeľom Patria Credit IFN SA. Má
15-ročné skúsenosti v oblasti finančných služieb (úverové inštitúcie a
nebankové finančné inštitúcie), ktoré sú zárukou naplnenia cieľov
stanovených pre rast a rozvoj Patria Credit IFN S.A.
Patria Credit je najväčšia nebanková mikrofinančná inštitúcia v Rumunsku s
viac ako 14- ročnými skúsenosťami v oblasti poskytovania úverov na
miestnom trhu. Predmetom činnosti spoločnosti je poskytovanie
podnikateľských úverov pre malé firmy, živnostníkov a poľnohospodárskych
výrobcov.
Profesionálna kariéra Olega Moraru zahŕňa významné pozície: Credit & Risk
Manager and Network Director, Patria Credit IFN SA, riaditeľ rozvoja malého
podnikania a živnostníkov v Bancpost, riaditeľ, kredit manažér a konzultant
v nemecko - rumunskom fonde FRG (vytvorený KfW Nemecko & Ministerstvo
financií v Rumunsku).
Oleg Moraru absolvoval Akadémiu ekonomických štúdií v Bukurešti a má
magisterský titul v rozvojových stratégiách a v prístupe k malým a stredným
podnikom prístup - ASE Bukurešť.

Patrick Sapy
Zakladateľ a výkonný riaditeľ microStart/Predseda Európskej siete
mikrofinancovania
Patrick Sapy začal svoju kariéru v roku 1993 v Adie, v jednej z hlavných
európskych inštitúcií venujúcich sa mikrofinancovaniu. V roku 1995 prešiel do
bankového sektora, ale v roku 2001 sa do Adie vrátil ako regionálny riaditeľ
Ile-de-France. V roku 2010 založil microStart. V pilotnej fáze pozostával jeho
tím z 10 ľudí, v rozvojovej fáze ho rozšíril o ďalších 10 pracovníkov. Vo veľmi
krátkom čase sa jeho tímu podarilo z microStartu vytvoriť dynamickú
inštitúciu široko uznávanú v oblasti belgického mikrofinancovania.
microStart je skupina sociálnych podnikov vytvorená v roku 2010, ktorej
spoločenským poslaním je - cez mikropôžičky - financovať a podporovať tých,
ktorí sú vylúčení z bankového systému. microStart bol založený BNP Paribas
Fortis a Adie a je tiež podporovaný mnohými partnermi, medzi ktorých patrí
aj Európsky investičný fond a AG Insurance. Od roku 2010 poskytol
microStart pôžičky v hodnote 17 miliónov EUR a pomohol tak 3000 malým
podnikateľom. microStart v súčasnosti prijíma 30 nových zamestnancov a
spolupracuje s viac ako 150 dobrovoľníkmi.
Patrik Sapy bol v júni 2014 zvolený za predsedu Európskej siete
mikrofinancovania
(EMN).
Európska
sieť
mikrofinancovania
je
medzinárodnou neziskovou organizáciou s viac ako 80 členmi v 21
európskych krajinách. Poslaním siete je podporovať mikrofinancovanie ako
nástroj boja proti sociálnemu a ekonomickému vylúčeniu a ako nástroj
podpory mikro-podnikania a samostatnej zárobkovej činnosti.

2. PANEL
Silke Mueffelmann (Co-moderator)
Tím líderka technickej pomoci v rámci programu EaSI, Frankfurt School of
Finance & Management
Silke Mueffelmann je medzinárodne uznávanou odborníčkou na
mikrofinancovanie malých a stredných podnikov a technickú pomoc. Expertne
pokrýva väčšinu tém, vrátane MSME financií, sociálnej výkonnosti, správy,
riadenia rizík, marketingu, greenfieldingu a crowdfundingu. Viac ako 20 rokov
pracovala vo vedúcich a manažérskych pozíciách vo viac ako 40 krajinách,
vrátane členských štátov Európskej únie a nestabilných štátoch.
V súčasnosti stojí Silke Mueffelmann na čele mikro-bankového
kompetenčného centra Frankfurtskej školy, kde rozvíja líderstvo a senior
manažment v celom rade poradenských a vzdelávacích projektov, vrátane
nedávno začatej technickej pomoci v rámci EASI pre mikrofinancovanie z
poverenia fi-kompasu / EIB a EC / DG EMPL.
Pravidelne vystupuje na medzinárodných podujatiach a konferenciách. Pani
Mueffelmann má vysokoškolské vzdelanie v odbore Business Administration.
Jej materinským jazykom je nemčina. Plynulo hovorí španielsky, rumunsky a
anglicky.

Elwin Groenevelt
Zakladateľ a výkonný riaditeľ Qredits Microfinance
Elwin Groenevelt je zakladateľom a výkonným riaditeľom Qredits Microfinance
v Holandsku (2009), jedinej celoštátne pôsobiacej organizácie v oblasti
mikrofinancovania v Holandsku. Qredits Microfinance poskytuje mikropôžičky
a pôžičky pre malých a stredných podnikateľov, mentoring a množstvo ďalších
služieb a nástrojov na rozvoj podnikania. Cieľom Qredits Microfinance je
zlepšiť a podporiť sociálnu a finančnú inklúziu malých podnikateľov v
Holandsku, ktorí síce majú uskutočniteľný podnikateľský plán, ale nemajú
prístup k financiám a podporným službám prostredníctvom bežných kanálov.
Toto pomáha vytvoriť silné a nezávislé podnikanie v Holandsku.
Elwin Groenevelt je od júna 2013 pokladníkom v Európskej sieti
mikrofinancovania (EMN). Európska sieť mikrofinancovania je medzinárodnou
neziskovou organizáciou s viac ako 80 členmi v 21 európskych krajinách.
Poslaním siete je podporovať mikrofinancovanie ako nástroj boja proti
sociálnemu a ekonomickému vylúčeniu a ako nástroj podpory mikropodnikania a samostatnej zárobkovej činnosti.
Pán Groenevelt ukončil v roku 1994 štúdium manažmentu pre finančný sektor
v Amsterdame.

Michal Polák
Poradca ministra financií
Michal Polák vyštudoval ekonómiu a filozofiu na London School of Economics,
kde neskôr obhájil aj doktorát. Po práci v akademickej sfére a v médiách doma
i v zahraničí (Slovenská redakcia BBC, týždenník Slovo) prešiel do slovenskej
štátnej správy. V súčasnosti pracuje ako poradca ministra financií a zaoberá sa
najmä podporou sociálneho podnikania prostredníctvom finančných nástrojov.

Zuzana Poláčková
Programová koordinátorka EPIC
Zuzana Poláčková vyštudovala sociálne rozvojové štúdiá, violončelo a riadenie
neziskových organizácií. V súčasnej dobe pracuje pre európsku pobočku
austrálskej organizácie EPIC, ktorá je v Austrálii jedným z najväčších
neverejných poskytovateľov verejných služieb zamestnanosti so zameraním sa
na osoby so zdravotným postihnutím. Hlavným cieľom organizácie EPIC v
Európe je ovplyvniť verejné politiky takým spôsobom, aby viac podporovali
zamestnanosť a sociálne začlenenie rôznych skupín na okraji spoločnosti.
V minulosti bola riaditeľkou Európskeho sociálneho fondu na Ministerstve
práce, sociálnych vecí a rodiny, kde dohliadala na implementáciu finančných
mechanizmov zameraných na zlepšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti.
Ponúka 10+ viac skúseností v oblasti zamestnanosti/zamestnateľnosti,
sociálneho začlenenia marginalizovaných skupín, komunitného/regionálneho
rozvoja a tvorby politík. Je doktorandkou zapojenou do tvorby a pilotovania
viacerých sociálnych inovácií. Patrí medzi Fulbright Scholar a Japan Foundation
Scholar.

Ing. Ladislav Smoroň
Združenie mladých podnikateľov Slovenska
Ladislav Smoroň je absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislave. Viac ako
10 rokov pôsobí v oblasti finančného a podnikateľského vzdelávania a podniká
v oblasti poradenstva pri štarte a financovaní MSP.
Od roku 2010 člen generálnej rady Združenia mladých podnikateľov Slovenska.
Je zodpovedný za témy súvisiace s financovaním a štartom podnikania, a to
ako lektor a mentor.
Spolupracoval na národnom projekte podnikateľského vzdelávania so
Združením podnikateľov Slovenska, v rámci ktorého boli vytvorené vzdelávacie
materiály a metodiky pre stredné školy. Lektoroval programy zamerané na
podnikanie napríklad pre Národnú agentúru pre rozvoj MSP alebo VÚB Biznis
akadémiu.
V rokoch 2009–13 bol riaditeľom projektu Business School games,
zameraného na podnikateľské vzdelávanie mladých ľudí a prepájanie škôl
a podnikateľského sektora.

Kornélia Lohyňová
Učiteľka na Hotelovej akadémii v Bratislave
Kornélia Lohyňová je učiteľkou hotelierstva, cestovného ruchu a ekonómie na
Hotelovej akadémii v Bratislave. Okrem toho je učiteľkou v Junior Achievement
podnikateľských programoch a školiteľkou v rámci Tourism Business
programu.
Po dobu šiestich rokov bola ambasádorkou eTwinningu. Vo svojich osnovách
využíva mimoškolské aktivity a projekty ako prostriedok na zapojenie
študentov v triede. Pravidelne vystupuje na konferenciách a vedie semináre. Je
moderátorkou dvoch e-twinningových skupín učiteľov - Podnikanie vo
vzdelávaní a nástroje Web 2.0.
V roku 2013 bola jednou z dvadsiatich účastníčok medzinárodného
návštevníckeho líderského programu "Ženy a podnikanie" organizovaného
americkým ministerstvom zahraničných vecí.
Kornélia má titul MBA v odbore Ekonomika cestovného ruchu a postgraduál v
pedagogike.
Vďaka jej činnosti získala škola ocenenie Podnikateľská škola roka 2015.

