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Tím FUERGY tvoria špecialisti s vyše 
dvadsaťročnými skúsenosťami 
v oblastiach, ako je energetická 
optimalizácia, vývoj softvéru/hardvéru 
alebo projektový manažment.
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Radoslav Štompf
PREDSEDA PREDSTAVENSTVA & CEO

Radoslav má viac ako dvadsaťročné 
skúsenosti v oblasti vývoja riadiacich  
a optimalizačných systémov pre odvetvie  
energetiky. Pôsobil ako senior application  
consultant vo firme poskytujúcej komplexné  
IT riešenia pre energetické a priemyselné 
spoločnosti v strednej Európe. V roku 2014 
sa stal spoluzakladateľom spoločnosti 
SmartEn, v ktorej pre veľkých klientov 
zabezpečoval energetickú optimalizáciu 
dosahujúcu desiatky miliónov eur ročne. 
V súčasnosti využíva rokmi nazbierané 
znalosti a skúsenosti, aby prispel  
k zlepšeniu budúcnosti slovenskej,  
ale aj svetovej energetiky.

    

Branislav Šafárik
PODPREDSEDA PREDSTAVENSTVA & COO/CFO

Branislav má bohaté skúsenosti v oblasti  
inovácií a rozvoja podnikania. Tie nadobudol 
počas piatich rokov pôsobenia v Slovenskej  
záručnej a rozvojovej banke, špecializovanej 
bankovej inštitúcii založenej Ministerstvom 
financií, ale aj počas troch rokov, keď pracoval  
ako generálny riaditeľ Slovak Business Agency,  
spoločnej iniciatívy Európskej únie spolu  
s vládou Slovenskej republiky na podporu 
malých a stredných podnikov. Branislav bol  
vždy fanúšikom inovatívnych nápadov 
a mnohým začínajúcim spoločnostiam 
pomohol uspieť na konkurenčných trhoch.  
Značný čas strávil v Spojených štátoch 
amerických, kde získal kontakty v investičnej 
a inovačnej sfére San Francisca. Úzko 
spolupracoval so startupmi a s pokrokovými 
spoločnosťami, podporoval aplikovaný 
výskum a zapájal sa do formovania stratégie 
na viacerých súkromných a verejných 
funkciách ako napríklad vyslanec  
Európskej komisie pre malé a stredné  
podniky na Slovensku. 

    

https://www.linkedin.com/in/radoslav-stompf-86734116a/
https://twitter.com/RadoStompf?lang=en
https://www.linkedin.com/in/branislav-safarik-bab6414/
https://twitter.com/BranoSafarik
https://www.linkedin.com/in/radoslav-stompf-86734116a/
https://twitter.com/RadoStompf?lang=en
https://www.linkedin.com/in/branislav-safarik-bab6414/
https://twitter.com/BranoSafarik
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Rastislav Kuba
ČLEN PREDSTAVENSTVA & CTO

Rastislav disponuje širokým spektrom 
technických znalostí. Veľkú časť z nich 
nadobudol v spoločnosti vyrábajúcej 
záložné energetické systémy (angl. 
Uninterruptible Power Supply - UPS),  
pre ktorú pracoval viac ako 23 rokov. 
Vyvinul napríklad kontrolný systém 
jednosmerného prúdu, ktorý sa vo veľkej 
miere využíva v telekomunikáciách alebo 
kontrolný systém striedavého prúdu pre 
kogeneračné jednotky a dieselgenerátory. 
V budúcnosti by sa chcel naďalej zameriavať 
na využívanie obnoviteľných zdrojov  
v domácnostiach a podieľať sa na tvorbe 
systému, ktorý dokáže využívať zelenú 
energiu nad hranice jej súčasných možností 
a tým zabezpečiť udržateľnú a stabilnú 
dodávku elektrickej energie pre  
budúce generácie.

Vladimír Miškovský
ČLEN PREDSTAVENSTVA & CMO

Vladimír sa začal venovať marketingu ešte 
počas štúdia na strednej škole. Keď mal 18 
rokov, založil svoju prvú firmu, v ktorej mal 
na starosti všetko od vývoja, programovania,  
riadenia až po účtovníctvo. Agentúra, ktorá  
pod jeho rukami vznikla, ponúkala komplexné 
reklamné služby pre lokálnu klientelu. To 
bolo v roku 2005, kedy Vladimír ešte len 
hľadal svoje miesto v oblasti marketingu. 
Na vysokej škole študoval vizuálnu reklamu 
a marketing, neskôr aj ekonómiu a právo. 
Popri IT znalostiach si tak počas štúdia 
vybudoval základný prehľad v oblastiach,  
v ktorých sa pohybuje dodnes. V roku 2011 
sa dostal do startupového prostredia, kde  
začínal ako konzultant a neskôr už startupom 
pomáhal aj s obchodnými aktivitami  
a s tvorbou marketingovej stratégie. 

    

https://www.linkedin.com/in/rastislav-kuba-103348171/
https://www.linkedin.com/in/vladimirmiskovsky/
https://twitter.com/VladoMiskovsky
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