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Kariérny diplomat JUDr. Maroš Šefčovič, PhD. sa narodil v roku 1966. Vysokoškolské štúdium začal 
v roku 1984 na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave. V rokoch 1985 – 1990 študoval na Moskovskom 
štátnom inštitúte medzinárodných vzťahov. Právnická fakulta Univerzity Komenského 
v Bratislave mu v roku 1994 nostrifikovala diplom a priznala titul doktor práv (JUDr.), pričom 
v rokoch 1996 až 2000 tu absolvoval aj postgraduálne doktorandské štúdium medzinárodného 
a európskeho práva zavŕšené priznaním hodnosti PhD. V Paríži v roku 1990 absolvoval kurz 
Francúzština – jazyk diplomacie a medzinárodného práva (Université Perpignan) a o rok neskôr v USA 
Kurz pre diplomatov (Hoover Institution, Stanford University). V špecializovanom kurze v Zimbabwe sa 
zdokonaľoval vo francúzskom jazyku a v Izraeli si osvojil základy hebrejského jazyka, manažmentu 
a prezentácie. Profesionálnu kariéru začal na Federálnom ministerstve zahraničných vecí ČSFR 
v Prahe v roku 1990 ako poradca 1. námestníka ministra, potom bol tretím tajomníkom a konzulom na 
československom veľvyslanectve v Harare (Zimbabwe) a zástupcom veľvyslanca a druhým tajomníkom 
na veľvyslanectve v Ottawe (Kanada). Od roku 1993 je pracovníkom Ministerstva zahraničných vecí SR. 
Od roku 1995 pracoval na odbore krajín EÚ a NATO najprv ako referent, neskôr ako zástupca riaditeľa 
odboru, bol zástupcom riaditeľa a riaditeľom Kancelárie ministra. V roku 1998 pôsobil ako zástupca 
veľvyslanca a radca v Misii SR pri Európskych spoločenstvách v Bruseli (Belgicko) a v roku 1999 bol 
mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom SR v Tel Avive (Izrael). Po návrate na Slovensko v roku 
2002 zastával funkciu generálneho riaditeľa sekcie bilaterálnej spolupráce a bol generálnym riaditeľom 
sekcie pre európske záležitosti. Od roku 2004 pôsobí ako stály zástupca Slovenskej republiky pri 
Európskej únii v Bruseli. Od 1. novembra 2014 je podpredsedom Európskej komisie pre energetickú 
úniu. 

 

Úlohy podpredsedu Európskej komisie pre energetickú úniu 

 Vedenie projektového tímu „Energetická únia“ 
 Zavedenie Európskej energetickej únie spájaním infraštruktúr, presadzovaním legislatívy 

a zvyšovaním hospodárskej súťaže s cieľom znížiť náklady pre občanov a podniky a podporiť 
hospodársky rast 

 Prevencia energetických výpadkov, diverzifikácia importov energetických zdrojov a zaistenie 
jednotného európskeho hlasu vo vyjednávaniach pre zvýšenie našej energetickej bezpečnosti 

 Mobilizácia dodatočných investícií do elektrických sietí, zariadení na produkciu obnoviteľnej 
energie a inej energetickej infraštruktúry 

 Zlepšenie energetickej efektívnosti predovšetkým v budovách – záväzný cieľ o 30 % menšieho 
využitia energie do roku 2030  

 Koordinácia aktivít Komisie s cieľom dosiahnutia klimatických a energetických cieľov EÚ na 
roky 2020 a 2030 


