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Společnost Telefónica Europe dnes oznámila, že Juraj Šedivý opouští pozici generálního ředitele 

společnosti Telefónica O2 Slovakia. Od 1. října Juraje Šedivého nahradí John McGuigan, výkonný ředitel 

péče o zákazníky společnosti Telefónica O2 UK.  

 

John McGuigan, který byl ve své předchozí pozici odpovědný za zajišťování zákaznických služeb pro více 

než 16 milionů zákazníků ve Velké Británii, bude podřízen přímo Salvadoru Angladovi, předsedovi 

představenstva a generálnímu řediteli společnosti Telefónica O2 Czech Republic.  

 

Salvador Anglada uvedl: „S potěšením oznamuji, že byl do pozice generálního ředitele naší firmy na 

Slovensku jmenován John McGuigan. John má velké zkušenosti a praxi v oboru péče o zákazníky a bude 

neocenitelným přínosem v oblasti zajišťování trvale nejvyšší možné úrovně zákaznické zkušenosti.“ 

 

Juraj Šedivý převzal roli generálního ředitele společnosti Telefónica O2 Slovakia při zahájení jejího provozu 

v roce 2006. 

 

Matthew Key, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Telefónica Europe řekl: „Juraj Šedivý, 

který společnosti po více než 12 let poskytoval své výjimečné služby, hrál zásadní roli při zakládání a 

rozvíjení naší slovenské firmy. Jeho rozhodnost a vize se odrazily ve skutečnosti, že firma v uplynulém 

finančním čtvrtletí vykázala historicky nejlepší výsledek v čistém počtu nově získaných zákazníků. Jsem rád, 

že jsme jmenováním Johna McGuigana opět mohli do vyšší funkce uvést někoho z interních zdrojů, čímž 

demonstrujeme šíři i hloubku manažerského talentu ve společnosti Telefónica. John má díky svým 

rozsáhlým zkušenostem v oblasti telekomunikací dobrý předpoklad pro to, aby mohl stát v čele a zajistil 

pokračování další kapitoly růstu na Slovensku.“ 

Juraj Šedivý přišel do společnosti Český Telecom v roce 1997, ve funkci výkonného finančního ředitele a 

prvního místopředsedy představenstva vedl několik strategických iniciativ, kromě jiného včetně akvizice 

společnosti Eurotel v roce 2003 a úspěšného privatizačního procesu v roce 2005. Po privatizaci působil ve 

funkci výkonného finančního ředitele společnosti Telefónica O2 Czech Republic, jednoho z prvních zcela 

integrovaných operátorů pevných i mobilních telekomunikačních sítí na světě. V posledních třech letech 

Juraj Šedivý se svým týmem dosáhl úspěchů na vysoce konkurenčním telekomunikačním trhu na Slovensku. 
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John McGuigan (49) přišel do společnosti O2 v květnu 2007 ze společnosti NHS24 zajišťující službu třídění 

telefonických hovorů od pacientů podle jejich závažnosti pro národní zdravotní službu ve Skotsku, kde po 

dva roky zastával pozici generálního ředitele. V této pozici byl odpovědný přibližně za 1400 zaměstnanců. 

Před tím po sedm let zastával funkci ředitele Frontline Consultants. Společnost Frontline poskytuje 

strategické poradenství, které pomáhá zlepšovat výkonnost organizací v celé řadě sektorů včetně národních 

vlád a místních samospráv, zdravotnictví, v oblasti hospodářského rozvoje, vzdělávání i podnikání.  

 

Nejnovější přírůstek do portfolia společnosti Telefónica Europe, společnost Telefónica O2 Slovakia, zahájila 

svůj komerční provoz v únoru 2007 a za prvních 12 dnů získala přes 110 000 zákazníků. Firma nadále 

zůstává jednou z nejrychleji rostoucích sítí v Evropě, za první pololetí roku 2009 zaznamenala meziroční 

nárůst o 52 procent.  
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O společnosti Telefónica Europe 

Telefónica Europe je obchodní divizí společnosti Telefónica, která poskytuje služby v oblasti mobilního a fixního volání a DSL připojení 
ve Velké Británii, Irsku, Německu, České republice, na Slovensku a na Isle of Man. Má více než 49 miliónů zákazníků mobilních a 
pevných služeb. S výjimkou Isle of Man užívají všechny organizační jednotky značku O2. Telefónica Europe vlastní 50 % podíl v britské 
a irské pobočce Tesco Mobile a společný podnik Tchibo Mobilfunk v Německu. Ředitelství společnosti Telefónica Europe sídlí ve 
Slough ve Velké Británii.  

O společnosti Telefónica 

Společnost Telefónica je z hlediska tržní kapitalizace jednou z největších telekomunikačních firem na světě. Své obchodní aktivity 
zaměřuje především na služby pevné a mobilní telefonie, přičemž za klíčový nástroj k rozvoji obojího považuje širokopásmové připojení. 
Společnost ve významném rozsahu působí celkem v 25 zemích světa a počet jejích zákazníků dosahuje více než 260 milionů. Její 
zastoupení se soustřeďuje na Španělsko, Evropu a země Latinské Ameriky, kde realizuje svou růstovou strategii. Telefónica je 100% 
soukromá společnost, akcie společnosti  jsou kotované na burze v Madridu a dalších burzách a dělí se o ně více než 1,5 miliónu 
přímých akcionářů.  
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