
Inštitúcia (Organizácia)  Nominovaný(-í) zástupca -ovia (kontakt) 

Prezidentka SR - poradca pre životné prostredie, energetiku, zmenu klímy a 
podnikateľské prostredie 

norbert.kurilla@prezident.gov.sk  

Štátna správa 

Úrad vlády SR 
Vašáková Lívia livia.vasakova@vlada.gov.sk ; Jesný Martin martin.jesny@vlada.gov.sk; 

eliska.dzurnakova@vlada.gov.sk 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR frantisek.suchy@mirri.gov.sk; kvetoslav.kmec@mirri.gov.sk 

Ministerstvo životného prostredia SR 

gabriela.fischerova@enviro.gov.sk; milan.zvara@enviro.gov.sk; 
jozef.skultetyvenviro.gov.sk; maria.fischerova@enviro.gov.sk; 
zuzana.kocunova@enviro.gov.sk; eva.viestova@enviro.gov.sk; 
lenka.gresova@enviro.gov.sk; anna.hinerova@enviro.gov.sk;  

ludmila.chovancova@enviro.gov.sk; vladimir.pavlovic@enviro.gov.sk; 
mario.gnida@enviro.gov.sk  

Ministerstvo životného prostredia SR (Rada vlády pre Európsku zelenú 
dohodu)  

Európska zelená dohoda <ezd@enviro.gov.sk>; zuzana.cisarova@enviro.gov.sk 

Ministerstvo životného prostredia SR (IEP)  jan.drab@enviro.gov.sk; katarina.nanasiova@enviro.gov.sk 

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) 
Janka.Szemesova@shmu.sk; Jan.Horvath@shmu.sk; Lenka.Zetochova@shmu.sk, 

Kristina.Tonhauzer@shmu.sk; Marcel.Zemko@shmu.sk 

Slovenská inšpekcia životného prostredia michal.kutlik@sizp.sk; matus.michalovic@gmail.com 

Slovenská agentúra životného prostredia andrea.saxova@sazp.sk 
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Ministerstvo financií SR 
michal.habrman@finance.gov.sk; tatiana.zilkova@mfsr.sk; martin.polonyi@mfsr.sk; 

markus.bartik@mfsr.sk;  
sona.gabcova@mfsr.sk; marianna.macaskova@mfsr.sk;  

Ministerstvo hospodárstva SR 

Marian.Nicz@mhsr.sk; Juraj.Novak@mhsr.sk; Juraj.Rokfalusy@mhsr.sk; 
miroslav.petrus@mhsr.sk; Alena.Longauerova@mhsr.sk; 

Dagmar.Klementova@mhsr.sk; Miloslav.Andrasko@mhsr.sk; Richard.Gallo@mhsr.sk; 
Vladimir.Riska@mhsr.sk;  

Slovenská inovačná energetická agentúra zdenko.letenay@siea.gov.sk; peter.stibrany@siea.gov.sk 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR 
alena.ohradzanska@mindop.sk; denisa.andrejcova@mindop.sk; 

juraj.kovar@mindop.sk;  
Lucia.Niznikova@mindop.sk; Jana.Jirsakova@mindop.sk 

Ministerstvo vnútra SR andrea.buckova@minv.sk; martin.giertl@minv.sk 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 
hana.fratricova@land.gov.sk; eva.hustakova@land.gov.sk;  

matej.hudec@land.gov.sk 

Samospráva 

Únia miest Slovenska 
dana.marekova@gmail.com;  viceprezident@uniamiest.sk;  

hovorca@uniamiest.sk;  tamara.stohlova@gmail.com  

Združenie miest a obcí Slovenska slavka.lencesova@zmos.sk; obereczk@gmail.com 

 Banskobystrický samosprávny kraj - Manažér kvality ovzdušia ladislav.biro@bbsk.sk 

Bratislavský samosprávny kraj -  Inštitút regionálnej politiky BSK, udržateľná 
mobilita 

peter.jesensky@region-bsk.sk  

Akademická obec 

Slovnenská technická univerzita Bratislava juraj.labovsky@stuba.sk 
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Slovenská akadémia vied (Prognostický ústav SAV, Ekonomický ústav SAV) 
ekonlich@savba.sk; tomas.miklosovic@savba.sk; progrfil@savba.sk; 

viliam.palenik@savba.sk 

Žilinská univerzita v Žiline peter.cendula@fel.uniza.sk 

Súkromný sektor (vr. profesijných združení a organizácií) 

Slovenská asociácia petrolejárskeho priemyslu a obchodu riaditel@sappo.sk;  sappo@sappo.sk 

Združenie pre výrobu a využitie biopalív strofova@zvvb.sk; jonas@zvvb.sk 

Republiková únia zamestnávateľov ruz@ruzsr.sk; Andrej Beňo beno@ruzsr.sk;  

Klub 500 office@klub500.sk 

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení sekretariat@azzz.sk 

Asociácia priemyselných zväzov sekretariat@asociaciapz.sk 

Zväz automobilového priemyslu jpribula@zapsr.sk; pprepjak@zapsr.sk 

Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR - prezident zhtpg@zhtpg.sk 

Slovenský zväz výrobcov tepla martina.olejnikova@szvt.sk 

Slovenský plynárenský a naftový zväz spnz@sgoa.sk  

Zväz celulózo-papierenského priemyslu SR info@paper.sk 

Zväz sklárskeho priemyslu SR zvsp@zvsp.sk 

mailto:spnz@sgoa.sk


Zväz chemického a farmaceutického priemyslu zchfp@zchfp.sk 

AZC services Ondruš Juraj juraj.ondrus@azc.sk 

Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE - riaditeľ jan.karaba@sapi.sk  

Slovenská asociácia pre elektromobilitu krizansky@seva.sk 

Národná vodíková asociácia - NVAS weiterschutz@nvas.sk  

VELUX Slovensko ondrej.bores@velux.com,  

Slovenské elektrárne, a.s.  Tomas.Lobpreis@seas.sk  

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) juraj.adamica@spp.sk; michal.gutman@spp.sk 

Lesoochranárskeho zoskupenia VLK peto@wolf.sk  

Energetické centrum Bratislava lauko@ecb.sk 

Wienerberger s.r.o Jaroslav.Salaj@tondach.sk  

Verejnosť stanislavbystriansky@gmail.com  

Mimovládne organizácie (Tretí sektor) 

SKGBCSlovenská rada pre zelené budovy 
Slovak Green Building Council 

Peter.Robl@knaufinsulation.com; katerina.ventusova@gmail.com  

Budovy pre budúcnosť nikodemova@bpb.sk; paksi@bpb.sk;  
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 Priatelia Zeme-CEPA  melichar@priateliazeme.sk; zamkovsky@priateliazeme.sk 

VIA IURIS figuli@viaiuris.sk  

ECOCLUB, NO  laco.habina@ecoclub.sk  

Inštitút klimatickej neutrality -   amrich@climateneutrality.org 

Slovenská klimatická iniciatíva – SKI -  rastocka@klimatickainiciativa.sk 

Greenpeace Slovensko pavol.fabry@greenpeace.org  

GO4 cyklokuriéri Švihaj  lukacka@go4.sk 

Cyklokoalicia info@cyklokoalicia.sk  

Energie pre Vás - webový portál  badida@energieprevas.sk  
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