SPRÁVNA RADA NADÁCIE SPP:
Životopis – Ing. Adrián Ďurček – predseda správnej rady Nadácie SPP
Ing. Adrián Ďurček študoval v rokoch 1973-1977 na Gymnáziu Metodova v Bratislave.
Promoval v roku 1981 na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave v odbore Automatizované
systémy riadenia. Bol predsedom predstavenstva spoločností Terno Slovensko a COPP
Jednota Slovensko. Od júna 2020 je predsedom správnej rady Nadácie SPP.
Životopis - Dr.h.c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD. – člen správnej rady Nadácie SPP
Dr.h.c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD. je slovenský ekonóm a vysokoškolský pedagóg. V roku
1966 promoval na Fakulte odvetvových ekonomík Vysokej školy ekonomickej v Bratislave. Po
dvoch rokoch práce v Polygrafických závodoch na pozícii ekonóma sa vrátil na Katedru
organizácie a riadenia výroby. V roku 1990 sa stal prodekanom pre zahraničné styky a v
rokoch 1991 až 1994 bol prorektorom pre rovnakú oblasť. V rokoch 1994-2000 bol rektorom
Ekonomickej univerzity. Na Ekonomickej univerzite pôsobil na Katedre manažmentu výroby a
logistiky Fakulty podnikového manažmentu. Od marca 2017 je rektorom Paneurópskej vysokej
školy. V rokoch 2004-2015 pracoval ako radca Ekonomického a sociálneho výboru v Bruseli.
Je predsedom správnej rady Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku. Je nositeľom
viacerých štátnych vyznamenaní od prezidentov štyroch európskych krajín. Od júna 2020 je
členom správnej rady Nadácie SPP.
Životopis - Ing. Peter Kollárik – člen správnej rady Nadácie SPP
Po absolvovaní štúdia na Elektrotechnickej fakulte SVŠT pracoval Peter Kollárik na rôznych
odborných a manažérskych pozíciách v oblasti programovania a informačných systémov
železničnej dopravy. Po roku 1989 pracoval päť rokov vo Viedni, v diplomatických službách a
na MZV SR ako riaditeľ Odboru medzinárodnej ekonomickej spolupráce. V roku 1995 sa stal
konateľom a technickým riaditeľom spoločnosti Siemens. V roku 1997 sa stál generálnym
riaditeľom firmy a zároveň predstaviteľom skupiny Siemens v SR. V rokoch 2010 až 2012 bol
podpredsedom dozornej rady SEPS. Ako bývalý prezident zväzu je členom Rady starších
Zväzu elektrotechnického priemyslu, čestným členom Slovensko-rakúskej obchodnej komory,
prezidentom občianskeho združenia Pre zdravšie srdce. Od júna 2020 je členom správnej rady
Nadácie SPP.
Životopis - Mgr. Ladislav Snopko – člen správnej rady Nadácie SPP
Dramaturg, archeológ a bývalý politik. Oficier rádu umenia a literatúry Francúzskej republiky
(1992), držitel Rádu Ľudovíta Štúra I. triedy (2019) a Zlatej medaily Univerzity J. A.
Komenského (2019). V rokoch 1975 až 1989 organizátor alternatívnej umeleckej scény
v Československu. Absolvoval štúdium archeológie na FF UK v Bratislave (1976). V rokoch
1976 až 1988 viedol archeologický výskum antickej lokality Gerulata v Rusovciach.
V novembri 1989 zakladajúci člen hnutia Verejnosť proti násiliu a jeden z protagonistov Nežnej
revolúcie. V rokoch 1990 až 1992 minister kultúry Slovenskej republiky, poslanec Slovenskej
národnej rady a hlavný koordinátor kultúry, vzdelávania, športu a turistiky krajín
Stredoeurópskej iniciatívy. Zakladateľ fondu kultúry Pro Slovakia. V rokoch 1996 až 2011
riaditeľ Kultúrnych zariadení v Petržalke. V rokoch 2001 - 2017 poslanec Bratislavského
samosprávneho kraja a predseda jeho kultúrnej komisie. V rokoch 2012 až 2014 riaditeľ
Slovenského inštitútu v Prahe, potom do r. 2019 riaditeľ Paláca Lucerna v Prahe.
Životopis - JUDr. Gábor Zászlós – člen správnej rady Nadácie SPP
Gábor Zászlós absolvoval štúdium na Právnickej fakulte Karlovej Univerzity v Prahe , následne
pôsobil ako podnikový právnik. Po revolúcii bol kooptovaným poslancom za MNI, bol
podpredsedom Národnej Rady SR. Po voľbách v r. 1990 sa stal podpredsedom Vlády SR
a predsedom legislatívnej rady. V roku 1993 odišiel z politiky a stal sa predsedom
1

predstavenstva spoločnosti Pólus INV a.s., neskoršieho TriGránit Centrum, a.s, ktorý postavil
prvé nákupné centrum v Bratislave a ďalšie administratívne budovy. Je spoluzakladateľom
Klub 89. Od júna 2020 je členom správnej rady Nadácie SPP.

DOZORNÁ RADA NADÁCIE SPP:
Životopis - Milan Urban - predseda dozornej rady Nadácie SPP
Predsedom predstavenstva spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. je od 24. júna
2020. Je absolventom Stavebnej fakulty STU v Bratislave. V roku 1990 nastúpil na Okresný
úrad Trnava ako energetik. V rokoch 1992 – 2002 pôsobil vo Všeobecnej úverovej banke, a.s.,
na rôznych pozíciách, ako úverový pracovník, investičný špecialista, inkasant, vedúci sekcie
pre rizikové úvery, riaditeľ odboru reštrukturalizácií a riaditeľ odboru rizikových aktív. V rokoch
2002 – 2004 zastával funkciu predsedu predstavenstva výkonného riaditeľa SKS, a.s. Krnov,
Česká republika. V rokoch 2004 – 2006 bol výkonným riaditeľom a konateľom KLF ZVL MTK
Martin, spol. s r.o. V rokoch 2006 – 2015 bol členom predstavenstva a riaditeľom prevádzky
Stroje a mechanizmy, a.s. V rokoch 2015 – 2019 vykonával funkciu predsedu predstavenstva
a generálneho riaditeľa Dopravného podniku Bratislava, a.s.
Životopis - Henrich Krejčí - člen dozornej rady Nadácie SPP
Členom predstavenstva spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel. a.s. je od 24. júna
2020. Ako člen predstavenstva sa venuje predovšetkým otázkam týkajúcim sa správy
a riadenia spoločnosti (corporate governance), compliance, práva a regulácie, ľudských
zdrojov a komunikácie a vzťahov s verejnosťou, vrátane aktivít spoločnosti v oblasti
sponzoringu, filantropie a spoločenskej zodpovednosti. V spoločnosti pôsobí od roku 2005,
kedy bola pod manažérskou kontrolou spoločností E.ON a ENGIE. V období od roku 2005 do
roku 2020 sa venoval otázkam právnej podpory najmä v oblasti energetického práva, regulácie
a hospodárskej súťaže, neskôr aj oblasti korporátnych záležitostí. Postupne pracoval
na pozícii právnika, vedúceho oddelenia a od roku 2019 zástupcu riaditeľa právneho odboru
a compliance manažéra spoločnosti. Dlhodobo sa venuje, okrem iného, otázkam vzťahu
energetiky a ochrany životného prostredia a udržateľnosti, ako aj princípom zodpovedného
podnikania. Počas pôsobenia v spoločnosti sa taktiež venoval aktivitám v oblasti jej
angažovanosti v profesijných organizáciách a obchodných komorách, okrem iného
v EUROGAS-e, Medzinárodnej plynárenskej únii (IGU), Americkej obchodnej komore na
Slovensku, Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komore na Slovensku,
Republikovej únii zamestnávateľov, Slovenskom plynárenskom a naftovom zväze a ďalších
organizáciách. Je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Narodil
sa v Trnave a žije v Bratislave.
Životopis - Ing. Ivan Gránsky - člen dozornej rady Nadácie SPP
Členom predstavenstva spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel. a.s. je od 20. júna
2018. Ako člen predstavenstva sa venuje predovšetkým oblasti rozvoja podnikania, stratégie,
mobility, energetických služieb a zlepšovania procesov. Vyštudoval Elektrotechnickú fakultu
STU v Bratislave. V rokoch 1992 – 1993 pôsobil ako vedúci investičného výskumu Všeobecnej
úverovej banky, a.s. V rokoch 1993 – 1995 zastával funkciu člena predstavenstva Creditanstalt
– Slovenský investičný fond, a.s. V rokoch 1995 – 2000 vykonával funkciu riaditeľa
investičného výskumu a obchodovania s cennými papiermi v Creditanstalt Securities, a.s.,
o.c.p. V rokoch 2000 – 2010 pôsobil ako predseda predstavenstva a riaditeľ fúzií a akvizícií v
UniCredit CAIB Slovakia, a.s. V rokoch 2007 – 2010 bol členom predstavenstva UniCredit
CAIB Czech Republic, a.s. V rokoch 2010 – 2011 pôsobil ako CFO v Danube Clone, s.r.o. V
rokoch 2013 – 2016 zastával funkciu predsedu predstavenstva VIAMO, a.s. V rokoch 2014 –
2016 bol členom predstavenstva Slovak Investment Holding, a.s. V rokoch 2016 – 2018
vykonával funkciu zástupcu riaditeľa v Tatra Billing, a.s. Od roku 1999 pôsobí na Burze
cenných papierov v Bratislave, a.s. ako člen predstavenstva a v súčasnosti ako predseda
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predstavenstva. Od roku 2009 je členom dozornej rady National Development Fund I, s.r.o.
Od roku 2012 je členom dozornej rady Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. Od
roku 2013 je členom poradného orgánu Hellenic Republic Asset Development Fund.

SPRÁVKYŇA NADÁCIE SPP:
Životopis – Ing. Eva Guliková, správkyňa Nadácie SPP
Ing. Eva Guliková je absolventka Vysokej školy ekonomickej v Bratislave, fakulty Ekonomiky
riadenia výrobných odvetví. Od ukončenia štúdia v roku 1987 až doteraz pracuje v SPP. Počas
tohto obdobia sa venovala rôznym oblastiam - od tvorby cien zemného plynu, etablovaniu
a rozvoju nových firemných procesov z oblasti obchodu a marketingu, zodpovedajúcim
pôsobeniu firmy v podmienkach liberalizovaného trhu. Špecializovala sa na rôzne projekty,
ako organizácia predaja, implementácia zákazníckeho informačného systému,
marketingového informačného systému, rozvoj produktového manažmentu, implementácia
zákazníckej orientácie spoločnosti v prostredí liberalizovaného trhu. Pôsobila na rôznych
riadiacich postoch. Od novembra 2007 sa venuje riadeniu CSR organizácií vytvorených SPP
– neinvestičný fond EkoFond, Nezisková organizácia EF. Od januára 2020 je aj správkyňou
Nadácie SPP.
ADMINISTRÁCIU NADÁCIE SPP ZABEZPEČUJE CENTRUM PRE FILANTROPIU, N.O.:
Životopis – RNDr. Beáta Majerníková, PhD. programová manažérka Nadácie SPP
V roku 2013 ukončila štúdium na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
v odbore Molekulárna biológia. Po jeho skončení nastúpila na doktorandské štúdium na Lekársku
fakultu v odbore Imunológia. V rokoch 2010-2013 pôsobila ako programová asistentka pre EkoFond,
n.f., ktorého zriaďovateľom bola spoločnosť SPP. Od roku 2013 pracovala na pozícii programovej
asistentky Nadácie SPP a od februára 2016 pôsobí na pozícii programovej manažérky
Nadácie SPP.
Mgr. Barbora Krištofíková, programová koordinátorka Nadácie SPP
V roku 2018 ukončila magisterské štúdium v odbore kulturológia na Filozofickej fakulte
Univerzity Komenského v Bratislave. Počas vysokej školy v rokoch 2013 – 2018 bola
asistentkou na právnickom oddelení v spoločnosti RECLAIM a.s. Na pozícii koordinátorky
Nadácie SPP je od septembra 2018. Okrem toho je od roku 2010 aktívnou členkou tanečnej
zložky US Lúčnica a od roku 2018 predsedom Cechu detských folklórnych súborov Bratislavy
a okolia o.z.
Mgr. Jana Zaicová, programová koordinátorka Nadácie SPP
V roku 2010 ukončila magisterské štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína
Filozofa v Nitre v odbore kulturológia so zameraním na manažment kultúry turizmu. 12 rokov
pracovala v advokátskej kancelárii ALMOND LEGAL s. r. o. ako office manažérka. Po návrate
z materskej dovolenky v roku 2021 nastúpila na pozíciu programovej koordinátorky do
Nadácie SPP.
Mgr. Monika Gašparová, programová koordinátorka Nadácie SPP
V roku 2018 ukončila magisterské štúdium v odbore politológia, program Európske štúdiá na
Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. Následne
absolvovala 4-mesačnú stáž na Magistráte hlavného mesta SR Bratislavy na Oddelení kultúry,
školstva, športu a mládeže v oblasti grantových programov. V rokoch 2018-2019 pracovala
ako manažérka komunitného programu v občianskom združení Mareena. V rokoch 2020-2021
pôsobila na pozícii Erasmus+ inštitucionálnej koordinátorky na Slovenskej technickej
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univerzite v Bratislave. Od októbra 2021 pracuje v Nadácii SPP ako programová
koordinátorka.
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