
 

Jochen Kley  

Vyštudoval na University Mannheim Nemecko odbor Business Administration. Od roku 2012 pôsobí 

ako generálny riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s. v 

roku 2012. Je predsedom Správnej rady Nadácie ZSE. 

 

Marian Rusko 

Vyštudoval na Ekonomickej fakulte na University Giessen v Nemecku. Od roku 2013 je členom 

predstavenstva Západoslovenskej energetiky, a.s. Členom Správnej rady Nadácie ZSE je od roku 2014. 

 

Juraj Krajcár 

Je riaditeľom obchodu a členom predstavenstva spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s.. V 

spoločnosti ZSE Energia, a.s. pôsobí ako predseda predstavenstva a riaditeľ divízie obchodu. Je 

členom Správnej rady Nadácie ZSE. 

 

Juraj Bayer 

Vyštudoval Fakultu hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave. V spoločnosti 

Západoslovenská energetika, pôsobí od roku 2013 ako Riaditeľ divízie financií a.s. a ako člen 

predstavenstva a riaditeľ divízie financií spoločnosti ZSE Energia, a.s.. Je predsedom Dozornej rady 

Nadácie ZSE. 

 

Lucia Macaláková 

V spoločnosti ZSE pôsobí ako vedúca úseku právnych služieb. Je členkou Dozornej rady Nadácie ZSE. 

 

Boris Németh 

Vyštudoval účtovníctvo a audítorstvo na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity 

v Bratislave, kde tiež pôsobil aj ako odborný asistent. V spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s. 

pracuje od roku 2006, kde v súčasnosti zodpovedá za vedenie úseku účtovníctva a daní. Členom 

Dozornej rady Nadácie ZSE je od roku 2014. 

 

Peter Bednár 

Vyštudoval angličtinu a históriu na FiF UK v Bratislave. Väčšinu profesionálneho života venoval 

korporátnej komunikácii v rôznych medzinárodných spoločnostiach (Slovak Telekom, SPP, ZSE). 

Pomáhal zakladať profesijné združenie podlinkových agentúr BTLka. Učil tiež budúcich novinárov a 

mediálnych expertov na Akadémii médií. Od roku 2014 pracuje na korporátnej komunikácii v ZSE, 

zodpovedá za oblasti komunikácie, reklamácií a administratívnych podporných služieb. Správcom 

Nadácie ZSE je od roku 2016. 

 

Monika Lacková 

Absolventka fakulty sociálnej práce a sociálnych vied. Momentálne pôsobí ako CSR expert na úseku 

korporátnej komunikácie v ZSE a.s. kde sa venuje programom spoločenskej zodpovednosti firmy, 

sponzoringu a filantropii. Rozvoju firemnej filantropie sa venuje už viac ako 9 rokov, predtým 

manažovala programy Nadácie SPP a Nadácie Orange. 

 

Erika Škultétyová 

Na úseku korporátnej komunikácie pôsobí na pozícii špecialista Nadácie ZSE. Vyštudovala 

psychológiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Po ukončení štúdia pokračovala ako odborný 

asistent na Katedre marketingovej komunikácie. V minulosti pracovala v Centre pre filantropiu, n.o., 

kde sa venovala administrovaniu aktivít viacerých partnerov, neskôr primárne manažovaniu 

programov Nadácie Orange.  


