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Ekonóm, 42 rokov, narodil sa v Dunajskej Strede. 
Ženatý, otec štyroch detí. 

Základnú školu a maďarské gymnázium absolvoval v Dunajskej Strede. Po 
ukončení Ekonomickej univerzity v Bratislave sa venoval realitnej a publikačnej 
činnosti. Po návrate do Dunajskej Stredy sa stal riaditeľom spoločnosti zaobera-
júcej sa stavebnými a hydromelioračnými prácami.

Od júna 2010 je poslancom Národnej rady Slovenskej republiky za stranu 
MOST-HÍD, členom Výboru NR SR pre financie a rozpočet a predsedom okresnej 
organizácie v Bratislave.

Od októbra 2010 bol vymenovaný do funkcie štátneho tajomníka Ministerstva 
pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej re-
publiky.

2. novembra 2010 bol prezidentom Slovenskej republiky vymenovaný do fun-
kcie ministra životného prostredia.

Svoj voľný čas trávi hlavne s rodinou v prírode, jeho záľubami sú turistika, 
lyžovanie a bicyklovanie.

Štátny tajomník
Ministerstva životného prostredia SR

RNDr. Branislav Cimerman

Environmentalista, 35 rokov, narodil sa v Spišskej Novej Vsi.
Otec dvoch detí.

Základnú školu navštevoval v Spišskej Novej Vsi. Strednú ekonomickú školu 
absolvoval v Poprade. Po ukončení Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 
a Univerzity Komenského v Bratislave absolvoval dištančné štúdium environmen-
tálneho manažmentu na Univerzite DIPOLI vo Fínsku a doktorandské štúdium 
na Univerzite Komenského v Bratislave – na Prírodovedeckej fakulte, Katedre 
krajinnej ekológie. 

V praxi sa venoval  oblasti odpadového hospodárstva, environmentálnemu 
hodnoteniu a posudzovaniu vplyvov na životné prostredie, technickým aspektom 
environmentalistiky.

Od októbra 2009 pracoval na Ministerstve životného prostredia Slovenskej 
republiky ako generálny riaditeľ sekcie kvality životného prostredia. 

Od novembra 2010 je vládou Slovenskej republiky vymenovaný do funkcie 
štátneho tajomníka Ministerstva životného prostredia SR.

Všetok svoj voľný čas sa snaží venovať deťom, medzi jeho záľuby patrí hlavne 
tenis, lyžovanie a cyklistika.
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Na obálke: Zničený ekosystém Mošonského Dunaja po ekologickej katastrofe v ma-
ďarskej obci Ajka (foto: Greenpeace/Juraj Rizman)

Vytlačené na ekologickom papieri Hello. Výrobca má certifikovaný FSC, PEFC, EMS podľa medzi-
národných noriem ISO 9001, 140001 a EMAS. Tieto certifikácie obsahujú rôzne environmentálne 
iniciatívy, napr. spoločnosť získava 30 % svojej spotreby energie z biopalív a 40 % prepravy reali-
zuje pomocou nízko emisných prostriedkov, ako sú železnice alebo siete kanálov. Hello je plne re-
cyklovateľný papier a môže byť použitý na získanie papierovej drviny najvyššej kvality.


