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Program konferencie - 1. deň
8:00 – 10:00 – registrácia
10:00 – 10:15 – otvorenie konferencie – Ing. Martin Havel, Ph.D.,
predseda redakčnej rady, PRO-ENERGY magazín
I. BLOK – BEZPEČNOSŤ DODÁVOK PLYNU
MOT TO: „Zvýšila sa bezpečnosť zásobovania zemným plynom na Slovensku
po kríze v januári 2009?“
10:15 – 11:45 – panelová diskusia
MO D E R ÁTOR : Ing. Ján Klepáč, MGBM, výkonný riaditeľ, Slovenský plynárenský
a naftový zväz
Ú VODN Á P RE Z E NTÁCIA – Ing. Jiří Gavor, partner, ENA
PA NE L I S T I :

Ing. Jiří Gavor, partner, ENA
Ing. Ladislav Goryl, zástupca generálneho riaditeľa a riaditeľ Divízie podzemných
zásobníkov zemného plynu, NAFTA
Ing. Peter Kuchta, riaditeľ sekcie sekcie predaja kľúčovým zákazníkom,
Slovenský plynárenský priemysel
Ing. Milan Sedláček, Ph.D., riaditeľ stratégie a regulácie, eustream
JUDr. Igor Zbojan, PhD., hlavný štátny rádca, sekcia energetiky,
Ministerstvo hospodárstva SR
11:45 – 12:15 – coﬀee break
II. BLOK – ÚLOHY SUBJEKTOV NA LIBERALIZOVANOM ENERGETICKOM TRHU
MOT TO: „Aké úlohy budú mať OKTE, prevádzkovatelia sústav a Ministerstvo
hospodárstva od roku 2013?“
12:15 – 13:45 – panelová diskusia
MO D E R ÁTOR : Ing. Miroslav Škorník, Novácká energetika
Ú VODN Á P RE Z E NTÁCIA – Ing. Alena Šalamonová, manažérka regulačných
a trhových záležitostí, Slovenské elektrárne
PA NE L I S T I :

Ing. Michal Cabala, Ph.D.,špecialista regulácie, SEPS
Ing. Miroslav Kučera, sekretár, Združenie priemyselných odberateľov energie
Mgr. Martin Sliva, hlavný štátny rádca, Ministerstvo hospodárstva SR
Ing. Alena Šalamonová, manažérka regulačných a trhových záležitostí,
Slovenské elektrárne
Ing. Pavel Šramko, generálny riaditeľ, OKTE

III. BLOK – SMART DODÁVKA ENERGIE
MOT TO : „Je smart dodávka energie iba chimérou? Čo z toho bude mať
odberateľ energie?“
14:45 – 16:15 – panelová diskusia
MO D ER ÁTO R : Ing. Michal Puchel, ČEPS
ÚVO D NÁ P REZ ENTÁC I A – Ing. Libor Kozubík, Managing consultant,
IBM Česká republika
PANEL I ST I :

Ing. Jaroslav Bacigál vedúci odboru riadiacich systémov, merania a správy dát,
SPP-distribúcia
Ing. Iveta Fillová, špecialista pre rozvoj podnikania a stratégiu, SE Predaj
Michal Hudec, člen predstavenstva energy online
Ing. Libor Kozubík, Managing consultant, IBM Česká republika
Ing. Michal Ščepánek, vedúci tímu merania, ZSE Distribúcia
16:15–16:45 – coﬀee break
IV. BLOK – ALTERNATÍVY V DOPRAVE
MOT TO : „Sú ropné palivá už na ústupe? Aké sů výhľady ropy v porovnaní
s inými komoditami v doprave?“
16:45 – 18:15 – panelová diskusia
MO D ER ÁTO R : Doc. Ing. Ján Lešinský, Ph.D., Strojnícka fakulta STU, predseda
Spolku automobilových inžinierov a technikov SR
ÚVO D NÁ P REZ ENTÁC I A – Doc. Ing. Ján Lešinský, Ph.D., Strojnícka fakulta STU
PANEL I ST I :

Ing. Ľubomír Blaško, vedúci útvaru predaja CNG, Slovenský plynárenský priemysel
Viktor Ferencey, Fakulta elektrotechniky a informatiky, STU
Ing. Petr Jevič, CSc., prof. h.c., výkonný riaditeľ, Sdružení pro výrobu bionafty Praha
Mgr. Peter Ševce, projektový manažér ZSE a člen Inštitútu pre energetickú
bezpečnosť
Ing. Igor Vereš, Odbor politiky zmeny klímy, Ministerstvo životného prostredia SR
zástupca petrolejárskeho podniku
18:15 – záverečné slovo 1. dňa – Ing. Martin Havel, Ph.D.,
predseda redakčnej rady, PRO-ENERGY magazín
19:00 – spoločná večera a raut

13:45 – 14:45 – prestávka na obed
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Program konferencie - 2. deň
8:50 – otvorenie 2. dňa konferencie – Mgr. Milena Geussová,
šéfredaktorka, PRO-ENERGY magazín
V. BLOK – LEGISLATÍVNE ZMENY – AKÁ BUDE ENERGETICKÁ LEGISLATÍVA
V BUDÚCNOSTI
Motto: „Traspozičné novely 3. energetického balíčku sú vo veľkom
oneskorení. K akým zmenám na trhu dojde ich prijatím?“
9:00 – 10:30 – panelová diskusia
MO D E R ÁTOR : Ing. Stanislav Janiš, bývalý predseda výboru Národnej rady SR pre
priemysel, dopravu a výstavbu
Ú VODN Á P RE Z E NTÁCIA – Mgr. Rastislav Hanulák, partner, Capitol Legal Group
PA NE L I S T I :

Mgr. Rastislav Hanulák, partner, Capitol Legal Group
Ing. Jozef Holjenčík, Ph.D., predseda Rady pre reguláciu
Henrich Krejčí, vedúci útvaru energetického práva, regulácie a verejných
záležitostí, Slovenský plynárenský priemysel
Ing. Jaroslav Kubinec, výkonný riaditeľ sekcie obchodu, SEPS
JUDr. Igor Zbojan, Ph.D., hlavný štátny rádca, sekcia energetiky, Ministerstvo
hospodárstva SR
10:30 – 11:00 – coﬀee break

VI. BLOK – DECENTRALIZOVANÉ ZDROJE ENERGIE
MOT TO : „Akým spôsobom budú do budúcnosti nastavené priority
decentralizovaných zdrojov a ako budú regulované?“
11:00 – 12:30 panelová diskusia
MO D ER ÁTO R : Mgr. Milena Geussová, šéfredaktorka, PRO-ENERGY magazín
ÚVO D NÁ P REZ ENTÁC I A – Ing. Vladimír Turček, vedúci úseku rozvoja spoločnosti,
Západoslovenská energetika
PANEL I ST I :

Ing. Michal Cabala, Ph.D., špecialista regulácie, SEPS
Ing. Vojtech Červenka, obchodný riaditeľ, Dalkia, člen predstavenstva Slovenského
zväzu výrobcov tepla
Ing. Jozef Holjenčík, Ph.D., predseda Rady pre reguláciu
Ing. Juraj Šedivý, Ph.D., špecialista - rozvoj trhu, OKTE
Ing. Vladimír Turček, vedúci úseku rozvoja spoločnosti, Západoslovenská energetika
zástupca MŽP SR
12:30 – 12:40 – zhrnutie priebehu konferencie – Michal Hudec,
vydávateľ, portál energia.sk
Záver 2. dňa konferencie – Ing. Martin Havel, Ph.D.,
predseda redakčnej rady, PRO-ENERGY magazín
12:45 – 14:00 – spoločný obed
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I. BLOK

Bezpečnosť
dodávok plynu
MOT TO :

„Zvýšila sa bezpečnosť zásobovania zemným plynom
na Slovensku po kríze v januári 2009?“
PANELOVÁ D I SKUSI A:



Moderátor: Ing. Ján Klepáč, MGBM, výkonný riaditeľ,
Slovenský plynárenský a naftový zväz

ÚVO D NÁ P REZ ENTÁC I A:

Ing. Jiří Gavor, partner, ENA
PANEL I ST I :
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Ing. Jiří Gavor, partner, ENA
Ing. Ladislav Goryl, zástupca generálneho riaditeľa a riaditeľ Divízie
podzemných zásobníkov zemného plynu, NAFTA
Ing. Peter Kuchta, riaditeľ sekcie sekcie predaja kľúčovým zákazníkom,
Slovenský plynárenský priemysel
Ing. Milan Sedláček, Ph.D., riaditeľ stratégie a regulácie, eustream
JUDr. Igor Zbojan, Ph.D., hlavný štátny rádca, sekcia energetiky,
Ministerstvo hospodárstva SR
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Ing. Ján Klepáč, MGBM
výkonný riaditeľ,
Slovenský plynárenský a naftový zväz

OTÁ ZKY P RE PA N EL:
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Aké opatrenia boli prijaté po plynovej kríze, aby sa situácia nemohla
opakovať?
Uvažuje sa o posilnení tranzitných plynovodov, resp. o výstavbe nových do/z
iných krajín?
Ak áno, v akom stave je ich príprava?

Ak nie, prečo?

Aká je aktuálna kapacita a dostupnosť podzemného uskladňovania zemného
plynu?
Na koľko dní vystačia slovenské zásobníky plynu pri úplnom uzatvorení
cezhraničných tranzitných plynovodov?
Ako by sa v prípade takejto situácie riešilo vlastníctvo plynu

v zásobníkoch? Mohli by ho využívať aj odberatelia, ktorí tento plyn
v zásobníkoch nevlastnia?
Ako sa zmenili toky plynu v tranzitných plynovodoch po uvedení plynovodu
Nord Stream do prevádzky? Má to nejaký dopad na zásobovanie plynom
na Slovensku?
Myslíte, že je reálna výstavba plynovodov Nabucco a South Stream?
Ak by sa niektorý plynovod postavil, ako to ovplyvní plynárenstvo
na Slovensku?
Čaká i Európu zlatý vek plynu?
Ktoré sektory budú podporovať spotrebu plynu v Európe v ďalšom desaťročí?

PRO-ENERGY FÓRUM 2012

 V roce 1974 ukončil Elektrotechnickú
fakultu SVŠT
 Do r. 1990 pracoval v rôznych
manažérskych pozíciách v Naftovom
a plynárenskom priemysle /
predchodca SPP, a.s./.
 Do r. 2001 pôsobil v rôznych
politických funkciách v rámci
slovenského parlamentu a Kancelárie
prezidenta SR.
 V rokoch 2001 až 2007 bol
podpredsedom Úradu pre reguláciu
sieťových odvetví a podpredsedom
Regulačnej rady.
 V r. 2009 ukončil masterské štúdium
plyn. manažmentu v Groningene /
Holandsko/.

ZBORNÍK KONFERENCIE
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Ing. Jiří Gavor, CSc.

Ing. Ladislav Goryl

 Od r.1992 je zakládajícím partnerem
ENA, konzultační ﬁrmy věnující se
poradenství v energetice.
 Jiří Gavor je specialistou
na vývoj a relace cen, daní
a konkurenceschopnosti veškerých
druhů paliv a energie. Řada studií
se týkala možností uplatnění
pokročilých energetických
technologií a energetických úspor
včetně hodnocení jejich ekonomické
efektivnosti.
 Řídí energetické audity velkých
průmyslových podniků. K těmto
tématům pravidelně publikuje
včetně prezentací na mezinárodních
konferencích.
 Působí i jako expert při
mezinárodních arbitrážích v oblasti
plynárenství.

 1990 – 1995 Technická univerzita
Košice, Fakulta Baníctva, ekológie
riadenia a technológií
 1995 – 2002 inžinier v technických
odboroch prevádzky (vŕtanie
a vystrojovanie sond, ťažba,
podzemné uskladňovanie)
 2004 – 2006 vedúci odboru
prevádzky divízie podzemných
zásobníkov zemného plynu
 2006 – 2007 vedúci odboru Asset
management
 2007 – doteraz riaditeľ divízie
podzemných zásobníkov zemného
plynu
 2008 – doteraz zástupca
generálneho riaditeľa spoločnosti
NAFTA a.s.
 2009 – doteraz podpredseda
pracovnej skupiny „podzemné
uskladňovanie“ Medzinárodnej
plynárenskej únie

partner, ENA s.r.o.
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zástupca generálneho riaditeľa a riaditeľ Divízie
podzemných zásobníkov zemného plynu, NAFTA a.s.
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Ing. Milan Sedláček, Ph.D.
riaditeľ stratégie a regulácie, eustream, a.s.

 pôsobí v plynárenstve od roku 1994
kedy začal pracovať v divízii tranzitu
spoločnosti SPP, a.s., následne
v spoločnosti SPP - preprava, a.s.
 Od roku 2002 zodpovedal za oblasť
predaja prepravných kapacít a rozvoj
obchodu.
 Po re-brandingu spoločnosti
na eustream, a.s. riadi oblasť
stratégie a regulačných záležitostí
spoločnosti eustream, a.s. Počas
svojho pôsobenia v plynárenstve
sa podieľal alebo zodpovedal
za množstvo projektov súvisiacich
s implementáciou Európskej
legislatívy do domácej legislatívy
a do obchodnej stratégie eustreamu.
 Je koordinátorom aktivít
eustreamu v zastúpení Európskych
prevádzkovateľov prepravných
sietí ENTSOG a GIE a zastupuje
Slovenský plynárenský a naftový
zväz v programovom výbore IGU pre
stratégiu a reguláciu.
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JUDr. Igor Zbojan, Ph.D.
hlavný štátny rádca, sekcia energetiky,
Ministerstvo hospodárstva SR

 absolvoval právnické štúdium
na Právnickej fakulte Univerzity
Komenského, kde v roku 1994
ukončil doktorandské štúdium
so zameraním na obchodné
a živnostenské právo
 na Fakulte manažmentu Univerzity
Komenského v Bratislave absolvoval
postgraduálne štúdium pre oblasť
práva Európskej únie
 od roku 1997 spolupracuje
s Obchodnou fakultou Ekonomickej
univerzity v Bratislave, pôsobí ako
externý spolupracovník na Katedre
obchodného práva
 od roku 2010 pôsobí
na Paneurópskej vysokej
škole v Bratislave s proﬁláciou
medzinárodné obchodné právo
 od roku 1995 pracuje
na Ministerstve hospodárstva
Slovenskej republiky (na úseku
všeobecnej legislatívy, neskôr
energetickej legislatívy)
 pôsobil aj ako člen rady expertov
Inštitútu konkurzného práva

16
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o aktuálnej energetickej legislatíve
Ministerstva hospodárstva SR
informuje na konferenciách
a seminároch odbornú verejnosť,
publikuje tiež v oblasti zahraničnej
obchodnej politiky, ako člen
Klubu ekonómov a absolvent
postgraduálneho štúdia
medzinárodného marketingu,
ďalej publikuje vo viacerých
energetických periodikách so
zameraním na elektroenergetiku,
plynárenstvo, resp. podporu
obnoviteľných zdrojov
z legislatívnych aspektov
ZBORNÍK KONFERENCIE
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II. blok

Úlohy
subjektov na
liberalizovanom
energetickom
trhu
MOT TO :

„Aké úlohy budú mať OKTE, prevádzkovatelia sústav
a Ministerstvo hospodárstva od roku 2013?“
PANELOVÁ D I SKUSI A:
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Moderátor: Ing. Miroslav Škorník, Novácká energetika



Úvodná prezentácia – Ing. Alena Šalamonová, manažérka regulačných
a trhových záležitostí, Slovenské elektrárne

ZBORNÍK KONFERENCIE

19

Ing. Alena Šalamonová

manažérka regulačných a trhových záležitostí,
Slovenské elektrárne, a.s.

PA NE L I S T I :







Ing. Michal Cabala, Ph.D., špecialista regulácie, SEPS
Ing. Miroslav Kučera, sekretár,
Združenie priemyselných odberateľov energie
Mgr. Martin Sliva, hlavný štátny rádca, Ministerstvo hospodárstva SR
Ing. Alena Šalamonová, manažérka regulačných a trhových záležitostí,
Slovenské elektrárne
Ing. Pavel Šramko, generálny riaditeľ, OKTE

OTÁ ZKY P RE PA N EL:
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Ako má správne fungovať pri OKTE zber a správa nameraných údajov?
ako to funguje dnes a aký sa očakáva vývoj?

aké zmeny je možné očakávať od januára 2013?

Čo sa rozumie pod pojmom centrálna fakturácia a ako má fungovať?
Čo by priniesol decentralizovaný zber dát (z každého odberného miesta) pre
účastníkov trhu?
Ktorý účastník trhu by mal vykupovať elektrinu z OZE?
PDS alebo OKTE ?

do kedy sa bude preferovať prednostné pripojenie OZE a prečo?

Kde majú byť deliace čiary medzi pôsobnosťou OKTE, SEPS a prevádzkovaľov
regionálnych DS?
Aká by mala byť úloha Ministerstva hospodárstva SR na energetickom
trhu, aká je koncepcia rozvoja elektroenergetického sektora vo väzbe
na energetickú politiku (vrátane OZE)?

PRO-ENERGY FÓRUM 2012

 absolventka Vysokého učenia
technického v Prahe, Fakulty jadrovej
a fyzikálne inžinierskej v Prahe
 pôsobila na viacerých pozíciách
v Slovenských elektrárňach, a.s., vo
Výskumnom ústave energetickom
a vo viacerých národných
a medzinárodných energetických
združeniach
 2001–2003 pôsobila ako členka
predstavenstva Slovenskej
elektrizačnej prenosovej sústavy,
a.s. a vrchná riaditeľka pre rozvoj
a medzinárodnú spoluprácu
 2002–2006 pôsobila v Riadiacom
výbore UCTE vo funkcii reprezentanta
národného systémového operátora
 v súčasnosti pôsobí ako manažérka
regulačných a trhových záležitostí
v spoločnosti Slovenské elektrárne,
a.s.
 dlhodobo sa zaoberá problematikou
liberalizácie trhu s elektrinou
a implementáciou európskej
energetickej legislatívy do národného
právneho rámca
 v súčasnosti pôsobí v prezídiu
Slovenského výboru Svetovej
energetickej rady, vo výkonnom
výbore Slovenskej nukleárnej
spoločnosti a v Riadiacom výbore
pre výrobu a energetickú politiku
medzinárodného združenia Eurelectric

ZBORNÍK KONFERENCIE
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Ing. Pavel Šramko

predseda predstavenstva a riaditeľ OKTE, a.s.

 absolvent VŠ elektrotechnické
 do roku 2004 pôsobil v oblasti
elektrotechnického priemyslu
a telekomunikácií na rôznych
manažérskych pozíciách
 od roku 2004 do roku 2006 pôsobil
v SEPS, a.s., najskôr ako výkonný
riaditeľ, neskôr ako podpredseda
predstavenstva a vrchný riaditeľ
úseku obchodu a SED
 od roku 2006 do roku 2008 pracoval
ako obchodný riaditeľ spoločnosti
SlovintegraEnergy, s.r.o.
 od roku 2008 do roku 2010 bol
riaditeľom pre stratégiu spoločnosti
Taures Slovakia, s.r.o.
 od roku 2010 do súčasnosti
je predsedom predstavenstva
a riaditeľom spoločnosti OKTE, a.s.
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III. blok

Smart
dodávka energie
MOT TO :

Je smart dodávka energie iba chimérou?
Čo z toho bude mať odberateľ energie?“
PANELOVÁ D I SKUSI A




Moderátor: Ing. Michal Puchel, ČEPS
Úvodná prezentácia – Ing. Libor Kozubík, Managing consultant,
IBM Česká republika

PANEL I ST I :
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Ing. Jaroslav Bacigál, vedúci odboru riadiacich systémov, merania a správy
dát, SPP-distribúcia
Ing. Iveta Fillová, špecialista pre rozvoj podnikania a stratégiu, SE Predaj
Michal Hudec, člen predstavenstva energy online
Ing. Libor Kozubík, Managing consultant, IBM Česká republika
Ing. Michal Ščepánek, vedúci tímu merania, ZSE Distribúcia
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Ing. Libor Kozubík

Managing consultant, IBM Česká republika

OTÁ ZKY P RE PA N EL:
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Čo sú Smart Metering a Smart Grids a k čomu sú dobré?
Akým spôsobem to dokáže zákazník využiť?
Aké náklady sa predpokladajú na zavedenie Smart Meterov a aká čiastka
z toho pripadne na jedného zákazníka? Aké budú investície do infraštruktúry?
V akom stave je príprava analýzy na využívanie Smart Meterov?
Ako dlho by trvalo osadenie Smart Meterov v rozsahu, v ktorom to
predpokladajú smernice o vnútornom trhu s elektrinou a s plynom?
Čo se stane so systémami HDO po zavedení Smart Meterov, príp. Smart sietí?

PRO-ENERGY FÓRUM 2012

 Vystudoval Elektrotechnickou
fakultu Vysoké školy Báňské –
Technické university v Ostravě.
 V letech 1998 – 2005 pracoval
na projektech implementace
informačních systémů v oblasti
distribuce elektřiny ve Španělsku,
Argentině, Moldávii a České
republice. V České republice se
podílel na projektu implementace
informačního systému Operátora
trhu s elektřinou a na implementaci
projektů v oblasti obchodování
s elektřinou.
 Od roku 2007 pracuje ve společnosti
IBM jako konzultant pro energetiku
a utility – oblast Smart Grids.
 V rámci IBM dodával v letech
2007 – 2011 projekty pro přední
České a Slovenské distribuční
elektroenergetické společnosti
v oblasti Automated Meter
Managementu, Work Force
Managementu a e-mobility.

ZBORNÍK KONFERENCIE

27

28

PRO-ENERGY FÓRUM 2012

ZBORNÍK KONFERENCIE

29

Ing. Jaroslav Bacigál

vedúci odboru riadiacich systémov, merania
a správy dát, SPP-distribúcia, a.s.

 Svoju profesionálnu kariéru začínal
v roku 1989 ako stredoškolský
učiteľ a neskôr samostatný
programátor.
 Od roku 1997 pôsobí v Slovenskom
plynárenskom priemysle, a.s.,
Bratislava a po vytvorení novej
spoločnosti
 v roku 2004 v SPP-distribúcia, a.s.
v pozíciách systémový technik,
administrátor a špecialista riadiacich
systémov SCADA a projektového
riadenia. Viedol projekty na diaľkový
monitoring regulačných staníc
a strednoodberateľov.
 Od roku 2009 je vedúcim odboru
riadiacich systémov, merania
a správy dát v SPP-distribúcia, a.s.
Bratislava.
 V spoločnosti zodpovedá za riadiace
systémy SCADA, stratégiu merania
a telemetrie, GIS a SLA pre oblasť
ICT.
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Ing. Iveta Fillová

Špecialista pre rozvoj podnikania a stratégiu,
SE Predaj

 V roku 1983 ukončila vysokoškolské
štúdium na STU, Fakulta
elektroenergetiky a informatiky
v Bratislave
 Po skončení školy pôsobila
v spoločnosti Západoslovenská
energetika v Bratislave, kde
v priebehu 27 rokov zastávala rôzne
pozície od referenta predaja až
po vedúcu obchodného úseku.
 Od roku 2011 pôsobí v spoločnosti
SE Predaj ako špecialista pre rozvoj
podnikania a stratégiu.
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Ing. Michal Ščepánek
vedúci tímu merania, ZSE Distribúcia

 2002–2005 – Fakulta
Elektrotechniky a Informatiky
Slovenská Technická Univerzita,
Inžinierske štúdium
 04/2005 – 01/2007 – Technik
meracej techniky maloodberu,
Západoslovenská energetika
a.s., Oblasť elektromerov, HDO,
špeciálnych meraní
 01/2007– 02/2010 – Špecialista
správy merania, Západoslovenská
energetika a.s., riadenie pilotného
projektu Smart metering vo funkcii
projektového manažéra
 03/2010– 06/2011 – Vedúci
správy merania, Západoslovenská
energetika a.s., Riadenie tímu správy
merania, správa meracích prístrojov,
SAP moduly DM, EDM, projekty
inteligentného merania
 07/2011 – súčasnosť – Vedúci
merania a dát, ZSE Distribúcia a.s.,
Riadenie tímu merania a dát, správa
meracích prístrojov, SAP moduly
DM, EDM, projekty inteligentného
merania, bilancovanie, IDE
komunikácia, DI portál
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IV. blok

Alternatívy
v doprave
MOT TO :

„Sú ropné palivá už na ústupe? Aké sů výhľady ropy v porovnaní s inými komoditami v doprave?“
PANELOVÁ D I SKUSI A




Moderátor: Doc. Ing. Ján Lešinský, Ph.D., Strojnícka fakulta STU, predseda
Spolku automobilových inžinierov a technikov SR
Úvodná prezentácia – Doc. Ing. Ján Lešinský, Ph.D., Strojnícka fakulta STU

PANEL I ST I :
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Ing. Ľubomír Blaško, vedúci útvaru predaja CNG,
Slovenský plynárenský priemysel
Viktor Ferencey, Fakulta elektrotechniky a informatiky, STU
Ing. Petr Jevič, CSc., prof. h.c., výkonný riaditeľ,
Sdružení pro výrobu bionafty Praha
Mgr. Peter Ševce, projektový manažér ZSE a člen Inštitútu
pre energetickú bezpečnosť
Ing. Igor Vereš, Odbor politiky zmeny klímy,
Ministerstvo životného prostredia SR
zástupca petrolejárskeho podniku
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Ing. Ľubomír Blaško, MBA
vedúci útvaru predaja CNG,
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

OTÁ ZKY P RE PA N EL:
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Majú ropné palivá ešte čo ponúknuť?
Budúcnosť raﬁnérií v strednej Európe – ktoré sú bezprostredne ohrozené, akú
by mohli mať náhradnú náplň činnosti okrem výroby benzínu a nafty? Výrobu
biopalív?
Aký bude prínos predĺženia ropovodu Družba do Schwechatu?
Aký bude mať prínos napojenia Slovnaftu na ropovod Adria?
Sú oba projekty antagonistické alebo môžu byť realizované súčasne?
Čo brzdí rozvoj elektromobilov? – problémy dojazdu, siete dobíjacích staníc,
rýchlosti dobíjania?
Čo brzdí rozvoj CNG – nedostatočná sieť dobíjacích staníc, …?
Alternatíva k CNG – LNG: výhody a nevýhody oboch palív
Budúcnosť biopalív, biopalivá 2., resp. 3. generácie
Biopalivá v leteckej doprave – nakoľko je ich využitie reálne?
Pohľad automobiliek, dopravných spoločností na alternatívne palivá

PRO-ENERGY FÓRUM 2012

 od r. 1984 pracoval
v Azbestocementových závodoch
k.p. Nitra v rôznych ekonomických
pozíciách až po vedúceho
informačnej sústavy podniku.
 V r. 1991 nastúpil do podniku
Slovenský plynárenský priemysel
k.p., odštepný závod v Nitre,
na miesto zástupcu riaditeľa závodu
pre ekonomiku a obchod.
 Od r. 2001 prešiel na generálne
riaditeľstvo SPP v Bratislave, kde
pôsobil ako vedúci projektu CIS
(implementácia zákazníckeho
informačného systému SAP IS-U)
a riaditeľ sekcie fakturácie.
 Od r. 2005 dodnes je vedúcim útvaru
predaja CNG v SPP, a.s. Bratislava.
 V r. 2006 ukončil štúdium Master
of Business Administration (MBA)
na Brno Business School (akreditácia
Notthingham Trent University, Veľká
Británia).
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Ing. Petr Jevič, CSc., prof. h.c.

výkonný ředitel, Sdružení pro výrobu bionafty Praha

 Absolvent Fakulty strojní ČVUT
v Praze
 Od roku 1978 je pracovníkem VÚZT,
v.v.i. Praha
 V letech 1989 - 2010 externě
přednášel na ČZU v Praze, Technické
fakultě.
 V roce 1990 spoluzakládal a od roku
2000 je výkonným ředitelem
Sdružení pro výrobu bionafty Praha.
 Zaměřuje se na problematiku
technologických procesů zpracování
zemědělské produkce, výroby
tuhých a motorových biogenních
paliv se zvláštním zřetelem
na udržitelné a efektivní využívání
biomasy a zemědělských zbytků,
standardizaci a řízení jakosti
vyrobených produktů.
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Mgr. Peter Ševce

projektový manažér ZSE a člen Inštitútu
pre energetickú bezpečnosť

 Štúdium na Fakulte politických
vied a medzinárodných vzťahov
Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici, kde sa venoval politickým
vzťahom odberateľov a dodávateľov
surovín
 Neskôr počas pôsobenia
v Slovenskej inovačnej
a energetickej agentúre (SIEA)
sa zaoberal obnoviteľnými
zdrojmi energie a energetickou
efektívnosťou. Zároveň sa
spolupodieľal na viacerých
medzinárodných projektoch
a zastupoval Slovensko
v Medzinárodnej energetickej
agentúre (IEA).
 Je členom Inštitútu pre energetickú
bezpečnosť.
 V spoločnosti E.ON Slovensko pôsobí
ako projektový manažér s hlavným
dôrazom na elektromobilitu
(projekt VIBRATe) a spoluprácu
s akademickou obcou.
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Ing. Igor Vereš

Odbor politiky zmeny klímy,
Ministerstvo životného prostredia SR

 Po absolvovaní štúdia na Vojenskej
akadémii v Brne pracoval vo
vojenskom vývoji, skúšobníctve,
zaoberal sa technickými
a ekonomickými analýzami.
 Od roku 2009 pracuje na MŽP SR,
kde sa zaoberá obnoviteľnými
zdrojmi energie, nízkouhlíkovými
technológiami a opatreniami
na zmiernenie negatívnych dopadov
zmien klímy.

46

PRO-ENERGY FÓRUM 2012

ZBORNÍK KONFERENCIE

47

V. blok

Legislatívne
zmeny – aká
bude energetická
legislatíva
v budúcnosti
MOT TO :

„Traspozičné novely 3. energetického balíčku sú vo veľkom
oneskorení. K akým zmenám na trhu dojde ich prijatím?“
PANELOVÁ D I SKUSI A
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Moderátor: Ing. Stanislav Janiš, bývalý predseda výboru Národnej Rady SR
pre priemysel, dopravu a výstavbu
Úvodná prezentácia – Mgr. Rastislav Hanulák, partner, Capitol Legal Group
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Henrich Krejčí
PA NE L I S T I :







Mgr. Rastislav Hanulák, partner, Capitol Legal Group
Ing. Jozef Holjenčík, Ph.D., predseda Rady pre reguláciu
Henrich Krejčí, vedúci útvaru energetického práva, regulácie a verejných
záležitostí, Slovenský plynárenský priemysel
Ing. Jaroslav Kubinec, výkonný riaditeľ sekcie obchodu, SEPS
JUDr. Igor Zbojan, Ph.D., hlavný štátny rádca, sekcia energetiky,
Ministerstvo hospodárstva SR

OTÁ ZKY P RE PA N EL:
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Kedy sa očakáva, že dôjde k transpozícii 3. energetického balíčka
do slovenských predpisov?
Ako by mohli byť ošetrené v novelizáciách energetických predpisov
nasledujúce oblasti?
model unbundlingu prenosovej sústavy a prepravnej siete – vlastnický

unbundling/TSO/ISO
posilnenie práv spotrebiteľa (predovšetkým v sektore domácností)

prijatie modela zavedenia Smart Meterov

Smernice o vnútornom trhu s elektrinou a o vnútornom trhu s plynom dávajú
ďalšie práva a povinnosti regulačným úradom. Aké rozšírenie pôsobnosti
ÚRSO sa očakáva?
Získa do budúcna ÚRSO väčšiu nezávislosť na dianí na politickej scéne?
Aké sú výhody a nevýhody silného nezávislého regulátora na trhu?

Očakává sa do budúcna ponechanie regulácie maximálných cien pre
domácnosti a malé podniky?
V susednej Českej republike došlo v posledných rokoch vplyvom nevhodne
nastavených regulovaných cien k extrémnemu nárastu inštalácií
fotovoltických elektrární. V akej podobe sa do budúcna predpokladá regulácia
v oblasti podpory obnoviteľných zdrojov na Slovensku?

PRO-ENERGY FÓRUM 2012

vedúci útvaru energetického práva, regulácie
a verejných záležitostí,
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

 vyštudoval právo na Právnickej
fakulte Univerzity Komenského
v Bratislave.
 Od roku 2005 posobí ve spoločnosti
Slovenský plynárenský priemysel,
a.s.
 Venuje sa predovšetkým otázkam
v oblasti energetického práva,
regulácie a hospodárskej súťaže.
 Od roku 2008 je vedúcim
útvaru energetického práva,
regulácie a verejných záležitostí,
do pôsobnosti ktorého, okrem
právneho poradenstva vo vyššie
uvedených oblastiach práva, patria
aj otázky spojené s členstvom
spoločnosti v odborných
a profesijných organizáciách
a inštitucionálne vzťahy.
 Je členom Rady Slovenského
plynárenského a naftového zväzu.
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JUDr. Igor Zbojan, Ph.D.
hlavný štátny rádca, sekcia energetiky,
Ministerstvo hospodárstva SR

 absolvoval právnické štúdium
na Právnickej fakulte Univerzity
Komenského, kde v roku 1994
ukončil doktorandské štúdium
so zameraním na obchodné
a živnostenské právo
 na Fakulte manažmentu Univerzity
Komenského v Bratislave absolvoval
postgraduálne štúdium pre oblasť
práva Európskej únie
 od roku 1997 spolupracuje
s Obchodnou fakultou Ekonomickej
univerzity v Bratislave, pôsobí ako
externý spolupracovník na Katedre
obchodného práva
 od roku 2010 pôsobí
na Paneurópskej vysokej
škole v Bratislave s proﬁláciou
medzinárodné obchodné právo
 od roku 1995 pracuje
na Ministerstve hospodárstva
Slovenskej republiky (na úseku
všeobecnej legislatívy, neskôr
energetickej legislatívy)
 pôsobil aj ako člen rady expertov
Inštitútu konkurzného práva

52



o aktuálnej energetickej legislatíve
Ministerstva hospodárstva SR
informuje na konferenciách
a seminároch odbornú verejnosť,
publikuje tiež v oblasti zahraničnej
obchodnej politiky, ako člen
Klubu ekonómov a absolvent
postgraduálneho štúdia
medzinárodného marketingu,
ďalej publikuje vo viacerých
energetických periodikách so
zameraním na elektroenergetiku,
plynárenstvo, resp. podporu
obnoviteľných zdrojov
z legislatívnych aspektov
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VI. blok

Decentralizované
zdroje energie
MOT TO :

„Akým spôsobom budú do budúcnosti nastavené priority
decentralizovaných zdrojov a ako budú regulované?“
PANELOVÁ D I SKUSI A:




Moderátor: Mgr. Milena Geussová, šéfredaktorka, PRO-ENERGY magazín
Úvodná prezentácia – Ing. Vladimír Turček, vedúci úseku rozvoja
spoločnosti, Západoslovenská energetika

PANEL I ST I :
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Ing. Jozef Holjenčík, Ph.D., predseda Rady pre reguláciu
Ing. Juraj Šedivý, Ph.D., špecialista - rozvoj trhu, OKTE
Ing. Michal Cabala, Ph.D.,špecialista regulácie, SEPS
Ing. Vojtech Červenka, obchodný riaditeľ, Dalkia,
člen predstavenstva Slovenského zväzu výrobcov tepla
Ing. Vladimír Turček, vedúci úseku rozvoja spoločnosti,
Západoslovenská energetika
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Mgr. Milena Geussová
šéfredaktorka, PRO-ENERGY magazín

OTÁ ZKY P RE PA N EL:
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Decentralizované zdroje energie – súčasný stav a predikcia ďalšieho vývoja
Narazí ich rozvoj na technické, ekonomické alebo regulačné limity?

Aké optimálne vzťahy medzi „veľkou“ a „malou“ energetikou je potrebné
vytvoriť?
Ktoré zdroje energie sú najvhodnejšie pre využitie v decentralizovanej
energetike a za akých podmienok?
Zaobidú sa bez dotácií?

„Unesú“ tento rozvoj súčasné prenosové a distribučné sústavy?
Ako sa môžu týmto trendom prispôsobiť?

Čo sú virtuálne elektrárne a ako by mali fungovať?
Decentralizované zdroje energie vo vzťahu k blackoutu: môžu zaistiť
ostrovnú prevádzku? Ak nie, ako je k tomu možné prispieť?
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 absolventka Filozoﬁcké fakulty
Karlovy univerzity v Praze
 od roku 1990 působila v Lidových
novinách jako redaktorka
a komentátorka, dále v časopise
Týden a v týdeníku Ekonom
(vydavatelství Economia)
 publikovala rovněž v dalších médiích
včetně Českého rozhlasu
 v průběhu profesní kariéry
se postupně specializovala
na ekonomickou problematiku
a v posledních deseti letech
se zaměřila zejména na obory
související s infrastrukturou,
tj. energetiku, dopravu
a vodárenství
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Ing. Vladimír Turček

Ing. Vojtech Červenka

 V roku 2002 ukončil štúdium
na Fakulte podnikového
manažmentu Ekonomickej univerzity
v Bratislave, odbor všeobecný
manažment.
 V roku 2010 absolvoval externé
doktorandské štúdium na Fakulte
medzinárodných vzťahov
Ekonomickej univerzity v Bratislave.
 Počas rokov 2002 – 2004 pracoval
ako oﬃce manažér na peňažnom
úseku v Národnej banke Slovenska.
 Od roku 2004 do roku 2008 bol
vedúcim úseku stratégie a regulácie
v Západoslovenskej energetike, a.s.
(ZSE).
 Počas rokov 2008 – 2010
pracoval ako vedúci projektového
manažmentu v oblasti energetiky.
 Od novembra 2010 pracuje opäť
v ZSE – najprv ako vedúci úseku
stratégie a regulácie, od apríla
2011 ako vedúci úseku Corporate
Development.

 Vysokoškolské štúdium ukončil
na Slovenskej Technickej
Univerzite – Fakulta Elektrotechniky
a Informatiky v roku 1989.
 Na Institut Polytechnique de
Grenoble v roku 1991 získal diplom
DEA čím si potvrdil svoj diplom
inžiniera aj vo Francúzsku.
 Od roku 1994 pracuje v spoločnosti
Dalkia kde pracoval vo viacerých
manažérskych funkciách.
 V súčasnosti zastáva post
obchodného riaditeľa Dalkia a.s.
 Angažovanosť v otázkach
podpory teplárenstva a myšlienok
energetickej efektívnosti sa
odzrkadľuje v jeho aktívnej činnosti
v predstavenstve Slovenského
Zväzu Výrobcov Tepla, resp.
v predstavenstve asociácie
European Federation of Inteligent
Energy Eﬃciency Services so sídlom
v Bruseli.

vedúci úseku rozvoja spoločnosti,
Západoslovenská energetika
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obchodný riaditeľ, Dalkia,
člen predstavenstva Slovenského zväzu výrobcov tepla
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Ing. Juraj Šedivý, Ph.D.
Špecialista – rozvoj trhu, OKTE, a.s.

 absolvent inžinierskeho
a doktorandského štúdia Fakulty
elektrotechniky a informatiky STU
v Bratislave.
 2005–2008 pôsobil na rôznych
pozíciách v Slovenskej elektrizačnej
prenosovej sústave, a.s.
 2008–2011 pôsobil pre viaceré
súkromné spoločnosti ako analytik
– energetik, kde sa zaoberal
poradenstvom a analýzam
v energetike, špeciálne oblasti trhu
s elektrinou a plynom, európskej
a národnej legislatíve, znižovaniu
nákladov rôznych odberných miest
v oblasti spotreby energií
 od roku 2011 pôsobí na pozícii
Špecialista – rozvoj trhu
v spoločnosti OKTE, a.s., kde
sa zaoberá medzinárodnými
a národnými projektmi, európskou
a národnou legislatívou
a komunikáciou s účastníkmi trhu.

„VYUŽIŤ
SVOJU ENERGIU
ZNAMENÁ
PREMENIŤ
PONÚKANÚ
ŠANCU.“

Marta Bušovská

inžinierka jadrovej
elektrárne Mochovce

ENERGIA PRE VZDELANIE
Projektom Energia pre krajinu ponúkame študentom univerzít a technických škôl nové možnosti
rozvitia ich talentu. Aj Marte Bušovskej prinieslo jej nadanie príležitosť podieľať sa na dostavbe
atómovej elektrárne v Mochovciach a dnes pracuje na výsledkoch dôležitých pre nás všetkých.
Využi aj ty svoj záujem alebo nadanie a zapoj sa do projektu ENERGIA PRE KRAJINU.
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www.energiaprekrajinu.sk
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 ELEKTROENERGETIKA  TEPLÁRENSTVÍ 
ROPA  UHLÍ  PLYN  EKOLOGIE
 ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE 

MAGAZÍN

PRO VRCHOLOVÉ MANAŽERY,
INVESTORY A POLITIKY,
KTEŘÍ URČUJÍ
PERSPEKTIVY ENERGIE
tiráž
?????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????
??????????????????????

www.pro-energy.cz
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