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PROGRAM KONFERENCIE
8:00 – 10:00 – REGISTRÁCIA
10:00 – ÚVODNÉ SLOVO:
Mgr. Jan Fischer, riaditeľ, ENERGY-HUB
Dopoludňajšia časť – Vývoj a trendy v energetike na Slovensku

I. BLOK – P
 RAKTICKÉ DOPADY ZIMNÉHO BALÍČKA
NA ENERGETIKU
10:00 – 11:30 – PANELOVÁ DISKUSIA
M O D E R Á T O R : JUDr. Rastislav Hanulák, partner, Capitol Legal Group
Ú V O D N Á P R E Z E N T Á C I A : JUDr. Rastislav Hanulák, partner, Capitol Legal Group
Zimný legislatívny balíček Európskej komisie prináša zásadné zmeny do fungovania trhu s elektrinou, mení mapu Európy
z hľadiska autonómnosti prevádzkovateľov sústav. Prináša však tiež nové výzvy na poli rozvoja obnoviteľných zdrojov energie
a smart technológií. Pre niektorých hotové „zelené náboženstvo“, pre iných nevyhnutný trend, pre ďalších obchodná príležitosť. Na Slovensku je potrebné otvoriť a viesť verejnú diskusiu, pretože je takmer isté, že Zimný balíček bude znamenať nielen
masívny nástup tzv. novej energetiky, ale aj výzvy pre udržateľnosť a rozvoj existujúcej infraštruktúry. A zadarmo to nebude.
PANELISTI:

n RNDr. Karol Galek, MSc., poslanec Národnej rady SR, výbor pre hospodárske záležitosti
n Ing. Stanislav Janiš, predseda, Slovenský zväz výrobcov tepla
n Ing. Martina Olejníková, zástupca Slovenska pri organizácii European Federation
of Intelligent Energy Efficiency Services
n Mgr. ICLic. Pavol Poláček, LL.M., M.A., partner, AK Poláček & partners
n Mgr. Martin Sliva, PMP, projektový koordinátor, OKTE
11:30 – 12:00 – prestávka na kávu a malé občerstvenie, na ktoré pozývajú spoločnosti
Capitol Legal a OKTE
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II. BLOK – D
 ISTRIBÚCIA, REGULÁCIA –
NOVÉ OBCHODNÉ PRÍLEŽITOSTI
12:00 – 13:30 – PANELOVÁ DISKUSIA
M O D E R Á T O R : Ing. Dean Brabec, Managing Partner CEE, Arthur D. Little
Ú V O D N Á P R E Z E N T Á C I A : Ing. Dean Brabec, Managing Partner CEE, Arthur D. Little
Energetika sa v posledných rokoch výrazne zmenila. Spolu s touto zmenou sa musia zmeniť aj jestvujúci hráči na tomto trhu
vrátane prevázdkovateľov distribučných sústav. Aké činnosti okrem poskytovania distribúcie a predaja elektriny dnes poskytujú a budú poskytovať súčasní hráči na trhoch B2B, B2C a B2G?
PANELISTI:

n Marcel Hominda, Principál, Arthur D. Little
n Ing. Vladislav Jurík, riaditeľ sekcie Regulácia, Stredoslovenská distribučná
n Mgr. Jerguš Vopálenský, vedúci rozvoja sieťového obchodu, SPP – distribúcia
13:30 – 14:30 – prestávka na spoločný obed
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Popoludňajšia časť – Bezuhlíková energetika

III. BLOK – J
 ADROVÁ ENERGETIKA V STREDNEJ
A VÝCHODNEJ EURÓPE (CEE)
14:30 – 16:00 – PANELOVÁ DISKUSIA
M O D E R Á T O R : Jan Žižka, Senior Consultant – špecialista pre energetiku, HATcom
Ú V O D N Á P R E Z E N T Á C I A : Petr Závodský, riaditeľ výstavby jadrových elektrární, ČEZ
Stredoeurópsky región sa postupne stáva jedným z mála regiónov v Európe, kde jadrová energetika nie je v útlme, ba práve
naopak. Slovensko dokončuje výstavbu dvoch reaktorov v Mochovciach, Maďarsko sa nachádza tesne pred zahájením výstavby ďalšieho bloku v elektrárni Paks a v Českej republike sa tento rok možno rozhodne o výstavbe jedného alebo dvoch
nových reaktorov u jestvujúcich jadrových elektrární Dukovany a Temelín. Aká je budúcnosť jadra v energetickom mixe krajín
strednej Európy a aký má zmysel v dnešnej dobe stavať nové moderné veľké jadrové bloky?
PANELISTI:

n I ng. Zalan Bacs, MBA, zástupca riaditeľa spoločnosti Rosatom Central Europe a riaditeľ
maďarskej pobočky spoločnosti Rosatom Central Europe
n Vítězslav Jonáš, predseda, združenie Energetické Třebíčsko
n Ing.Petr Závodský, riaditeľ výstavby jadrových elektrární, ČEZ
n Ing.Roman Zdebor, riaditeľ, Nové jadrové zdroje , Škoda JS
16:00 – 16:30 – prestávka na kávu a malé občerstvenie, na ktoré pozýva spoločnosť Škoda JS

IV. BLOK – AKO MÔŽU OZE DOPLNIŤ JADRO?
16:30 – 18:00 – PANELOVÁ DISKUSIA
M O D E R Á T O R : Ing. Pavel Šimon, CSc., viceprezident, Komora výrobcov a užívateľov
obnoviteľných zdrojov energie / Žilinská univerzita
Ú V O D N Á P R E Z E N T Á C I A : Ing. Pavel Šimon, CSc., viceprezident, Komora výrobcov
a užívateľov obnoviteľných zdrojov energie / Žilinská univerzita
Slovensko má v Európe jeden z najvyšších podielov elektriny z jadra vo svojom mixe. To ju posúva k nízkouhlíkovej energetike. Avšak zvyšok elektriny je z veľkej časti založený na fosílnych palivách – najmä lignite z nováckych baní. Aký je technický,
ale aj reálny, potenciál kompletnej náhrady fosílnych palív energiou z obnoviteľných zdrojov? Na túto otázku sa pozrieme so
slovenskými aj zahraničnými expertami na OZE.
PANELISTI:

n M
 gr. Jan Fousek, výkonný riaditeľ Asociácie pre akumuláciu a batérie AKU-BAT CZ
a člen predstavenstva Zväzu Modernej energetiky
n René Grebeň, riaditeľ, Energie pro život
n Ing. Juraj Novák, odbor energetickej a surovinovej politiky, Ministerstvo hospodárstva SR
n Dr. Ing. Kvetoslava Šoltésová, CSc., riaditeľka odboru legislatívy, metodológie
a vzdelávania, Slovenská inovačná a energetická agentúra
18:30 záver konferencie – Mgr. Jan Fischer, riaditeľ, ENERGY-HUB
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ZHRNUTIE ŠTVRTÉHO ROČNÍKA KONFERENCIE
PRO-ENERGY FORUM

S

že novými nariadeniami môže EÚ ohroziť
bezpečnosť dodávok.
Ďalší panelista, Pavol Poláček z firmy AK
Poláček & partners, kritizoval hlavne chyby
v slovenských zákonoch a fakt, že legislatíva
často nie je dodržiavaná. Podľa neho transpozícia európskych nariadení môže znamenať väčšiu transparentnosť.
Posledný prehovoril zástupca spoločnosti
OKTE Martin Sliva. Upozornil, že ak sa Slovensku pravidlá z balíčka nepáčia, má ako
členský štát právo požadovať úpravy na mieru pre svoju energetiku. V diskusii účastníci konštatovali, že Slovensko na implementáciu nie je úplne pripravené a potrebuje viac
času.

lovenský Pezinok, ležiaci v blízkosti
hlavného mesta krajiny – Bratislavy,
pohostil už štvrtý ročník konferencie
PRO-ENERGY FORUM. Jednodňové podujatie prebehlo počas utorka 22. 5. 2018
v kulisách malebnej krajiny pri úpätí Malých Karpát. Zúčastnili sa ho odborníci z najrôznejších odvetví energetiky, aby využili príležitosti na výmenu informácií a názorov.
DOBRE STRÁŽENÁ, ALE NEFUNKČNÁ
SLOVENSKÁ ENERGETIKA
Prvý blok prednášok sa sústredil na problémy, ktoré slovenskú energetiku čakajú pri
prijímaní balíčka „Čistá energia pre všetkých
Európanov“ z pera Európskej únie. Rastislav
Hanulák z Capital Legal Group na začiatku ocenil iniciatívu stojacu za konferenciou.
Podľa jeho názoru Slovensko musí implementovať toľko legislatívy, že na odbornú
diskusiu nezostáva čas. Stretnutie v Pezinku
sa v tomto ohľade stalo jednou zo vzácnych
príležitostí.
Prednášajúci sa k stavu v krajine stavali skôr kriticky a apelovali na jeho zmenu.
Negatívne vnímajú najmä prehnanú reguláciu trhu, kedy jediným meradlom sa stávajú
koncové ceny pre zákazníkov, väčšiu prioritu štát v súčasnosti nemá. Hoci Brusel vyzýva
k liberalizácii trhu, malí alternatívni dodávatelia elektriny a plynu sa zo Slovenska sťahujú a majú dnes iba 6,4% trhový podiel. Hanulák označil tunajšiu energetiku za "dobre
stráženú, avšak nefunkčnú."
Hoci sa prednášajúci stavali k balíčku „Čistá energia pre všetkých Európanov“ skôr
kriticky, ocenili jeho čiastkové body. Martina Olejníková, zástupkyňa slovenského teplárenstva na vyjednávaní v Bruseli, napríklad vyzdvihla zrovnoprávnenie vykurovania
a chladenia s elektroenergetikou. Teplárne
zastupoval aj predseda Slovenského zväzu
výrobcov tepla Stanislav Janiš. Ten varoval,

DISTRIBÚCIA SA MUSÍ PRIPRAVIŤ
NA PROSUMEROV
Nasledoval blok zaoberajúci sa rozvojom
distribučných sietí, perspektívami centrálnej
plynárenskej sústavy, dynamickými cenami
za prenos energie či významom prosumerov
(spotrebitelia, ktorí energiu zároveň vyrábajú). Blok uviedol výkonný riaditeľ pre strednú Európu poradenskej firmy Arthur D. Little
Dean Brabec. Ten načrtol niekoľko možných variantov vývoja trhu. V súvislosti s tým
uviedol, že: „S rozvojom OZE sme v Európe predbehli rozvoj technológií.“ Ďalej hovoril o narastajúcom význame priemyslu 4.0
a prosumerov. Na nepripravenosť slovenskej internetovej siete v súvislosti s načrtnutým vývojom upozornil Brabcov kolega Marcel Hominda.
Nasledujúci panelista Vladislav Jurík zo
Stredoslovenskej distribučnej sa zaoberal
tým, že je nutné, aby sa tarify za distribúciu
prispôsobili novým podmienkam. Navrhol,
aby odberateľ platil za využitú kapacitu, nie
za reálne odbery. Tiež apeloval na legislatívne ukotvenie neoprávnených dodávok do siete, aby mal distribútor možnosť brániť sa
8

AKO MÔŽU OZE
DOPLNIŤ JADRO – NIE NAOPAK
Záverečná časť bola venovaná tomu, či
(a ako) môžu obnoviteľné zdroje (OZE) doplniť jadrovú energetiku. Hoci možno túto
otázku položiť aj opačne (či možno pomocou jadra doplniť OZE), panelisti sa zhodli,
že toto znenie je správne.
Viceprezident Komory výrobcov a užívateľov obnoviteľných zdrojov energie Pavel
Šimon sa posťažoval, že priestoru pre rozvoj OZE už na Slovensku mnoho nezostalo.
V krajine navyše chýba moderná legislatíva
ohľadne energetického spracovania odpadov. Nutnosť využiť jadro na zníženie emisnej stopy spolu s ním zdôraznil aj Juraj Novák z Ministerstva hospodárstva SR. Podľa
Kvetoslavy Šoltésovej zo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry by OZE lepšie
slúžili ako doplnok teplárenstva, nie elektroenergetiky.
Český pohľad na vec priniesli riaditeľ asociácie AKU-BAT Jan Fousek a René Grebeň,
ktorý je riaditeľom firmy Energia pre život.
Prvý menovaný povedal, že sme podľa neho:
„v Čechách vyčerpali svoje možnosti ohľadne prečerpávacích elektrární, avšak keby takýto projekt vznikol, fandil bysom mu.“ Ako
jediné reálne riešenie pre stabilizáciu siete
vidí batériové úložiská.
Druhý menovaný pomerne dlho kritizoval
systém dotácií, ktorý vníma negatívne ako
deformátora trhu. S Fouskom sa úplne zhodol v kritike nepripravenosti českej i slovenskej legislatívy na batériové úložiská.
Diskutujúci posledného bloku všeobecne súhlasili, že OZE sa stávajú nevyhnutnou
súčasťou energetiky oboch štátov, avšak ak
chceme zachovať existujúcu bezpečnosť dodávok, je potrebné sa stále držať predovšetkým jadra.

podobným praktikám. Tie totiž môžu vážne
destabilizovať sieť.
Blok uzavrel Jerguš Vopálenský z SPP – distribúcia. Ten ocenil nízkoemisnú slovenskú
elektroenergetiku, avšak varoval pred splodinami z teplárenstva. Podľa neho je ekologizácia možná jedine vtedy, keď bude mať
verejnosť dostatok financií na modernizáciu. Rovnako je to s premenou odberateľov
na prosumerov.
PANELISTI SA ZHODLI
NA PODPORE JADRA
Popoludní konferencia pokračovala blokom
o jadrovej energetike v strednej a východnej
Európe. Tu zaznela z úst všetkých zúčastnených výnimočná zhoda. Jadro si má uchovať
významné miesto v energetických koncepciách stredoeurópskych štátov.
Zaujímavé bolo vystúpenie zástupcu maďarského Rosatomu Zalána Bácsa. Podelil sa
o skúsenosti s dostavbou jadrovej elektrárne Paks. Hovoril o politickom tlaku z Bruselu, ktorý cielil na zastavenie stavby. Nakoniec
však Úniu donútil zmeniť názor argument
o znižovaní emisií.
Petr Závodský z jadrovej sekcie ČEZu zase
zdôraznil úlohu jadra v bezemisnej energetike spojenú s udržateľnými cenami. Zároveň
upozornil, že hoci sa teraz v Česku vyrába
viac energie, než sa spotrebuje, môže sa to
v horizonte necelých desiatich rokov zmeniť.
Tuzemské firmy i domácnosti pritom potrebujú dlhodobú istotu.
Veľmi podnetný dotaz vzniesol moderátor
bloku Ján Žižka zo spoločnosti HATcom. Zaujímalo ho, koľko jadrových blokov má cenu postaviť v strednej Európe a či má vôbec
zmysel blok stavať v Česku. Odpovedal mu
Vítězslav Jonáš zo združenia Energetické
Třebíčsko. Upozornil, že cieľom každej štátnej energetickej koncepcie by mala byť sebestačnosť a tej bez dostavby nedocielime.
Roman Zdebor zo Škody JS potom vyzdvihol, že český priemysel si musí tiež zachovať jadrové know-how, aby dostavať
zdroje vôbec dokázal.
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EXECUTIVE SUMMARY OF THE FOURTH
PRO-ENERGY FORUM CONFERENCE

T

he picturesque city of Pezinok located
close to the Slovak capital city of Bratislava, hosted the fourth year of the
PRO-ENERGY FORUM conference. A oneday meeting was held on Tuesday, May 22nd,
2018 at the foot of the Little Carpathians
Mountains. The event gathered experts from
a wide range of energy sectors and they enjoyed the opportunity of exchanging information and opinions on current developments.

of the Slovak Association of Heat Producers,
Stanislav Janiš. He warned that EU regulations
could jeopardize the security of supply.
Another panelist, Pavol Poláček (attorney office Poláček & Partners), criticized the
flaws in Slovak laws and the fact that the law
is not respected. According to him, the direct transposition of European regulations
could mean a greater transparency of law.
The last attendee was Martin Sliva (OKTE).
He pointed out that, if Slovakia does not fit in
rules from the Package, it has the right to ask
for tailored adjustments as an EU member
state. In the discussion, the participants pointed out that Slovakia is not fully prepared for the
Package implementation and needs more time.

SLOVAK ENERGY SECTOR:
WELL-GUARDED, BUT NOT WORKING
The first panel focused on the problems the
Slovak energy sector will handle during the implementation process of the European Commission’s Clean Energy package for all Europeans. At the beginning, Rastislav Hanulák
(Capital Legal Group) emphasised that the
PRO-ENERGY FORUM is one of the rare occasions for a professional discussion about the
Package. In his opinion, Slovakia must implement so many legislative measures that there
is no time for professionals to discuss the topic.
The participants were rather critical about
the situation in the country and appealed for
change. They stressed the over-regulation of
the market, where the only criteria is the endprice for customers because the state currently
does not have any greater priority. Despite the
EU calling for market liberalization, small alternative suppliers of electricity and gas are departing Slovakia and today they have only a 6.4%
market share. Hanulák called the Slovak power
industry "well-guarded, but inoperative."
Though lecturers have been overwhelmingly critical of the Winter Package, they have
appreciated some partial points. Martina Olejníková, a representative of the Slovak heating
industry in the negotiations in Brussels, highlighted the equalization of standards in heating
and cooling with electricity. The heating industry was also represented by the chairman

DISTRIBUTION MUST BE PREPARED
FOR PROSUMERS
The second part of the conference dealt with
the developments in distribution networks,
the prospects of the central gas system, dynamic energy transmission prices, and the importance of prosumers (the energy consumers
who also produce energy at the same time).
The second panel was hosted by the CEO of
Artur D. Little for Central Europe, Dean Brabec.
He outlined several likely market trends, saying: "With the current development of RES (Renewable Energy Resources), we have overtaken technological development in Europe." He
also talked about the growing importance of
Industry 4.0 and prosumers. In connection with
the outlined trends, Brabec’s colleague Marcel
Hominda highlighted the unpreparedness of
Slovak internet connection.
The following panelist, Vladislav Jurík (Central Slovak distribution), discussed the necessity of adapting distribution tariffs to new conditions. He proposed that the buyers pay for
the utilised capacity, not for actual consumption. He also appealed for the legal framework
of unauthorized supply to the network, so that
10

it without the completion of nuclear power
plants. Roman Zdebor (Škoda JS) then stressed
that the Czech industry must also maintain nuclear know-how to secure its energy resources.

the distributor could defend practices that can
seriously destabilize the network.
The set was completed by Jerguš Vopálenský (SPP – distribution). He appreciated the
low emission electricity production in Slovakia, but warned about combustion fumes from
the heating industry. According to him, ecologisation is only possible when people have
sufficient spare financial sources for modernization. He underlined that the transition of
customers to prosumers is the same problem.

HOW RES CAN ADJUST NUCLEAR
POWER – NOT VICE VERSA
The final part was dedicated to whether (and
how) the renewables (Renewable Energy
Sources) can complement the nuclear power industry. Although this question can be
posed the other way (if nuclear energy can
supplement RES), the panelists agreed that
the wording is correct.
Pavel Šimon (Vice-President of the Chamber
of Producers and Users of Renewable Energy
Sources) said that there is not much space left
for developments of RES in Slovakia. In addition, the country lacks modern legislation on
the treatment of waste to energy. The necessity of using nuclear power to reduce the carbon
footprint was also emphasized by Juraj Novák
(the Ministry of Economy of the Slovak Republic). According to Květoslava Šoltésová (Slovak
Innovation and Energy Agency), renewables
would better serve as a complement to the
heating industry than to the electricity industry.
The Czech point of view was represented by
Jan Fousek (AKU-BAT Association) and René
Grebeň (Energie pro život). Fousek pointed
out that “in the Czech Republic they have exploited the capacities for pumped storage
power plants, but I would support the plan if
there were one.” According to him, the only
real solution for network stabilization currently seems to be battery storage.
Grebeň criticized the subsidy system, which
according to him is deforming the market.
Along with Fousek, he absolutely agreed on
criticising the unpreparedness of Czech and
Slovak legislation on the battery storage.
The speakers of the fourth panel generally agreed that Renewable Energy Sources
have become an indispensable part of the
energy of both states, but if we want to maintain the existing security of supplies, nuclear
plants must still be kept.

PANELISTS AGREED TO SUPPORT
NUCLEAR ENERGY
In the afternoon, the conference continued
with the panel discussion focusing on the
prospects of nuclear power plants in Central
and Eastern Europe. There was an extraordinary consensus among all the participants
involved that nuclear power should retain
a prominent place in the energy concepts of
the Central European states.
The contribution by Zalan Bacs (Rosatom)
was very interesting. He shared his experience with the construction of the Paks nuclear power plant. He mentioned the political
pressure from Brussels, aimed at halting the
construction. Nevertheless, the EU changed
its stance due to the argumentation on the
reduction of emissions.
Petr Závodský (nuclear section of ČEZ) emphasized the role of nuclear plants in emission-free energy along with sustainable prices. He pointed out that even though in
the Czech Republic, there nowadays produce more energy than we consume, it may
change in one decade or less. He stressed
the fact that domestic companies and households need long-term security of supply.
A very inspiring question was raised by Jan
Žižka (HATcom). He wondered how many nuclear power plants should be constructed in
the CEE and whether it make sense to do it
in the Czech Republic. Vítězslav Jonáš (association Energetické Třebíčsko) replied that
the goal of every single state energy strategy
should be self-sufficiency and we will not reach
11
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I. BLOK
PRAKTICKÉ DOPADY ZIMNÉHO BALÍČKA NA ENERGETIKU
Zimný legislatívny balíček Európskej komisie prináša zásadné zmeny do fungovania trhu s elektrinou, mení mapu Európy z hľadiska autonómnosti prevádzkovateľov sústav. Prináša však tiež
nové výzvy na poli rozvoja obnoviteľných zdrojov energie a smart technológií. Pre niektorých
hotové „zelené náboženstvo“, pre iných nevyhnutný trend, pre ďalších obchodná príležitosť.
Na Slovensku je potrebné otvoriť a viesť verejnú diskusiu, pretože je takmer isté, že Zimný balíček bude znamenať nielen masívny nástup tzv. novej energetiky, ale aj výzvy pre udržateľnosť
a rozvoj existujúcej infraštruktúry. A zadarmo to nebude.
10:00 – 11:30 – PANELOVÁ DISKUSIA
M O D E R ÁTO R :

JUDr. Rastislav Hanulák, partner, Capitol Legal Group
Ú V O D N Á P R E Z E N TÁC I A :

JUDr. Rastislav Hanulák, partner, Capitol Legal Group
PA N E L I ST I :

n RNDr. Karol Galek, MSc., poslanec Národnej rady SR, výbor pre hospodárske záležitosti
n Ing. Stanislav Janiš, predseda, Slovenský zväz výrobcov tepla
n Ing. Martina Olejníková, zástupca Slovenska pri organizácii European Federation
of Intelligent Energy Efficiency Services
n Mgr. ICLic. Pavol Poláček, LL.M., M.A., partner, AK Poláček & partners
n Mgr. Martin Sliva, PMP, projektový koordinátor, OKTE
D I S K U S N É T É M Y:

n „Čistá energia“ podľa predstáv Európskej komisie
n Energetický mix Slovenskej republiky, právo alebo povinnosť voľby?
n Nová energetika podľa Zimného balíčka: ekonomická príležitosť alebo premrštené
náklady? Aká je šanca na úspech nového konceptu v nedokonalom prostredí slovenskej
energetiky?
n Spotrebiteľ – víťaz alebo obeť?
n Zimný balíček a prenosová sústava
n Chytré siete budúcnosti vs. súčasná infraštruktúra
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JUDr. Rastislav Hanulák
partner, Capitol Legal Group
Advokátom sa stal v roku 2006. V rokoch 2003
až 2006 pôsobil ako externý právny poradca
v prestížnej stredoeurópskej private ekvity
spoločnosti. Má skúsenosti predovšetkým
z oblasti nehnuteľností, ako aj z oblasti energetiky, keďže v rámci svojej doterajšej praxe
intenzívne zastupoval niekoľko spoločností
z energetického prostredia. Zaoberá sa však
aj obchodným právom, právom obchodných
spoločnosťou, akvizíciami a privatizáciami,
právom hospodárskej súťaže a štátnej pomoci a právom upravujúcim oblasť poskytovania
zdravotnej starostlivosti. Poskytoval poradenstvo pri transakciách veľkého rozsahu realizovaných na Slovensku v oblasti energetiky,
akvizícií zdravotníckych zariadení a nehnu-

teľností. Pracuje tiež v poradných orgánoch
zamestnávateľských združení a legislatívnych
komisiách. Príležitostne prednáša na rôznych
odborných konferenciách.
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RNDr. Karol GALEK, MSc.
poslanec Národnej rady SR, výbor
pre hospodárske záležitosti, strana SaS
Vyštudoval hydrogeológiu na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, pričom cez
geotermálnu energiu a ďalšie vzdelávanie
na Technickej univerzite vo Viedni sa dostal
až k energetike so zameraním na obnoviteľné zdroje. Pracovné skúsenosti získané
v tejto oblasti z USA a Rakúska neskôr využil
v rámci podnikateľských aktivít aj na Slovensku. Od roku 2013 pôsobí v strane Sloboda a Solidarita ako tímlíder pre energetiku
a v roku 2016 bol zvolený za poslanca Národnej rady SR. Jeho hlavnou agendou je
transparenosť v regulácii, eliminácia politických rozhodnutí z cien energií a trhové prostredie v energetike.
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Ing. Stanislav JANIŠ
predseda, Slovenský zväz výrobcov tepla
Absolvent Stavebnej fakulty Vysokej školy
technickej v Košiciach a Ústavu súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity. Stavbyvedúci,
námestník riaditeľa Univerzitnej nemocnice v Martine, prednosta Mestského úradu
v Martine, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, člen a predseda Výboru Národnej rady SR pre hospodárstvo, výstavbu
a dopravu. Od roku 2012 konateľ poradenskej spoločnosti ENJA, (oblasť energetiky,
teplárenstva, obnoviteľných zdrojov a regulácie), šéfredaktor energetického portálu
OENERGETIKE.SK, od roku 2017 Predseda
predstavenstva Slovenského zväzu výrobcov
tepla so sídlom vo Zvolene.
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Ing. Martina OLEJNÍKOVÁ
zástupca Slovenska pri organizácii
European Federation of Intelligent
Energy Efficiency Services
Vyštudovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave v odbore medzinárodný obchod a Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského v odbore Environmentalistika. Vzdelanie
si doplnila štúdiom na École nationale des
Arts et Métiers vo Francúzsku so zameraním
na riadenie projektov v priemysle. Pôsobila
v spoločnosti Peugeot Citroen Automobiles
v Trnave na oddelení ekonomického riadenia
a kontrolingu a od roku 2008 pracuje v skupine Veolia (do roku 2015 Dalkia) v jej energetickej divízii. Svoje pôsobenie v skupine
začínala ako manažér pre obnoviteľné zdroje,
a momentálne pôsobí na pozícii senior ma-

nažéra pre inštitucionálne vzťahy. Aktívne sa
zapája do pripomienkovania legislatívneho
procesu účasťou v profesijných združeniach
na národnej aj EU úrovni, prostredníctvom zastupovania SZVT na pôde EFIEES.

47

48

49

50

Mgr. ICLic. Pavol POLÁČEK, LL.M., M.A.
partner, AK Poláček & partners
Je právnym expertom na energetiku, súdne
spory a stavebníctvo. Študoval na univerzitách v Paríži, Leuvene, Štrasburgu a Bratislave,
vďaka čomu plynulo ovláda anglický a francúzsky jazyk. Zahraničné skúsenosti zbieral aj v Soule a Paríži, kde pôsobil v tamojších advokátskych kanceláriách. Počas svojej
právnej praxe pôsobil vo vedení viacerých
renomovaných kancelárií v Bratislave. Svoje
skúsenosti a expresnosť teraz predáva ďalej
v advokátskej kancelárii Poláček & Partners,
ktorú založil. Je zapísaný ako advokát v Slovenskej advokátskej komore, ako Solicitor
pre Anglicko a Wales a ako rozhodca Rozhodcovského súdu Slovenskej advokátskej
komory. Renomované medzinárodné práv-

nické publikácie Chambers Europe a Legal
500 ho odporúčajú ako popredného odborníka pre oblasť energetiky, súdnych sporov
a stavebníctva. Aktívne prednáša a publikuje.
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Mgr. Martin SLIVA, PMP
projektový koordinátor, OKTE
Vyštudoval Fakultu politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici, odbor Medzinárodné vzťahy
a diplomacia. Kvalifikáciu si doplnil absolvovaním ďalšieho vzdelávania v oblasti Manažment
európskych záležitostí na Univerzite Komenského v Bratislave a certifikáciou projektového
manažéra PMI Project Management Professional. V rokoch 2004–2012 pracoval na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky, kde
bol členom vyjednávacieho tímu za Slovenskú
republiku v Rade Európskej únie pri rokovaniach o 3. energetickom liberalizačnom balíčku a podieľal sa na jeho zavedení do slovenskej energetickej legislatívy. V súčasnosti pôsobí ako projektový koordinátor u organizátora

krátkodobého trhu s elektrinou – spoločnosti
OKTE venuje sa európskej a domácej energetickej legislatíve, koordinovaniu rozvojových
aktivít na trhu s elektrinou, transparentnosti
a integrite trhu a rozvoju Smart Grid.
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"Europex supports the full integration of renewables into the electricity market. We share the view set
out in Art. 4 that all market participants need to bear full balancing responsibility. Unlike the commission
proposal, we therefore strongly recommend removing any exemptions from this principle. If small RES
producers are unable to fulfil their balancing responsibility, they can delegate the task to a third party of
choice to minimise the impact on the market. Hence, there is on need for exemptions."
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Podporujeme pozíciu Rady, ktorá
rešpektuje vývoj spolupráce medzi
NEMOs
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II. BLOK
DISTRIBÚCIA, REGULÁCIA –
NOVÉ OBCHODNÉ PRÍLEŽITOSTI
Energetika sa v posledných rokoch výrazne zmenila. Spolu s touto zmenou sa musia zmeniť aj
jestvujúci hráči na tomto trhu vrátane prevázdkovateľov distribučných sústav. Aké činnosti okrem
poskytovania distribúcie a predaja elektriny dnes poskytujú a budú poskytovať súčasní hráči na
trhoch B2B, B2C a B2G?
12:00 – 13:30 – PANELOVÁ DISKUSIA
M O D E R ÁTO R :

Dean Brabec, Managing Partner CEE, Arthur D. Little
Ú V O D N Á P R E Z E N TÁC I A :

Ing. Dean Brabec, Managing Partner CEE, Arthur D. Little
PA N E L I ST I :

n Marcel Hominda, Principál, Arthur D. Little
n Ing. Vladislav Jurík, riaditeľ sekcie Regulácia, Stredoslovenská distribučná
n Mgr. Jerguš Vopálenský, vedúci rozvoja sieťového obchodu, SPP – distribúcia
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Ing. Dean BRABEC
Managing Partner CEE, Arthur D. Little
Ing. Dean Brabec vyštudoval Vysokú školu
ekonomickú v Prahe, odbor ekonomika priemyslu. Pred nástupom do spoločnosti Arthur
D. Little pôsobil u renomovaných zahraničných firiem (Deloitte, KPMG Slovensko),
kde sa venoval projektom pre energetické
spoločnosti, priemyselné podniky, banky
a finančné inštitúcie. Od roku 2005 je riadiacim partnerom spoločnosti Arthur D. Little
so zodpovednosťou za aktivity spoločnosti
v strednej a východnej Európe. Zameriava
sa na poradenstvo spojené s tvorbou stratégií a business plánov, s využívaním inovácií
a nových technológií, reguláciou a riadením
rizík. Dean Brabec bol dlhoročným členom
poradného zboru Energetického regulač-

ného úradu ČR, v súčasnosti je prezidentom Klubu finančných riaditeľov, ktorý založil
v roku 2005.
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Marcel HOMINDA
Principál, Arthur D. Little
Špecializuje sa na poradenstvo v oblasti technológií, vrátane digitálnej stratégie
a rozsiahlych implementácií informačných
systémov, predovšetkým v oblasti zdravotnej starostlivosti a verejného sektora v strednej a východnej Európe.
V jednom z mnohých svojich projektov pomohol kosovskej vláde navrhnúť koncepčné
a implementačné plány pre národný integrovaný zdravotný systém.
Pred nástupom do spoločnosti Arthur D. Little v roku 2006 pracoval po dobu šiestich
rokov v obchodnej poradenskej skupine
spoločnosti Arthur Andersen so zameraním
na prevádzkovú efektivitu a projekty informačných technológií. Strávil tiež dva roky

v strategickom oddelení významného poskytovateľa telekomunikačných služieb, kde
bol zodpovedný za iniciatívu v oblasti transformácie technológií.
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Ing. Vladislav JURÍK
riaditeľ sekcie Regulácia,
Stredoslovenská distribučná
Vyštudoval Fakultu podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave.
Pracoval na Protimonopolnom úrade SR
– odbor zneužívania dominantného postavenia, neskôr sa venoval regulácii v Slovenských elektrárňach, a.s., a v Stredoslovenskej
energetike. V súčasnosti pracuje ako riaditeľ
Sekcie regulácia v Stredoslovenskej distribučnej, a.s.
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Mgr. Jerguš VOPÁLENSKÝ
vedúci rozvoja sieťového obchodu,
SPP – distribúcia
Kľúčové zodpovednosti pána Vopálenského
sú corporate development, marketingová
komunikácia, energeticko-enviromentálna
legislatíva, strategické analýzy a trhové príležitosti.
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III. BLOK
JADROVÁ ENERGETIKA V STREDNEJ
A VÝCHODNEJ EURÓPE
Stredoeurópsky región sa postupne stáva jedným z mála regiónov v Európe, kde jadrová energetika nie je v útlme, ba práve naopak. Slovensko dokončuje výstavbu dvoch reaktorov v Mochovciach, Maďarsko sa nachádza tesne pred zahájením výstavby ďalšieho bloku v elektrárni
Paks a v Českej republike sa tento rok možno rozhodne o výstavbe jedného alebo dvoch nových reaktorov u jestvujúcich jadrových elektrární Dukovany a Temelín. Aká je budúcnosť jadra
v energetickom mixe krajín strednej Európy a aký má zmysel v dnešnej dobe stavať nové moderné veľké jadrové bloky?
14:30 – 16:00 – PANELOVÁ DISKUSIA
M O D E R ÁTO R :

Jan Žižka, Senior Consultant – špecialista pre energetiku, HATcom
Ú V O D N Á P R E Z E N TÁC I A :

Petr Závodský, riaditeľ výstavby jadrových elektrární, ČEZ
PA N E L I ST I :

n I ng. Zalan Bacs, MBA, zástupca riaditeľa spoločnosti Rosatom Central Europe a riaditeľ
maďarskej pobočky spoločnosti Rosatom Central Europe
n Vítězslav Jonáš, predseda, združenie Energetické Třebíčsko
n Ing. Petr Závodský, riaditeľ výstavby jadrových elektrární, ČEZ
n Ing. Roman Zdebor, riaditeľ, Nové jadrové zdroje, Škoda JS
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Jan ŽIŽKA
Senior Consultant – špecialista
pre energetiku, HATcom
Jan Žižka je konzultant a publicista, ktorý sa
zaoberá energetikou, exportom, politikou
a komunikáciou v týchto oblastiach. Je konzultantom a špecialistom pre energetické
projekty agentúry HATcom, spolupracuje aj
s vládnou sekciou pre vedu, výskum a inovácie. Je analytikom webu oEnergetice.cz.
Od deväťdesiatych rokov pôsobil ako novinár v niekoľkých českých médiách, zaoberal
sa predovšetkým ekonomikou a zahraničnou
politikou. V posledných rokoch sa zameriava
na sektor energetiky – hlavne na ekonomické,
politické a biznisové súvislosti. Okrem iného
bol reportérom týždenníka EURO a zástupcom šéfredaktora denníka E15.
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Ing. Zalan BACS, MBA
zástupca riaditeľa spoločnosti Rosatom
Central Europe a riaditeľ maďarskej pobočky
spoločnosti Rosatom Central Europe
Zalan Bacs študoval na Technickej univerzite v Budapešti, kde promoval v odbore „Kvalifikovaný chemický inžinier“ v roku
1992. V roku 1994 si rozšíril svoje vzdelanie
na Vysokej škole ekonomickej v Budapešti/
Londýnskej obchodnej škole s titulom MBA.
Svoju bohatú profesijnú kariéru začínal
v roku 1992 ako projektový manažér v spoločnosti MOL. V rokoch 1994–95 pôsobil
v spoločnosti Arthur D. Little v Londýne ako
konzultant. V rokoch 1995 až 2003 pôsobil
striedavo v niekoľkých pobočkách spoločnosti MOL vo vedúcich pozíciách. V rokoch
1995–97 ako vedúci oddelenia zahraničného obchodu, v roku 1996 ako výkonný riaditeľ spoločnosti MOL v Rumunsku, v rokoch
2000–2003 ako vedúci plánovacieho a kontrolného útvaru. V rokoch 2005 až 2009 pôsobil na rôznych pozíciách v spoločnosti INA.
Od člena predstavenstva, vedúceho útvaru

služieb pre firmy až po finančného a výkonného riaditeľa v roku 2009. Roky 2010–2012
zasvätil príprave novej stratégie MVM a určeniu smerov podnikania pod záštitou „Maďarských energetických spoločností LTD“, kde
pôsobil ako zástupca generálneho riaditeľa
pre stratégiu. V roku 2012 sa stal Riaditeľom
maďarskej pobočky spoločnosti Rosatom,
od r. 2015 doteraz pôsobí ako Oblastný riaditeľ spoločnosti Rosatom pre strednú Európu.
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Vítězslav JONÁŠ
predseda, združenie Energetické Třebíčsko
Vítězslav Jonáš je predseda Energetického
Třebíčska. Toto združenie si kladie za cieľ
udržanie energetického regiónu a prispieva
veľkou mierou k príprave výstavby nového
jadrového zdroja v Dukovanoch.
Vyštudoval vtedajšiu Strednú priemyselnú
školu strojnícku v Třebíči a po štúdiu sa podieľal na výstavbe vodnej nádrže Dalešice
a neskôr v Juranových závodoch a v spoločnosti Škoda Praha. Po revolúcii bol v roku
1990 zvolený za starostu obce Dukovany
a v roku 2006 senátorom za obvod Třebíč.

Hledáme zodpovědné politiky
„s gulemi“
Vítězslav Jonáš,
předseda Energetické Třebíčsko
a zástupce Jaderné regiony ČR
22. 5. 2018, Pezinok
88

Kecáme a neděláme
ROK 2013
Konference v Třebíči, kde zaznělo, že musíme řešit budoucnost EDU.
ROK 2014
Konference ve Valči - podpora regionu k výstavbě a začíná jednání s MPO.
ROK 2015
Třebíčská výzva: výzva k přijetí ASEK a NAP JE
ROK 2016
Dukovanská výzva I
ROK 2017
Dukovanská výzva II
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Dukovanská výzva II
Neustálé mlžení a přešlapování na místě a oddalování
definitivního rozhodnutí o nové výstavbě je škodlivé. Proto
udělejte rozhodnutí a vyhlaste, že nový blok se bude stavět
v Dukovanech v termínech tak, jak to určuje Aktualizovaná
státní energetická koncepce a Národní akční plán pro jadernou
energetiku, možná i v termínech rychlejších. Rozhodnutí minulé
vlády, že se stavba připravuje a že definitivní rozhodnutí vydá
vláda až po povolovacích procesech, tj. 2025, je nedostatečné a
uvádí region, průmysl, školství a další instituce v nejistotu.
Schvalte co nejdříve komplexní materiál umožňující zahájení
výběru dodavatele a následnou výstavbu. Rozhodněte bez dalších
průtahů o investorském modelu, obchodním modelu a modelu
financování.

Současná vláda v demisi a Stálý vládní výbor
pro jadernou energetiku „makají“, ale
termíny se posouvají.
Rozhodnutí o výstavbě je očekáváno na
podzim 2018.
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Děkuji za pozornost.
Vítězslav Jonáš,
předseda Energetické Třebíčsko
a zástupce Jaderné regiony ČR
Tel: 602 512 155
E-mail: info@vitezslav-jonas.cz
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Ing. Petr ZÁVODSKÝ
riaditeľ výstavby jadrových elektrární, ČEZ
Petr Závodský nastúpil do skupiny ČEZ v roku
1994. Absolvoval Elektrotechnickú fakultu
na Vysokej škole dopravy a spojov v Žiline (terajšia Žilinská univerzita). Do jadrovej elektrárne Temelín nastúpil počas výstavby blokov
1 a 2, okrem iného aj ako manažér nezávislej verifikácie a validácie softvéru bezpečnostných systémov. Na jeseň roku 2006, keď
sa ČEZ rozhodla vytvoriť útvar pripravujúci
nové jadrové zdroje, bol P. Závodský jedným
z prvých členov nového tímu zodpovedného
za technickú časť. V apríli 2009 sa stal riaditeľom odboru výstavby jadrových elektrární.
Je podpredsedom predstavenstva spoločnosti ČEZ Bohunice a členom dozornej rady
spoločnosti JESS. Okrem toho je P. Závodský

aj členom predstavenstva spoločnosti ŠKODA
PRAHA a je predsedom dozorných rád dcérskej
SPV Elektrárna Temelín II a Elektrárny Dukovany
II. Okrem toho zastupuje Alianciu českej energetiky v stálej českej vládnej jadrovej komisii.
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Ing. Roman ZDEBOR
riaditeľ, Nové jadrové zdroje, Škoda JS
Roman Zdebor ukončil v roku 1993 štúdium na Západočeskej univerzite v Plzni, kde
je absolventom odboru výstavby jadrových
zariadení.
Spočiatku pôsobil ako marketingový špecialista v spoločnosti ŠKODA JS neskôr ako
vedúci oddelenia marketingu. V roku 2003
bol vymenovaný do funkcie riaditeľa riadenia kvality spoločnosti ŠKODA JS. Počas rokov 2005–2006 bol zodpovedný za prípravu
ponúk na dokončenie dvoch jadrových blokov v Belene, v Bulharsku. Riadil tím konzorcia "ŠKODA Alliance" (ŠKODA JS ako hlavného člena, ŠKODA Praha a EGP Praha ako
ďalších členov) mal na starosti aj riadenie dodávateľského reťazca. Keďže konzorcium sa
nakoniec na výstavbe nepodieľalo, vrátil sa
späť na pozíciu manažéra kvality. V septembri 2009 bol menovaný do pozície manažéra
projektovej ponuky, kedy bol zodpovedný
za prípravu ponuky na dokončenie dvoch
blokov v Temelíne v Českej republike. Táto
ponuka bola pripravená v rámci česko-ruského konzorcia "MIR-1200", ktoré pozostáva
zo spoločnosti ŠKODA JS jako hlavného čle-

na a z dvoch ruských spoločností – Atomstrojexport a OKB Gidropress. Bol zodpovedný
za vedenie a riadenie všetkých technických
a obchodných stretnutí a rokovaní so zákazníkom, ako aj s partnermi konzorcia. Následne sa po zrušení tendra vrátil opäť na pozíciu
manažéra kvality.
Zúčastnil sa mnohých medzinárodných konferencií a publikoval články v odborných časopisoch. V súčasnosti pracuje ako riaditeľ
oddelenia pre nové nukleárne zdroje a je
zodpovedný za rozvoj vzťahov so spoločnosťou Rosatom a ruskými spoločnosťami z jadrového priemyslu.
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IV. BLOK
AKO MÔŽU OZE DOPLNIŤ JADRO?
Slovensko má v Európe jeden z najvyšších podielov elektriny z jadra vo svojom mixe. To ju
posúva k nízkouhlíkovej energetike. Avšak zvyšok elektriny je z veľkej časti založený na fosílnych palivách – najmä lignite z nováckych baní. Aký je technický, ale aj reálny, potenciál kompletnej náhrady fosílnych palív energiou z obnoviteľných zdrojov? Na túto otázku sa pozrieme so slovenskými aj zahraničnými expertami na OZE.
16:30 – 18:00 – PANELOVÁ DISKUSIA
M O D E R ÁTO R :

Ing. Pavel Šimon, CSc., viceprezident, Komora výrobcov
a užívateľov obnoviteľných zdrojov energie / Žilinská univerzita
Ú V O D N Á P R E Z E N TÁC I A :

Ing. Pavel Šimon, CSc., viceprezident, Komora výrobcov a užívateľov
obnoviteľných zdrojov energie / Žilinská univerzita
PA N E L I ST I :

n M
 gr. Jan Fousek, výkonný riaditeľ Asociácie pre akumuláciu a batérie AKU-BAT CZ
a člen predstavenstva Zväzu Modernej energetiky
n René Grebeň, riaditeľ, Energie pro život
n Ing. Juraj Novák, odbor energetickej a surovinovej politiky, Ministerstvo hospodárstva SR
n Dr. Ing. Kvetoslava Šoltésová, CSc., riaditeľka odboru legislatívy, metodológie
a vzdelávania, Slovenská inovačná a energetická agentúra
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Ing. Pavel ŠIMON, CSc.
viceprezident, Komora výrobcov a užívateľov obnoviteľných zdrojov energie / Žilinská univerzita
Absolvent Vysokej vojenskej technickej školy v Liptovskom Mikuláši ukončil štúdium
v roku 1994 ako kandidát vojenských vied.
V rámci svojej vojenskej kariéry sa venoval
vojenskému a špeciálnemu výskumu a vývoju. Zastupoval Slovensko v NATO vo výskumných a štandardizačných skupinách.
Po odchode z armády sa ďalej venoval
najmä vojenskému a zvláštnemu výskumu
a vývoju v niekoľkých spoločnostiach. Dlhodobo sledoval oblasť rozvoja OZE. Od roku
2008 sa tejto oblasti venuje naplno. Získal
niekoľko certifikátov v oblasti projektovania
fotovoltaických aplikácií a iných obnoviteľných alebo alternatívnych energií. Dlhodobo sa venuje konzultačnej činnosti v alternatívnej a obnoviteľnej energetike vo svojej
firme a od roku 2014 prevádzkuje energetický portál www. EnergiaWeb.sk. O svoje

vedomosti sa delí na niekoľkých akademických ai verejných fórach a od roku 2017 tiež
v Inštitúte Aurela Stodolu Elektrotechnickej
fakulty Žilinskej univerzity. Je viceprezidentom Komory užívateľov a výrobcov OZE,
členom Slovenskej asociácie fotovoltického
priemyslu a OZE. Podieľa sa na tvorbe energetickej legislatívy tiež ako člen dvoch parlamentných komisií.
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Mgr. Jan FOUSEK
výkonný riaditeľ Asociácie pre akumuláciu a batérie
AKU-BAT CZ a člen predstavenstva
Zväzu Modernej energetiky
Je výkonným riaditeľom Asociácie pre akumuláciu a batérie AKU-BAT CZ, ktorá v Čechách podporuje rozvoj veľkokapacitných
úložísk energie, najmä v oblasti zmeny legislatívy. Pôsobí tiež ako predseda dozornej
rady Solárnej asociácie ČR, kde je zodpovedný za európsku agendu, účasť na medzinárodných konferenciách a v delegáciách
a za kontakt s médiami. Mgr. Jan Fousek je,
ako zástupca asociácie AKU-BAT, členom
predstavenstva Zväzu modernej energetiky, ktorý ponúka spoluprácu profesných
združení v oblasti modernej energetiky
a ktorého cieľom je zabezpečiť dobré podmienky pre technologický rast českej ekonomiky. Na energetických trhoch sa pohybuje od roku 2007. V rokoch 2011 – 2016

bol spolumajiteľom a konateľom jedného
z najväčších európskych obchodníkov s kvótami a elektrinou, spoločnosti Virtuse Energy. Bol prvým zahraničným podnikateľom
na svete, ktorého firma vstúpila na rodiaci
sa čínsky emisný trh, ktorý dokonca na základe svojich skúseností pomáhal z Európy
rozbiehať.
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René GREBEŇ
riaditeľ, Energie pro život
Ing. René Grebeň je riaditeľom spoločnosti
Energie pro život, ktorá je dynamickým dodávateľom elektriny a plynu v Českej republike. Ďalej pracoval v spoločnosti Bohemia
Energy, v Energetickom Centre a Energy
Supplier No. 1.
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Ing. Juraj NOVÁK
odbor energetickej a surovinovej politiky, Ministerstvo hospodárstva SR
Juraj Novák vyštudoval Prírodovedeckú fakultu UPJŠ v Košiciach so zameraním na fyziku vysokých energií a súbežne aj podnikový manažment na Ekonomickej univerzite.
Po krátkom pôsobení v sektore poisťovníctva
a školstva v roku 2003 nastúpil na Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR). Náplňou jeho
práce na sekcii energetiky MH SR je tvorba
štátnej politiky so zameraním na využívanie
obnoviteľných zdrojov energie. Podieľal sa
na vypracovaní viacerých strategických dokumentov a medzi najdôležitejšie dokumenty v jeho pôsobnosti patrí Stratégia vyššieho
využitia obnoviteľných zdrojov energie v SR
(2007) a Národný akčný plán pre energiu
z obnoviteľných zdrojov (2010). Okrem prípravy nelegislatívnych materiálov a analýz
je zodpovedný najmä za prípravu legislatívy

v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov
energie. Spolupracoval aj na tvorbe podporných programov zameraných na investičnú
pomoc podnikateľským subjektom a domácnostiam s cieľom zvýšiť podiel obnoviteľných
zdrojov. V súčasnosti sa v rámci jeho pôsobnosti spolupodieľa na formovaní pozícií a stanovísk SR k návrhu európskej legislatívy pokrývajúcej rámec obdobia 2020–2030.
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Dr. Ing. Kvetoslava ŠOLTÉSOVÁ, CSc.
riaditeľka odboru legislatívy,
metodológie a vzdelávania, Slovenská
inovačná a energetická agentúra
V roku 1988 ukončila vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa na Ingenieurhochschule
Zittau v odbore energetické zariadenia.
Takmer 15 rokov sa venovala projektovej
činnosti v oblasti automatizovaných systémov riadenia v energetike. Od konca roku
2001 je zamestnaná v Slovenskej inovačnej
a energetickej agentúre, kde sa zaoberá legislatívnou, metodickou a vzdelávacou činnosťou.
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8.ročník

Dvoudenní odborná
energetická konference

2018

15.–16. 11. 2018
Hotel Kurdějov
Kurdějov 88, 693 01 Kurdějov, Česká republika
http://www.hotelkurdejov.cz/
Připravujeme pro Vás již osmý ročník odborné konference PRO-ENERGY CON,
kde formou panelových diskusí i neformálních rozhovorů můžete diskutovat
s renomovanými odborníky ze všech oblastí energetiky.
Rezervujte si v diáři data 15. a 16. 11. 2018

Bližší informace se dozvíte z internetových stránek konference:
121

https://proenergycon.cz/
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je moderní platforma pro sdílení informací energetického
sektoru slučující akademickou, vědní, technickou
a soukromou sféru.

Vydáváme populárně odborný čtvrtletník PRO-ENERGY magazín
V České republice organizujeme konferenci PRO-ENERGY CON a na Slovensku
konferenci PRO ENERGY FORUM. Bližší informace a sborníky z minulých
ročníků najdete na www.proenergycon.cz a www.proenergyforum.sk
Denně monitorujeme tiskové zprávy, média a informace z komoditních trhů
Nabízíme denní, týdenní, měsíční a „on demand“ reporty a přehledy
o aktuálním dění na energetickém trhu
V „Tématech pod lupou“ přinášíme nový pohled v historickém, politickém
a globálním kontextu energetiky
Sestavujeme a zveřejňujeme kalendář akcí v energetickém sektoru v České,
Slovenské republice a dalších zemích
Spolupracujeme s vysokými školami a nabízíme možnost stáže studentům
a absolventům

Snadno, rychle, přehledně.
Zapojte se do sítě lidí se správnou energií.

ENERGY-HUB s.r.o., Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5
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office@energy-hub.cz
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