Odborná konferencia
SES 2019
Strategické zásoby primárnych zdrojov
v Energetike ako podmienka stabilných
a bezpečných dodávok energií

Jadrová energetika vo svete, trendy
využívania a budovania jadrovej
energetiky, vplyv na životné prostredie

Zdroje súčasnosť – realita – budúcnosť

Problematika distribúcie prenosu
predaja spotreby

Vplyv na životné prostredie
a ekonomika

Modra – Harmónia, Hotel pod Lipou
18. – 19. november 2019

Program konferencie
Strategické zásoby primárnych zdrojov v energetike ako podmienka stabilných a bezpečných
dodávok energií

18.11.2019

Bezpečné dodávky energií pri implementácii
nového národného klimaticko–energetického
plánu SR
Ján Petrovič, Ministerstvo hospodárstva SR,
generálny riaditeľ sekcie energetiky

11:00 – 12:00 Registrácia, občerstvenie
12:10 – 12:45 Úvodné slovo
Tibor Mikuš – prezident, SJF

Slovenské plynárenstvo a jeho úloha
pri zabezpečení bezpečných dodávok
pre zákazníka z pohľadu klimatických
a geopolitických zmien na globálnom trhu
v liberalizovaných podmienkach SR
Štefan Šabík, generálny riaditeľ SPP, a.s.

Tomáš Malatinský – prezident, AZZZ SR
12:45 – 13:30 Príhovory hostí
Predseda Národnej rady SR Andrej Danko
Podpredseda EK Maroš Šefčovič
Minister MH SR Peter Žiga

Výroba a prevádzka zdrojov Slovenských
elektrární a ich význam v elektroenergetickom
mixe Slovenska z pohľadu bezpečnosti
a spoľahlivosti dodávok
Milan Molnár, riaditeľ úseku riadenia aktív,
Slovenské elektrárne, a.s.

Predsedníčka ÚJD Marta Žiaková
Predseda SAV Pavol Šajgalík
13:30 – 14:30 Zdroje súčasnosť – realita – budúcnosť
Moderuje: Peter Liška
Známe zásoby primárnych zdrojov
energetických nosičov a ich dostupnosť
v podmienkach SR a zdroje výroby elektrickej
energie; snahy do budúcnosti
Ján Klepáč, poradca Prezídia, Slovenský
plynárenský a naftový zväz

Zlatý partner:

Partneri:

14.30–14.45

Prestávka

14.45–15:45

Moderuje: Tomáš Malatinský
Stratégia výstavby nových jadrových zdrojov v ČR,
príprava legislatívy, technicko – organizačné 		
podmienky a schvaľovací proces v EK
Vladivoj Řezník, člen expertného tímu vládneho
zmocnenca vlády ČR pre jadrovú energetiku

Program konferencie
Medzinárodná elektroenergetická spolupráca
realita a riziká
Vladimír Palko, vrchný riaditeľ pre stratégiu
a medzinárodnú spoluprácu SEPS, a.s.

Zabezpečenie palivových zdrojov pre
prevádzku a rozvoj jadrovej energetiky
František Pazdera, nezávislý expert v energetike
a výskume

Vzdelávanie v energetike , možnosti škôl,
potreby trhu práce, záujem mladej generácie
o vzdelávanie v energetike
František Janíček, generálny riaditeľ Ústavu
elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky

Stav vyraďovania JE na Slovensku a narábanie
s jadrovým odpadom
Matej Zachar, VUJE / Miroslav Božík, JAVYS

15:45 – 16:15 Prestávka

19.11.2019
09:00 – 11:30 Problematika distribúcie prenosu predaja spotreby

16:15 – 17:15 Vplyv na životné prostredie a ekonomika
Moderuje: Jozef Mišák

Moderuje: Andrej Hanzel

Potreby a očakávania veľkých spotrebiteľov
na kvalitu a bezpečnosť dodávok a ich prínos
k riešeniu potrieb energetiky Slovenska
v prostredí hutníckeho priemyslu
Tor–Ove Horstad, Head of commercial & energy,
Norsk Hydro ASA

SEPS a OKTE pri tvorbe systému SMART GRID
Peter Chochol, sféra, a.s.

Poľnohospodárstvo a jeho vplyv na energetiku
Jaroslav Regec, Generálny tajomník služobného
úradu MPRV SR

ACON – Budovanie inteligentných sietí pri
využití dotácií z EÚ
Miroslav Kopt, vedúci Business development
E.ON Distribuce – project leader ACON projekt

Problémy klimatickej zmeny a energetiky na
svete a na Slovensku
Milan Lapin, Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky Univerzity Komenského
17:15 – 18:30 Jadrová energetika vo svete, trendy využívania
a budovania jadrovej energetiky, vplyv na 		
životné prostredie
Budúcnosť jadrovej energetiky
Mikhail Chudakov, námestník Generálneho
riaditeľa pre jadrovú energetiku, MAAE
História jadrovej energetiky, výroba , vplyv na
životné prostredie
Miroslav Lipár, Projektový manažér, Centrum pre
vedu a výskum, s.r.o.
Bezpečnosť jadrových zdrojov a príspevok jadra
k nízkouhlíkovej energetike
Jozef Mišák, UJV Řež, viceprezident pre stratégiu
Hlavné prebiehajúce a plánované investičné
aktivity Slovenských elektrární v oblasti
zvyšovania bezpečnosti, spoľahlivosti
a účinnosti jadrových zdrojov
Milan Molnár, riaditeľ úseku riadenia aktív,
Slovenské elektrárne, a.s.

Organizátori:

Lokálne zdroje výroby elektrickej energie
ako súčasť veľkej energetiky (energetického
systému)
Andrej Hanzel, dlhoročný pracovník v energetike

Normotvorba v bezpečnej distribučnej sústave
Michal Blaha, ČEZ distribuce
Kvalita v investičnej sústave
Milan Urban, Komora energetických dodávateľov

