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Diskusia o tvorbe podmienok pre dlhodobú stabilitu dodávdodávok energií pre ekonomiku

Registračný formulár je dostupný on–line na adrese www.azzz.sk. Vyplnený formulár pošlite

SR, jej rozvoj podnikateľského sektora a zamestnanosti

na adresy: sjforum@sjforum.sk; sekretariat@azzz.sk; bodorik@vuje.sk;

HLAVNÉ TÉMY KONFERENCIE

VLOŽNÉ NA KONFERENCIU:

•

Zdroje – energetická politika, plyn, jadro, OZE

•

Vložné na konferenciu je 300 eur

•

Regulované subjekty v systéme bezpečnej dodávky energií, zdroje na investície

•

Jazyk konferencie

•

Najväčší odberatelia v systéme bezpečnej dodávky

•

Simultánny preklad slovenčina/angličtina

•

Technická podpora nového dizajnu energetického trhu

•

Príprava nového energetického trhu

PRIHLASOVANIE PRÍSPEVKOV
Prezentácie a postery na konferenciu budú vybrané na základe anotácií, ktoré budú

ZBORNÍK KONFERENCIE
Zborník na CD ROM s prednesenými príspevkami bude účastníkom doručený do troch
týždňov od ukončenia konferencie

predložené odbornej programovej komisii konferencie do 30.9.2016. Vyzývame autorov

PROGRAM KONFERENCIE

aby predkladali abstrakty svojich príspevkov elektronicky na adresy: sjforum@sjforum.sk;

Október 27.10.2016

sekretariat@azzz.sk; bodorik@vuje.sk;

08,00 – 09,00 Registrácia a občerstvenie

DÔLEŽITÉ TERMÍNY

09,00 – 09,15 Privítanie
09,15 – 10,15 Panel I – Zdroje – EP, plyn, jadro, OZE

30.9.2016 predloženie rozšírených anotácií (2 strany formát A4)

10,15 – 10,30 Prestávka

10.10.2016 oznámenie o prijatí príspevku

10,30 – 11,30 Panel II –Regulované subjekty v systéme bezpečnej dodávky

15.10.2016 predloženie finálnych príspevkov

11,30 – 11,45 Prestávka
11,45 – 12,45 Panel III – Najväčší odberatelia v systéme bezpečnej dodávky

Odborná programová komisia:

12,45 – 13,15 Panel IV – Technická podpora nového dizajnu energetického trhu

Dr. h. c. Ing. Tibor Mikuš PhD.; Ing. Tomáš Malatinský MBA;

13,15 – 14,15 Obed

Ing. Milan Cagala; Ing. Peter Líška; prof. Ing. Viktor Smieško PhD.; prof. Ing. Jozef Lipka DrSc.;

14,15 – 15,00 Príprava nového energetického trhu, diskusia, závery.

Ing. Ján Petrovič; Ing. Peter Žiga PhD.
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Miroslav Obert – riaditeľ divízie JE V1
Narodil sa v roku 1961. V oblasti energetiky pôsobí už vyše 30 rokov.
Je absolventom Slovenskej vysokej školy technickej, Elektrotechnickej

Narodil sa v roku 1959 v Bratislave. Vysokoškolské štúdium ukončil

fakulty v Bratislave so špecifikáciou Jadrová energetika.

na SVŠT v Bratislave – Stavebná fakulta, odbor geodézie a kartografie.

Svoju profesionálnu kariéru začal v štátnom podniku Atómové elektrárne

Ako zodpovedný projektant geodet pôsobil v rokoch 1983 až 1986

Bohunice (neskôr Slovenské elektrárne, a.s.) ako technik prevádzky. Potom prešiel postupne

v Stavoprojekte Bratislava. Neskôr v rokoch 1986 až 1998 v Elektrovode

pozíciami na jadrovej elektrárni V1 ako operátor sekundárneho okruhu, primárneho okruhu,

Bratislava prešiel funkciami stavbyvedúci, vedúci oddelenia ekonomiky divízie vedení, vedúci

vedúci bloku, zmenový inžinier, hlavný inžinier, vedúci prevádzky jadrovej elektrárne.

útvarov zahraničného obchodu a vyššieho dodávateľa. Od roku 1998 do 1999 bol vedúcim

Neskôr pracoval v spoločnosti Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. ako riaditeľ divízie prevádzky,

organizačnej zložky v ELCON o.z. Praha. Ako riaditeľ divízie pôsobil v rokoch 1999 až 2000

pričom sa stal aj členom, neskôr podpredsedom Predstavenstva spoločnosti. V tejto spoločnosti

vo VÚJE Trnava, a.s. V marci 2000 sa stal predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom

riadil proces ukončenia prevádzky a nastavil proces začiatku vyraďovania JE V1 s finančnou

Elektrovod Holding, a.s. Bratislava. V máji roku 2000 sa stal druhým viceprezidentom ZZES

podporou z prostriedkov Európskej Únie a v spolupráci s Európskou bankou pre obnovu a rozvoj.

(Zväz zamestnávateľov energetiky), v roku 2003 sa stal prezidentom ZZES. Od roku 2004 je

Bol členom Dozornej rady Jadrovej energetickej spoločnosti Slovensky, a.s.

prezidentom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR. V rokoch 2012–2014 bol

V období september 2014 –marec 2016 bol rozhodnutím Vlády SR menovaný do funkcie štátny

ministrom hospodárstva SR.

tajomník Ministerstva hospodárstva SR, zodpovedný za oblasť energetiky a štrukturálnych
fondov. Počas pôsobenia na ministerstve bol členom rôznych orgánov vyplývajúcich z funkcie,

Panel I: Zdroje

ako aj členom Rady Banky Eximbanky a členom Dozornej rady Národného jadrového fondu.

Moderátor: Bohumil Kratochvíl
Narodil sa v roku 1958 v Českej republike. Je absolventom katedry

V súčasnosti pracuje ako riaditeľ divízie vyraďovania JE V1 a je členom Dozornej rady
spoločnosti Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.

telekomunikácií ČVUT v Prahe. Svoju profesionálnu kariéru začal v roku 1979

Štefan Šabík – generálny riaditeľ SPP

ako technik pre servis komunikačných zariadení v podniku Montážny závod

V roku 1984 promoval na Strojníckej fakulte v Bratislave. V roku 1984

spojov České Budějovice. Do roku 1994 pracoval ako vedúci prevádzkového

nastúpil do spoločnosti Slovenské elektrárne, Atómové elektrárne

a technického oddelenia v spoločnosti Transgas Praha, kde do roku 1998 viedol útvar prípravy

Mochovce. Do roku 1987 pracoval ako technik investičnej výstavby.

zmlúv. Neskôr svoje skúsenosti zúročil ako riaditeľ divízie obchodu a marketingu v spoločnosti SPP

V rokoch 1988 – 1990 bol vedúcim útvaru kancelárie riaditeľa v oblasti

Bohemia, a. s., kde pôsobil do septembra 2003. Od októbra 2003 zodpovedal za riadenie sekcie

zahraničnej spolupráce, obrany, ochrany, kvality, auditu. V rokoch 1990 – 2003 pôsobil v oblasti

obchodu a marketingu v spoločnosti NAFTA, a.s., Gbely, v ktorej bol v januári 2004 vymenovaný za

ľudských zdrojov na rôznych manažérskych pozíciách. V rokoch 2004 – 2007 pracoval ako

generálneho riaditeľa. V rokoch 2008–2012 bol generálnym riaditeľom spoločnosti SPP – distribúcia,

výkonný riaditeľ ľudských zdrojov v spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. V rokoch 2007 – 2009

a. s. Momentálne je členom predstavenstva a výkonným riaditeľom Nafta, a.s., SPP Storage.

bol vrchným riaditeľom divízie riadenia v spoločnosti Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
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ako aj na príprave projektu nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach. Od 20. júna

Radoslav Haluška – predseda
predstavenstva Východoslovenská
distribučná, a.s.

2014 je predsedom predstavenstva SPP.

Vyštudoval Technickú univerzitu v Košiciach, odbor elektroenergetika.

V rokoch 2010 – 2014 pôsobil ako generálny riaditeľ a predseda predstavenstva v spoločnosti
Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a.s. Podieľal sa na jej založení, rozvoji a riadení,

Peter Líška – podpredseda predstavenstva
VUJE, a.s.

Pracovnú kariéru začínal v spoločnosti Konex Elektro ako obchodný
zástupca a vedúci oddelenia. Od roku 1997 pôsobil v spoločnosti ABB Elektro, s.r.o., Bratislava.
Najprv ako softvérový inžinier, potom ako projektový manažér, vedúci oddelenia, obchodný

Narodil sa v roku 1952 v Nových Sadoch, okres Nitra. Je absolventom

riaditeľ a od roku 2003 ako riaditeľ divízie energetických zariadení. Začiatkom roka 2005

Katedry tepelných a jadrových energetických strojov a zariadení SjF SVŠT

spojil svoju pracovnú kariéru s Východoslovenskou energetikou a.s., kde nastúpil na pozíciu

Bratislava. Od roku 1976 pracoval v SES Tlmače. Následne, od roku 1977

riaditeľa divízie Sieťové služby a zastával ju až do konca roka 2013. K tomu sa v roku 2008

pracoval vo VÚJE Trnava v odd. teoreticko–experimentálneho hodnotenia prevádzky JE,

pridružila funkcia člena predstavenstva spoločnosti, ktorú zastával až do 31.03.2014. Od

vykonával testy počas fyzikálneho a energetického spúšťania JE V–1 v oblasti termohydrauliky,

01.04.2014 prešiel do spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s. do funkcie predsedu

venoval sa tiež tepelnej ekonomike prevádzky JE, dosiahnutiu nominálneho tepelného

predstavenstva. Zároveň vo VSD priamo zodpovedá aj za technickú oblasť, predovšetkým

výkonu reaktora, atď. Od roku 1990 bol vedúcim oddelenia pre termohydraulické analýzy.

asset manažment, riadenie, prevádzku, výstavbu a údržbu distribučnej sústavy.

Od roku 1995 je riaditeľom divízie jadrovej bezpečnosti a v súčasnosti je podpredsedom
predstavenstva VUJE, a.s. Trnava. Zodpovedá za aktivity VUJE, a.s. v oblasti zvyšovania
jadrovej bezpečnosti a rozvoja jadrovej energetiky v projektoch v SR aj v zahraničí.

František Čupr – predseda predstavenstva
SPP – distribúcia, a.s.
Absolvoval Provozně–ekonomickou fakultu Mendelovy zemědělské a lesnické

Panel II: Regulované subjekty v systéme bezpečnej dodávky energií, zdroje na investície

univerzity v Brne. Po skončení štúdia pracoval v spoločnosti Jihomoravská
energetika, a.s., v Brne, kde pôsobil 7 rokov na rôznych manažérskych pozíciách,

Moderátor: Vladimír Tošovský

okrem iného tiež ako zástupca riaditeľa divízie predaja a riaditeľa stratégie. V roku 2005 začal pracovať

Narodil sa v roku 1961 v Prahe. Vyštudoval Elektrotechnickou fakultu ČVUT

pre investičnú skupinu J&T, kde sa venoval energetickým projektom. V rovnakom roku založil obchodnú

v Prahe so špecializáciou na prenos a rozvod elektriny. V roku 1986 nastúpil

spoločnosť s elektrickou energiou a zemným plynom EP Energy Trading, a.s. (predtým United

do Středočeské energetické, a.s., kde viedol referát odboru riadiacej techniky

Energy Trading, a.s.), kde pôsobil ako predseda predstavenstva a generálny riaditeľ až do roku 2012.

a následne vystriedal ďalšie vedúce pozície. V roku 2001 prešiel do ČEZ, a.s. kde

Zaoberal sa taktiež projektmi obnoviteľných zdrojov v Českej republike a Slovenskej republike.

sa stal riaditeľom OJ ČEZ Trade. Roku 2005 nastúpil na pozíciu riaditeľa úseku trading ČEPS, a.s. (Česká

V rokoch 2006 – 2010 bol členom dozornej rady spoločnosti Pražská energetika, a.s. V rokoch

energetická přenosová soustava), kde následne od roku 2006 pôsobil na pozícii generálneho riaditeľa

2009 – 2013 pôsobil ako člen dozornej rady spoločnosti Pražská teplárenská, a.s. V roku 2013 sa

a predsedu predstavenstva. Zároveň bol predsedom Dozornej rady Svazu zaměstnavatelů v energetice.

stal predsedom predstavenstva spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. od 24.

Vladimír Tošovský bol v rokoch 2009–2010 ministrom Průmyslu a obchodu České republiky.

januára 2013 je predsedom predstavenstva SPP – distribúcia, a.s.
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Petr Bláha – generálny riaditeľ Duslo Šaľa

Panel III : Najväčší odberatelia v systéme bezpečnej dodávky

Petr Bláha sa narodil v roku 1962 v Českej republike. Štúdium úspešne

Moderátor: František Janíček

ukončil na Vysokej škole bánskej, v odbore riadenie priemyslu. Absolvoval

František Janíček sa narodil v roku 1954 v Čadci. Je absolventom

množstvo kurzov pre manažérske pozície. Svoju pracovnú kariéru začal

Elektrotechnickej

Silnoprúdová

v k. p. Cementárny a vápenky Hranice, kde bol vedúcim referentom útvaru

elektrotechnika, zameranie Jadrová energetika. Na FEI STU pracuje

materiálne technického zásobovania. V rokoch 1990–1992 bol vedúcim obchodného úseku v k.p.

v rôznych funkciách od r. 1979, v súčasnosti ako riaditeľ Ústavu

Cement Hranice, a.s. Následne sa stal obchodným riaditeľom v spoločnosti Cemos, a.s. Ostrava.

elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky. Pôsobil ako dekan na FEI STU, v rokoch

Petr Bláha vystriedal vrcholné manažérske pozície v nasledujúcich firmách: Gumárny Zubří a.s.,

2007–2010 bol prorektorom na STU v Bratislave. Neskôr v roku 2011 bol riaditeľom

Paramo, a.s. Pardubice, Plynostav Pardubice holding a.s., Hyza, a.s., Kostelenské uzeniny, a.s., Fatra

Ústavu elektronenergetiky na FEI STU. Od roku 2012 je členom dozornej rady SEPS, a.s.

a.s. Napajedla. Od roku 2013 pôsobí ako generálny riaditeľ v spoločnosti Duslo Šaľa, a.s.

fakulty

SVŠT

v

odbore

Jozef Dvonč – primátor mesta Nitra
Vyštudoval Prevádzkovo ekonomickú fakultu na Slovenskej poľnohospodárskej

Klaus– Diete Borchardt – riaditeľ
vnútorného trhu s energiou, EK

univerzite v Nitre.

Narodil sa v roku 1955 v Greifswalde, Nemecko. Vyštudoval právo na

Pôsobil ako prednosta Krajského úradu v Nitre, ale aj ako konateľ

univerzite v Hamburgu. Od roku 1987 pán Borchardt pôsobí v Európskej

a riaditeľ Agrokonzulta Nitra. Pôsobil aj ako vedúci oddelenie na

komisii v Bruseli. Spočiatku pôsobil ako člen generálneho riaditeľstva

výstavisku Agrokomplex v Nitre. V roku 2006 sa stal víťazom komunálnych volieb, ktoré

pre „ Zamestnanosť, sociálne veci a vzdelávanie“. Následne pôsobil na právnickom

niekoľkokrát obhájil. Už od roku 2006 pôsobí ako primátor mesta Nitra. V rokoch 2011–

oddelení EK pre oblasť poľnohospodárstvo. V rokoch 1990 – 1994 bol členom kabinetu

2015 bol predsedom Združenia miest a obcí Slovenska. od roku 2015 pôsobí Jozef

nemeckého sudcu na Európskom súdnom dvore v Luxembursku. V rokoch 2001–2004 bol

Dvonč ako prvý podpredseda ZMOSu.

vedúcim právneho oddelenia generálneho riaditeľstva EK pre sekciu poľnohospodárstvo.

Arvid Moss – výkonný viceprezident Norsk
Hydro
Arvid Moss vyštudoval School of Economics a Business Administration
v Nórsku. Pre Hydro pracuje od roku 1991, kde zastával niekoľko vedúcich
pozícií. Od roku 2008 bol členom manažmentu Norsk Hydro. Od roku
2010 je Arvid Moss zodpovedný za energetickú oblasť obchodov. Zároveň je zodpovedný za
klímu, slnečnečné portfólio, a korporátny rozvoj a stratégiu. V rokoch 1989–1990 bol štátnym
tajomníkom a vedúci kancelárie nórskeho premiéra.

Následne pôsobil najskôr ako zástupca vedúceho kabinetu komisárky Mariann Fischer
Boel, a v rokoch 2008–2010 sa stál vedúcim spomínaného kabinetu. Od roku 2013 pôsobí
v Európskej komisii ako riaditeľ vnútorného trhu s energiou.
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Po návrate na Slovensko v roku 2002 zastával Šefčovič na MZV SR funkciu generálneho
riaditeľa sekcie bilaterálnej spolupráce a bol generálnym riaditeľom sekcie pre európske
záležitosti. Od roku 2004 pôsobí ako stály zástupca Slovenskej republiky pri Európskej únii

Tibor Mikuš po ukončení štúdia na Slovenskej vysokej škole technickej

v Bruseli. Od 22. októbra 2014 zastáva dôležitý post podpredsedu Komisie zodpovedného

v Bratislave, Elektrotechnickej fakulte, špecializácia Fyzika tuhých látok,

za energetickú úniu.

začal svoju profesionálnu kariéru v jadrovej elektrárni Jaslovské Bohunice.
jadrových elektrární na SVŠT. V roku 2010 získal na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Pierre Jean Coulon – predseda sekcie TEN,
člen EHSV

vedeckú hodnosť doktor filozofie (PhD.) a v roku 2011 mu Vysoká škola v Sládkovičove udelila

Narodil sa v roku 1952 v Bassée, Francúzsko. Je tajomníkom Francúzskej

čestný doktorát Doctorhonoriscausa (Dr.h.c)

konfederácie kresťanských pracujúcich (CFTC) zodpovedný za európske

Profesionálna dráha Tibora Mikuša bola od začiatku úzko spojená s rozvojom energetického

a medzinárodné otázky, bývalý predseda medzinárodnej mimovládnej

priemyslu Slovenska. Pracoval ako riaditeľ atómovej elektrárne Jaslovské Bohunice (1995

organizácie „Droit à l‘Energie SOS Futur“ a podpredseda združenia medzinárodných expertov

– 1996), generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Slovenských elektrární, a. s., (1996

„Ordre des Experts Internationaux“. V Európskom hospodárskom a sociálnom výbore je

– 1998). V rokoch 2002 – 2010 bol poslancom NR SR. V januári 2006 sa stal predsedom

predsedom sekcie TEN (Transport, Energy, Infrastructure and Information Society) pre roky

Trnavského samosprávneho kraja, svoj post obhájil vo voľbách v roku 2009. Od roku 2000

2015–2018.

Absolvoval dvojročné postgraduálne štúdium (1980) o prevádzke

je prezidentom Slovenského jadrového fóra. Je držiteľom mnohých vyznamenaní a ocenení.
V septembri 1998 mu bolo udelené prestížne ocenenie Zlatý podnikateľský biatec HN klubu
za osobný podiel na dostavbe a celkovej bezpečnosti JE Mochovce.

Maroš Šefčovič – podpredseda EK pre
energetickú úniu
Vysokoškolské štúdium začal v roku 1984 na Vysokej škole ekonomickej
v Bratislave. Následne študoval na Moskovskom štátnom inštitúte
medzinárodných vzťahov a Právnickej fakulte UK. Od roku 1993 je
pracovníkom slovenského ministerstva zahraničných vecí. Od roku 1995 pracoval na odbore
krajín EÚ a NATO najprv ako referent, neskôr zástupca riaditeľa odboru, bol zástupcom
riaditeľa a riaditeľom Kancelárie ministra MZV SR. V roku 1998 pôsobil Maroš Šefčovič ako
zástupca veľvyslanca a radca v Misii SR pri Európskych spoločenstvách v Bruseli (Belgicko)
a v roku 1999 bol mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom SR v Tel Avive (Izrael).

