WORKSHOP
„Obnoviteľné energie na Slovensku – príležitosti a výzvy pred nami“
Organizované v spolupráci s Národnou radou Slovenskej republiky
Online konferencia
15. október 2020
9:30 – 13:30
Pracovné jazyky: Slovenský a anglický jazyk – simultánne tlmočenie je zabezpečené
ČASŤ 1
9:30 – 10:15
Otvorenie na vysokej úrovni
9:30 – 9:40 Úvodný príhovor
Jan Geiss, generálny tajomník EUFORES
9:40 – 9:50 Uvítací príhovor
Miroslav Žiak, poslanec Národnej rafy Slovenskej republiky
9:50 - 10:00 Uvítací príhovor
Karol Galek, štátny tajomník, Ministerstvo hospodárstva SR
10:00 – 10:15: Vplyv balíka opatrení EÚ v oblasti čistej energie a Európskej zelenej dohody na
energetický prechod na Slovensku
Hans Van Steen, riaditeľ RES & EE, GR pre energetiku, Európska komisia

ČASŤ 2
10:15 – 11:15
„Vymedzenie ambícií pre obnoviteľné energie na Slovensku“
V tejto časti predstavíme súčasnú situáciu v oblasti obnoviteľných energií na Slovensku a jej
riešenie prostredníctvom národných plánov pre oblasť energetiky a klímy so zohľadnením balíka
opatrení EÚ v oblasti čistej energie a Európskej zelenej dohody. Zámerom je predostrieť obraz
súčasnej situácie ako východiska pre diskusiu o tvorbe politík pre slovenský systém obnoviteľnej
energie budúcnosti.
S podporou

Predsedajúci: Jan Geiss, generálny tajomník, EUFORES
10:15 – 10:30 Úloha obnoviteľných energií v udržateľnej obnove a ekonomike na Slovensku
Juraj Smatana, štátny tajomník, Ministerstvo životného prostredia SR
Panel odborníkov
•
•
•
•

Martin Hojsík, poslanec Európskeho parlamentu
Anna Zemanová, poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky
Robert Brückmann, vedúci oddelenia politiky Eclareon
Kvetoslava Šoltésová, vedúca odboru, Slovenská inovačná a energetická agentúra, SIEA
11:00 – 11:15 Diskusia s poslancami Národnej rady Slovenskej republiky
Otázky účastníkov
ČASŤ 3
11:15 – 12:15
„Na ceste k systému obnoviteľnej energie a trhu s energiou na Slovensku“

V tejto časti prediskutujeme trendy nového systému energetiky a trhov s energiami na Slovensku.
Predstavíme inovatívne iniciatívy a nové podnikateľské modely z rôznych odvetví, ktoré ukážu, ako
rôzni aktéri realizujú riešenia prekonávajúce výzvy, ktorým čelí tradičný energetický systém, a ako
tým formujú budúci slovenský energetický systém a trhy s energiami.
Predsedajúci: Jan Geiss, generálny tajomník EUFORES
•

11:15 – 11:25 Kapacita pre obnoviteľné energie v prenosovej sústave Slovenska
Karol Kosa, výkonný riaditeľ divízie rozvoja prenosovej siete – SEPS

•

11:25 – 11:35 Nové príležitosti pre obnoviteľné energie na Slovensku v kontexte
obnovy
Ján Karaba, riaditeľ, Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu – SAPI
11:35 – 11:45 Diskusia s poslancami Národnej rady Slovenskej republiky
Otázky účastníkov

•

11:45 – 11:55 Ako motivovať trh s energiou k zahrnutiu OZE do energetického mixu
Andrej Juris, predseda, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví – URSO

•

11:55 – 12:05 Kľúč k využitiu geotermálnej energie pre Slovensko
Branislav Fričovský, výskumný pracovník, Štátny geologický ústav Dionýza
Štúra

S podporou

12:05 – 12:15 Diskusia s poslancami Národnej rady Slovenskej republiky
Otázky účastníkov
12:15 – 12:30 Prestávka
ČASŤ 4
12:30 – 13:30
„Formovanie a financovanie prechodu na obnoviteľnú energiu na Slovensku
– prepojenie na plán obnovy“
V tejto časti prediskutujeme finančné príležitosti pre transformáciu energetiky a obnoviteľné
energie na Slovensku, dopad krízy COVID-19 na súčasnú a budúcu obnoviteľnú energiu. Dostupné
a budúce projekty a opatrenia na podporu ich rozvoja.
Moderátor: Miroslav Žiak, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
12:30 – 12:45 Úvodné príhovory: Patrik Križanský, nezávislý konzultant pre obnoviteľné energie
12:45 – 13:30 Panel odborníkov
•
•
•
•
•

Karol Galek, štátny tajomník, Ministerstvo hospodárstva SR
Juraj Kačur, pracovník odboru vnútornej politiky, Kancelária prezidenta SR
Rastislav Hanulák, partner Capitol Legal
Martina Olejníková, senior manažérka pre inštitucionálne vzťahy, Veolia Energy Slovakia
Blahoslav Němeček, senior partner, Ernst & Young

* ešte musí byť potvrdené

S podporou

