Slovenský plynárenský a naftový zväz
a
Slovenská plynárenská agentúra, s.r.o.
Vás pozývajú
na odbornú konferenciu

JESENNÁ KONFERENCIA SPNZ 2018
4. október 2018
Horný Smokovec, GH Bellevue

4. októbra 2018
9:00 – 10:00

Registrácia účastníkov

1. blok – Aktuálny vývoj v plynárenskom odvetví
moderátor – Ján Klepáč, výkonný riaditeľ SPNZ
10:00 – 12:30

Triénium 2015 – 2018 v slovenskom a svetovom plynárenstve
Pohľad štátu na odvetvie plynárenstva, resp. energetiky
Kam kráča svetové plynárenstvo – Svetová plynárenská konferencia 2018,
Washington
Panelová diskusia na tému „Pozícia zemného plynu v nízkouhlíkovej
energetike“

12:30 – 14:00

Tomáš Malatinský, prezident
Slovenský plynárenský a naftový zväz
Peter Žiga, minister
Ministerstvo hospodárstva SR
Ján Klepáč, výkonný riaditeľ
Slovenský plynárenský a naftový zväz
Okrem prednášajúcich sa diskusie zúčastnia:
Norbert Kurilla, štátny tajomník
Ministerstvo životného prostredia SR
Daniel Křetínský, predseda predstavenstva
Energetický a průmyslový holding, a.s.
Ján Valko, predseda predstavenstva
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Ladislav Miko, vedúci zastúpenia
Zastúpenie Európskej komisie v SR

Prestávka na obed

2. blok – Zemný plyn a kvalita ovzdušia na Slovensku
moderátor – Štefan Šabík, generálny riaditeľ, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
14:00 – 15:30

Zemný plyn a kvalita ovzdušia: výzvy a perspektívy
CNG – príspevok zemného plynu k čistejšiemu prostrediu
Potenciál SR pre plnenie klimaticko – energetických cieľov
Zemný plyn vo vykurovaní podľa Zimného energetického balíčka EK

15:30 – 16:00

Prestávka na občerstvenie

Gabriela Fischerová, generálna riaditeľka sekcie zmeny klímy
a ochrany ovzdušia, Ministerstvo životného prostredia SR
Ivan Weiss, riaditeľ odboru obchodnej stratégie
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Martin Hollý, generálny riaditeľ
SPP-distribúcia, a.s.
Stanislav Janiš, predseda predstavenstva
Slovenský zväz výrobcov tepla

3. blok – Slovensko na WGC 2018 vo Washingtone (slovenskí prednášajúci na svetovej plynárenskej konferencii)
moderátor – Vladimír Potočný, koordinátor pracovných komisií SPNZ
16:00 – 17:30

výbor IGU pre prepravu plynu
výbor IGU pre prepravu plynu
výbor IGU pre prepravu plynu
výbor IGU pre podzemné uskladňovanie
výbor IGU pre podzemné uskladňovanie
výbor IGU pre podzemné uskladňovanie
výbor IGU pre trhy s plynom

19:30 – 22:00

Slávnostný spoločenský večer

Tomáš Matula
eustream, a.s.
Lukáš Karch
eustream, a.s.
Vladimír Potočný
eustream, a.s.
Ladislav Barkoci
NAFTA a.s.
Vladimír Lorenc
NAFTA a.s.
Martin Mikoláš
NAFTA a.s.
Ivan Weiss
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Organizačné pokyny
Účastnícky poplatok
Registrácia
Prihlasovanie a úhrada
1 účastník

Včasná
do 31.8.2018 vrátane
240 € + DPH

Základná
od 1.9.2018 do 26.9.2018 vrátane
265 € + DPH

Po termíne
od 27.9.2018
290 € + DPH

Registráciu uskutočnite najneskôr do 26.9.2018.
Storno podmienky
Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť akciu. V prípade zrušenia registrácie bude poplatok vrátený v plnej výške.
Registrácia zo strany účastníka môže byť zrušená len písomným odvolaním najneskôr do 26.9.2018 vrátane. Storno poplatok je 50 % z ceny vložného.
Pri zrušení od 27.9.2018 sa poplatok nevracia. Namiesto prihláseného účastníka sa môže zúčastniť náhradník.
Spôsob úhrady účastníckeho poplatku:
Tatra banka Bratislava: 2622748151/1100
Variabilný symbol : vaše IČO
Do správy pre príjemcu uveďte meno účastníka a názov Vašej spoločnosti

SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK 51 1100 0000 0026 2274 8151

Vstup na konferenciu bude umožnený len registrovaným účastníkom, ktorí budú mať uhradený účastnícky poplatok.
Miesto konania konferencie
Grandhotel Bellevue, a. s., Horný Smokovec 21, 062 01 Vysoké Tatry
Tel: 052/4762 111
e-mail: hotelbellevue@hotelbellevue.sk; reservations@hotelbellevue.sk
http://www.hotelbellevue.sk/sk/hotel/hotel/info

