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

JESENNÁ KONFERENCIA SPNZ 2019
Horný Smokovec, GH Bellevue
26. - 27. september 2019

26.9.2019
12.00 Registrácia, networking, občerstvenie
12.45 Otvorenie konferencie
Úvodný príhovor
13.00

Tomáš Malatinský, prezident SPNZ

1. blok konferencie
„DEKARBONIZÁCIA SR A NÁRODNÝ PLÁN PRE ENERGETIKU A
KLÍMU“
Európska únia chce byť ambicióznejšia vo svojich zelených cieľoch.
Odkázala to členským krajinám po tom, ako si preštudovala ich
národné plány pre energetiku a klímu do roku 2030.
Slovensku Brusel odkázal, že mu chýbajú klimatické ambície.
Je tomu skutočne tak?
Na zapracovanie bruselských pripomienok máme čas do konca
decembra 2019. Po posúdení a diskusii k odporúčaniam komisie
členské štáty buď zohľadnia odporúčania alebo v opačnom prípade
zverejnia dôvody, prečo tak neurobili.
Príspevkom k tejto diskusii bude aj prvý blok tejto konferencie.
Moderovaná panelová diskusia

15:30 2. blok konferencie
„ÚLOHA ZEMNÉHO PLYNU V ENERGETICKOM MIXE“
Podiel zemného plynu na energetickom mixe SR je 24%. Pri
dekarbonizácií slovenskej ekonomiky preto bude mať dôležité
miesto. V oblasti teplárenstva a v priemysle má dominantnú pozíciu.
Ako nízkoemisné palivo môže zemný plyn takmer okamžite nahradiť
všetky uhoľné zdroje na výrobu elektrickej energie a tepla. Tak ako
v minulosti plynofikácia prispela k výraznému zlepšeniu kvality
ovzdušia v SR, dnes môže využitie plynu predísť predčasným úmrtiam
pre znečistenie pevnými časticami. Náhrada kotlov na pevné palivo
novými plynovými má potenciál zlepšiť kvalitu života v mnohých
regiónoch SR. Plynárenstvo však nie je konzervatívne odvetvie,
neustále sa vyvíja a mení. „Ozelenenie“ plynu nie je len prázdne
slovo bez náplne. Využitie bioplynu, biometánu a vodíka bude aj v SR
čoraz dôležitejšou alternatívou do budúcnosti. Vďaka čomu si aj
v dlhodobej perspektíve udrží dôležité miesto v energetickom mixe.
Moderovaná panelová diskusia

Moderátor: Ján Klepáč, SPNZ
Panelisti:
Martin Hojsík, poslanec Európskeho parlamentu
Robert Hajšel, poslanec Európskeho parlamentu
Norbert Kurilla, štátny tajomník MŽP SR
Ján Petrovič, generálny riaditeľ Sekcie energetiky MH SR
Lívia Vašáková, Zastúpenie EK na Slovensku
Miroslav Kiraľvarga, prezident RÚZ
Martin Hollý, generálny riaditeľ SPP - distribúcia, a.s.

Moderátor: Richard Kvasňovský, SPNZ
Panelisti:
Stanislav Janiš, predseda predstavenstva SZVT
Zuzana Kocunová, riaditeľka odboru ochrany ovzdušia MŽP SR
Martin Sádovský, riaditeľ odboru CNG/LNG SPP
Ján Weiterschütz, Národná vodíková asociácia Slovenska
Ján Gaduš, profesor, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
18:00 Ukončenie programu prvého dňa

15.00

Prestávka na kávu

19:30 Spoločenský večer

27.9.2019
Obchodná sekcia
„TRH A OBCHODOVANIE SO ZEMNÝM PLYNOM NA SLOVENSKU“
Moderátor obchodnej sekcie – Peter Kučera, Slovenský plynárenský
priemysel, a.s.
9.00

Obchodovanie s kapacitami
prepravné
Peter Pčola, eustream, a.s.

Technická sekcia
„NAJNOVŠÍ VÝVOJ A TRENDY V TECHNIKE A TECHNOLÓGIÁCH
PLYNÁRENSKÉHO REŤAZCA“
Moderátor technickej sekcie – Vladimír Potočný, eustream, a.s.
9.00
Neobvyklé opravy a aktivity na potrubných systémoch Tranzitnej
sústavy spoločnosti
Anton Zelenaj, eustream, a.s.
Kľúčové míľniky výstavby plynovodu Poľsko – Slovensko
Lukáš Karch, eustream, a.s.
Kľúčové míľniky výstavby kompresorovej stanice KS05 Lakšárska
Nová Ves
Rastislav Zeleňák, eustream, a.s.
Pohľad na riadenie aktív systémom risk based maitenance.
Skúsenosti a prínosy
Marek Uherčík, SPP - distribúcia, a.s.
Je zavádzanie technologických inovácií v odvetví plynárenstva
fikciou alebo nevyhnutnosťou?
Andrej Hajšel, SPP - distribúcia, a.s.

distribučné
Marek Paál, SPP - distribúcia, a.s.
skladovacie
Ladislav Barkoci, NAFTA a.s.
Čo nového v európskej legislatíve?
Milan Sedláček, eustream, a.s.

10.30

Prestávka na kávu

10.45

11.00

Obchodovanie s komoditou
Miroslav Mitál, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

11.15
Gas 2 Future
Roman Zavada, NAFTA a.s.

Michal Hudec, Združenie dodávateľov energií

Podzemné zásobníky NAFTA Speicher v Bavorsku
Tomáš Zlatník – Juraj Papcun, NAFTA a.s.

Roman Lipnička, MET Slovakia, a.s.

LNG – palivo budúcnosti – čo ukázala prax
Ján Boroň – Stanislav Mikéska, SPOLGAS, SE

Gas Advocacy
Jerguš Vopálenský, SPP - distribúcia, a.s.
12.30

Ukončenie druhého dňa konferencie, obed

Prestávka na kávu

12.30

Ukončenie druhého dňa konferencie, obed

Organizačné pokyny
Účastnícky poplatok
Registrácia a úhrada
1 účastník

Včasná
do 20.8.2019 vrátane
280 € + DPH

Základná
od 21.8.2019 do 18.9.2019 vrátane
300 € + DPH

Po termíne
od 19.9.2019
330 € + DPH

Registráciu uskutočnite najneskôr do 18.9.2019
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 18.9.2019 vrátane. Storno poplatok je 50 % z ceny vložného.
Pri zrušení od 19.9.2019 sa poplatok nevracia. Namiesto prihláseného účastníka sa môže zúčastniť náhradník.
Spôsob úhrady účastníckeho poplatku:
Tatrabanka 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

