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SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE ZAHRANIČNÚ POLITIKU (SFPA)  

je najstarším zahraničnopolitickým think-tankom na Slovensku.  

Od roku 1993 je jej poslaním robiť kvalitný nezávislý výskum a na jeho 

základe poskytovať praktické odporúčania pre politikov a tvorcov 

politík. Vytvára tiež nezávislý priestor na diskusiu o kľúčových otázkach.

SFPA vydáva periodické a neperiodické publikácie zamerané na rôzne 

oblasti zahraničnej politiky a medzinárodných vzťahov. Organizuje 

medzinárodné odborné konferencie a semináre a podporuje tak 

širšiu odbornú diskusiu o medzinárodných vzťahoch a slovenskej 

zahraničnej politike. Cieľom SFPA je vytvoriť priaznivé prostredie na 

rast novej generácie slovenských odborníkov na medzinárodné vzťahy, 

podnecovať záujem širšej verejnosti o globálne udalosti a zároveň u 

nej prehĺbiť chápanie významu zahraničnej politiky a jej prepojenia s 

vnútornou politikou. 

Viac informácií nájdete na: http://www.sfpa.sk/ .

SFPA
Slovak Foreign Policy Association



mám česť privítať Vás na 14. ročníku Stredoeurópskej energetickej konferencie (CEEC). Veľmi ma mrzí, 

že s väčšinou z Vás sa tento rok nemôžem stretnúť osobne v konferenčnej sále. Dôvodom sú aktuálne 

platné epidemiologické opatrenia s cieľom zamedziť šíreniu pandémie ochorenia COVID-19. Prvýkrát 

sa preto konferencia CEEC koná v hybridnom formáte: zriadili sme konferenčné štúdio, v ktorom 

budú prebiehať panelové diskusie za osobnej účasti vystupujúcich a moderátorov. Viacerí vystupujúci, 

najmä zo zahraničia, prednesú svoje príspevky dištančne. Rokovanie konferencie môžete sledovať 

v priamom prenose na internetovej stránke konferencie a profiloch SFPA na sociálnych sieťach Facebook 

(v slovenskom jazyku) a YouTube (v anglickom jazyku). Prostredníctvom aplikácie Sli.do #CEEC sa 

budete môcť do rokovania konferencie zapojiť i Vy.

Pandémia COVID-19 je hlavným dôvodom ďalšieho „prvýkrát“ v doterajšej histórii CEEC. Trinásť 

ročníkov konferencie sme organizovali vždy koncom novembra. 14. ročník sa koná na konci septembra 

z dvoch hlavných dôvodov. Prvým je vývin pandemickej situácie počas roka nielen u nás na Slovensku, 

ale i vo väčšine európskych krajín, ktorý nám znemožnil zorganizovať CEEC 2020 v tradičnom 

veľkom medzinárodnom formáte. Druhým a rozhodujúcim dôvodom je verejný záujem v súvislosti 

s prípravou plánu obnovy a odolnosti SR, ktorého prvý návrh má slovenská vláda vypracovať do polovice 

októbra. Cesta k zelenej a udržateľnej obnove ekonomiky, ktorá predstavuje základný cieľ plánu, musí 

nevyhnutne viesť cez reformy týkajúce sa výroby, prenosu a spotreby energie. Myslím si, že vo väčšine 

prípadov sa vieme zhodnúť na tom, čo sú slabé miesta našej ekonomiky, vrátane toho, čo je potrebné 

reformovať v našej energetike. Určite však medzi nami existujú rozdiely v chápaní po prvé toho, aké 

je prioritné poradie potrebných zmien, a po druhé, ako máme tieto zmeny dosiahnuť v jednotlivých 

prioritných oblastiach a ako reformy jednotlivých segmentov energetiky vzájomne previazať.  

Preto potrebujeme diskutovať.

CEEC sa počas trinástich rokov svojej doterajšej histórie stala platformou, ktorá združuje kľúčových 

predstaviteľov energetického sektora z oblasti podnikania, vedy a výskumu, zo štátneho sektora 

i z mimovládnych organizácií. Som presvedčený, že je vo verejnom záujme, aby sa pripravovaný návrh 

obnovy stal predmetom verejnej odbornej diskusie, pre ktorú CEEC predstavuje prirodzenú platformu. 

Chcem sa zároveň poďakovať zástupcom vlády SR, ktorí tento zámer 14. ročníka konferencie podporili.

Ako organizátori sme urobili všetko, čo bolo v našich silách, aby sme pre Vás pripravili kvalitný 

program, a to i napriek všetkým obmedzeniam a výzvam, ktorým sme museli čeliť pre pandémiu 

COVID-19. Pevne verím, že konferencia prinesie zaujímavú diskusiu a obohatí Vás o nové informácie 

a poznatky, ktoré využijete vo svojich ďalších aktivitách.           

       Alexander Duleba

Vážené dámy, vážení páni,



www.spp.sk

Sme celoslovenský 
dodávateľ energií 
a spoľahlivé služby
vám prinášame 
už veľa rokov.

Pridajte sa aj vy k tým,
ktorí okrem plynu 
od nás odoberajú 
aj elektrinu.

1,3 milióna
Verí nám 

zákazníkov 
po celom 
Slovensku
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PRIVÍTANIE A ÚVODNÉ SLOVO08:30 - 08:45

VYSTUPUJÚCI

Alexander DULEBA, riaditeľ CEEC, Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku

Ladislav MIKO, vedúci, Zastúpenie Európskej komisie v SR

____
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Panel I. – PLÁN OBNOVY:  
STRATÉGIA VLÁDY SR

08:45 - 10:15

Európsky ekologický dohovor a zelené oživenie hospodárstva patria medzi priority novej 
Európskej komisie. Cieľom je dosiahnuť klimaticky neutrálne hospodárstvo do roku 2050 
a oddeliť hospodársky rast od produkcie emisií skleníkových plynov. Ambiciózne ciele 
a hospodárske oživenie po obmedzeniach v čase pandémie predpokladajú zrýchlený 
energetický prechod EÚ k uhlíkovo neutrálnemu hospodárstvu, čo bude znamenať veľký 
tlak na ekonomiky členských krajín. Tie však získajú balík finančných prostriedkov z fondu 
Budúca generácia EÚ. Aké výzvy predstavuje využitie prostriedkov z tohto fondu v súvislosti 
s hospodárskym oživením? Ako slovenská vláda plánuje využiť tieto prostriedky? Bude 
postpandemické oživenie hospodárstva zelené?

MODERÁTOR 

Peter KREMSKÝ, predseda Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti

VYSTUPUJÚCI

Veronika REMIŠOVÁ, podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho 

rozvoja a informatizácie SR

Eduard HEGER, podpredseda vlády a minister financií SR

Ján BUDAJ, minister životného prostredia SR

Andrej DOLEŽAL, minister dopravy a výstavby SR

Karol GALEK, štátny tajomník, Ministerstvo hospodárstva SR

KOMENTÁR

Norbert KURILLA, poradca prezidentky SR pre životné prostredie, energetiku, zmenu 

klímy a podnikateľské prostredie

____
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Panel II. – PREZENTÁCIA 
ŠPECIÁLNEJ EDÍCIE VÝHĽADU 
SVETOVEJ ENERGETIKY: 
UDRŽATEĽNÁ OBNOVA

10:35 - 11:20

Aký vplyv a dôsledky má globálna pandémia koronavírusu na vývinové trendy vo svetovej 
energetike? Ako sa prejavujú v Európe a ako v iných regiónoch sveta? Prináša pandémia 
šancu na prechod k využívaniu čistejších zdrojov energie a zároveň ich efektívnejšiemu 
využívaniu? Panel sa bude konať pod záštitou Medzinárodnej energetickej agentúry.

MODERÁTOR 

Ingrid BROCKOVÁ, štátna tajomníčka, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych 

záležitostí SR

VYSTUPUJÚCI

Lászlo VARRÓ, hlavný ekonóm, Medzinárodná energetická agentúra (online)

KOMENTÁR

Martin JIRUŠEK, Fakulta sociálnych štúdií, Masarykova univerzita v Brne (online)

____
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Panel III. – MODERNIZÁCIA 
ELEKTRICKÝCH SIETÍ

11:40 - 12:55

Elektrifikácia je kľúčom k úspešnej energetickej tranzícii. Elektrifikovať je potrebné všetky 
segmenty ekonomiky, pričom cieľom je vyrábať čoraz viac elektriny z obnoviteľných 
zdrojov energie a zabezpečiť jej spoľahlivý prenos spotrebiteľom. Zásadnú výzvu pre 
energetickú tranzíciu preto predstavuje technologická modernizácia prenosových 
a distribučných sietí, ktoré musia byť flexibilné – schopné absorbovať rôzne množstvá 
elektriny vyrobenej z mnohých zdrojov a v rôznom čase. Zároveň siete musia byť spoľahlivé, 
šetrné a inteligentné. Ako rýchlo je možné dosiahnuť modernizáciu elektrizačných sietí tak, 
aby zodpovedali potrebám energetickej tranzície? Čo prinesie modernizácia, digitalizácia 
a nové štandardy elektrických sietí pre ich prevádzkovateľov i spotrebiteľov? Ako sa zmení 
cezhraničná spolupráca v prenose elektrickej energie?

MODERÁTOR 

Andrej JURIS, predseda, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

VYSTUPUJÚCI

Karol KÓSA, výkonný riaditeľ sekcie rozvoja elektrizačnej sústavy, Slovenská elektrizačná 

prenosová sústava, a. s.

Tomáš ŠIPOŠ, riaditeľ, oddelenie regulácie, Západoslovenská energetika, a. s.

Ján KARABA, riaditeľ, Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE

Martin SLIVA, senior konzultant, Energy and Utilities, Ernst & Young

____
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Obedný panel – CHARATKER 
EKONOMICKÉHO ZOTAVENIA PO 
PANDÉMII V REGIÓNE V4: AKÁ 
ZELENÁ MÔŽE BYŤ OBNOVA?

13:05 - 13:50

Najdôležitejšou udalosťou roka 2020 je hľadanie najvhodnejšieho riešenia ekonomickej 
obnovy, ktorá by bola v súlade s ambicióznymi cieľmi v oblasti energetickej a politickej 
agendy. Projekt Platformy V4ETTP skúma vzťah medzi snahou o vytvorenie zeleného 
hospodárstva a zabezpečením obnovy hospodárstva v regióne Vyšehradskej skupiny. Panel 
bude diskutovať o dilemách, možnostiach a riešeniach krajín V4 v oblasti zelenej obnovy.

MODERÁTOR 

Ágnes TÖRŐCSIK, výskumná pracovníčka, Regional Centre for Energy Policy Research

VYSTUPUJÚCI

Martin MADEJ, výskumný pracovník, Asociace pro mezinárodní otázky

Enikő KÁCSOR, výskumná pracovníčka, Regional Centre for Energy Policy Research 

Krystian KOWALEWSKI, výskumný pracovník, Instytut Jagielloński

____
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Panel IV. – BUDÚCNOSŤ PLYNU 
A PLYNOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY

13:55 - 15:10

Slovensko je druhou najviac plynofikovanou krajinou v EÚ (po Holandsku) a plyn patrí medzi 
základné zdroje primárnej energetickej spotreby. Akú budúcnosť má plyn na Slovensku 
v kontexte plnenia cieľov Ekologického dohovoru a skutočnosti, že podpora jeho využívania 
bude vylúčená z fondu obnovy? Ako nakladať s rozvinutou plynárenskou infraštruktúrou 
na Slovensku? Budeme využívať nové formy plynu, napr. bioplyn? Plánujeme investovať 
do vodíka ako nosiča energie a spôsobu alternatívneho využitia existujúcej plynárenskej 
infraštruktúry?

MODERÁTOR 

Ján KLEPÁČ, poradca prezídia, Slovenský plynárenský a naftový zväz

VYSTUPUJÚCI

Catharina SIKOW-MAGNY, riaditeľka, vnútorný energetický trh, Európska komisia (online)

Martin BARTOŠOVIČ, generálny riaditeľ, Nafta, a. s.

Marcin SZCZUDŁO, viceprezident, PGNiG Obrót Detaliczny (online)

Milan SEDLÁČEK, vedúci, európske záležitosti a stratégia, eustream, a. s.

Marek PAÁL, riaditeľ, sekcia distribučných služieb, SPP – distribúcia, a. s.

____
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Panel V. – INOVÁCIE V DOPRAVE15:30 - 16:45

Doprava produkuje až štvrtinu emisií skleníkových plynov v EÚ. Európsky ekologický 
dohovor plánuje znížiť tieto emisie o 90 % do roku 2050. Automobilový priemysel, ktorý sa už 
viac než 100 rokov spolieha na ropu, tak čakajú veľké zmeny. Kde sa nachádza Slovensko na 
ceste k využívaniu nových energetických zdrojov v doprave vrátane elektriny a vodíka? Kde 
sme, čo a v akom časovom horizonte môžeme dosiahnuť v oblasti digitalizácie a využívania 
umelej inteligencie v doprave? Čo čaká automobilový priemysel na Slovensku, verejnú 
i súkromnú dopravu v postpandemickej budúcnosti?

MODERÁTOR

Ondrej MATEJ, riaditeľ, Inštitút pre dopravu a hospodárstvo

VYSTUPUJÚCI

Peter BADÍK, konateľ, GreenWay

Peter MOZOLÁK, konateľ, SPP CNG, s. r. o.

Peter HEGEDUŠ, predseda, Národná vodíková asociácia

Jacek MIZAK, expert, The Electric Vehicles Promotion Foundation (FPPE)

____
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Panel VI. – ZELENÁ OBNOVA 
BUDOV A BYTOVÉHO FONDU

17:05 - 18:20

Budovy predstavujú významný potenciál pri úspore energií. Aká je budúcnosť obnovy 
budov na Slovensku? Aké možnosti prinášajú nové technológie pre energetické úspory? 
Je možné obnoviť socialistické „paneláky“ s využitím obnoviteľných zdrojov energie, 
nových stavebných technológií a materiálov? Ako adaptovať budovy na klimatické zmeny? 
Zodpovedá naša stavebná legislatíva výzvam, ktoré nás čakajú v oblasti obnovy budov, 
výstavby nových zelených budov, ale aj objektov novej strategickej infraštruktúry?

MODERÁTOR

Artur BOBOVNICKÝ, riaditeľ, sekcia inovácií a medzinárodnej spolupráce, Slovenská 

inovačná a energetická agentúra

HLAVNÉ VYSTÚPENIE

Katarína BRUNCKOVÁ, štátna tajomníčka, Ministerstvo dopravy a výstavby SR

VYSTUPUJÚCI

Zuzana STERNOVÁ, riaditeľka, Technický a skúšobný ústav stavebný

Katarína NIKODÉMOVÁ, riaditeľka, Budovy pre budúcnosť

Jerguš VOPÁLENSKÝ, vedúci, rozvoj sieťového obchodu, SPP – distribúcia, a. s.

____
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