
 

 
 
 

Program Jesennej konferencie SPX 2022 
8. - 9.12.2022 – Grand hotel PERMON ****, Podbanské    

1. deň konferencie - 8. december 2022 doobeda 

 
08:30 Začiatok registrácie 

10:00 Otvorenie dopoludňajšieho programu – odborné prednášky 

10:10 – 10:30 
Marek Tomeš - ZSE, a.s. 

(odborná prednáška) 

Virtuálna batéria a ďalšie udržateľné riešenia pre domácnosti 

a podniky 

 DISKUSIA 

10:40 – 11:00 
Rudolf Poláček - SSE, a.s. 

(odborná prednáška) 

Možnosti zníženia energetickej náročnosti prevádzok v období 

nestability a vysokých cien komodít - využitie OZE a príklady 

úspešných realizácií 

 DISKUSIA 

11:10 – 11:30 
Alexej Hyža - VSE a.s. 

(odborná prednáška) 

Potenciál tepelných čerpadiel v procese transformácie 

vykurovacích sústav 

 DISKUSIA 

12:30 Spoločný obed 

 
 
 

 



 

 
 

Program Jesennej konferencie SPX 2022 
8. - 9.12.2022 – Grand hotel PERMON ****, Podbanské    

1. deň konferencie - 8. december 2022 poobede 

 

 14:20 - Oficiálne otvorenie Jesennej konferencie SPX 2022 

Legislatívny blok ( panelová diskusia ) 

14:30 – 17:00 

 
Moderátor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanuš Beran 

(Taures, a.s.) 

 
Účastníci panelu: 

 

 

 

 

 

 

Michal Hudec  

( ÚRSO ) 

 

Vlastimil Tomašovič 

( SE, a.s. ) 

 

Branislav Sušila 

( VSE Holding, a.s. ) 

 

Michal Kubinec 

( OKTE, a.s. ) 

 

Silvia Čuntalová 

( SEPS, a.s. ) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Okruhy tém: 

 

Novela zákona 251/2012 o energetike 

 Noví účastníci na trhu s elektrinou – Agregátor, 
Prevádzkovateľ zariadenia na uskladňovanie 
elektriny, Energetické spoločenstvo 

 Reťazenie odchýlky 

 Verejné konzultácie prevádzkových poriadkov 

 Rozšírenie stavov núdze v elektroenergetike a 
v plynárenstve 

 Rozšírenie rozsahu všeobecného hospodárskeho 
záujmu – poskytovanie podporných služieb 

Novela zákona 309/2009 o podpore OZE 

 Zavedenie registra obnoviteľných plynov a záruk 
pôvodu obnoviteľného plynu 

 Zavedenie záruk pôvodu tepla alebo chladu z OZE 

Novela pravidiel trhu 

 Prechod na denné zúčtovanie odchýlok 

Novelizácia vyhlášky o cenovej regulácii 
v elektro-energetike 

17:00 – 17:30 Prestávka: Na kávu a malé občerstvenie Vás pozýva spoločnosť SPX, s.r.o. 



 

Obchodný blok ( panelová diskusia ) 

17:30 – 19:30 

 

Moderátor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ján Pišta 

( JPX, s.r.o.) 

 

 

Účastníci panelu: 

 

 

 

 

 

Miroslav Chlebiš  

( ZSE Energia, a.s. ) 

 

Ján Kudlovský 

( VSE a.s. ) 

 

Ivan Weiss  

( SSE, a.s. ) 

 

Zdeněk Fousek 

( AEM ) 

 

Pavol Mašán 

(Slovenské elektrárne, 

a.s. ) 

 

 

 

 

 

Okruhy tém: 

 

 

 

1. Hlavné faktory aktuálneho vývoja cien 
elektriny a plynu 
 

2. Ponuka produktov v elektrine aj v plyne 
pre koncových odberateľov 

 
3. Aké sú výhody a nevýhody spotového 

produktu pre koncového odberateľa 
 

4. Problémy s finančným zaistením 
obchodovania s elektrinou a plynom 

 
5. Európske opatrenia na boj                         

s energetickou krízou 
 

6. Implementácia týchto opatrení                  
v podmienkach SR a ČR 

 
7. Aké faktory budú ovplyvňovať vývoj cien 

elektriny a plynu v najbližších rokoch 
 

 

 

19:45                             Večerný program + Spoločná večera – raut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 
 

Program Jesennej konferencie SPX 2022 
8. - 9.12.2022 – Grand hotel PERMON ****, Podbanské    

2. deň konferencie - 9. december 2022 

08:55 Otvorenie 2. dňa konferencie  

SEPS & OKTE DAY 

Moderátor: bude upresnený 

9:30 
Silvia Čuntalová – SEPS, a.s. 

Rastislav Borovský – SEPS, a.s. 

Poskytovanie podporných služieb pre SEPS - podmienky a  predstavenie 

projektov SEPS pre poskytovanie regulačných služieb 

9:55 DISKUSIA 

10:00 
Mário Turčík – SEPS, a.s. 

Dávid Drahňák – SEPS, a.s. 

Core FB MC & XBID - prvé prevádzkové skúsenosti a vyhodnotenie 

dopadov 

10:25 DISKUSIA 

10:30 
Mário Turčík – SEPS, a.s. 

Ľuboš Brejčák – SEPS, a.s. 

Redispečing - nová služba pre proces regionálnych koordinovaných 

bezpečnostných analýz 

10:55 DISKUSIA 

11:00 Tomáš Semko - OKTE, a.s. XBID - prvé prevádzkové skúsenosti z pohľadu OKTE 

11:25 DISKUSIA 

11:30 Ondrej Kulich - OKTE, a.s. Zmeny v evidencii záruk pôvodu v kontexte novely zákona 309 

11:55 DISKUSIA 

12:00 Peter Čulen – OKTE, a.s.  
Denné vysporiadanie odchýlok, evidencia odberateľov a pásmová TPS, 

aktuálny stav projektu EDC 

12:25 DISKUSIA 

12:30 Záver konferencie - Spoločný obed 

 


