Program Jarnej konferencie SPX 20
23. – 24. jún 2022 – Ski & Wellnes hotel Družba ****, Jasná
1. deň konferencie – 23. jún 2022
Začiatok registrácie

08:30

Otvorenie dopoludňajšieho programu

10:00
10:10

Igor Paško - prednáška

Černobyľ – poučilo sa ľudstvo ?
Spoločný obed

12:30

Oficiálne otvorenie Jarnej konferencie SPX 2022
Legislatívny blok ( panelová diskusia )

Moderátor:

Účastníci panelu:

Hanuš Beran

Vlastimil Tomašovič
(Slovenské elektrárne)

(Taures, a.s.)

Lenka Ferenčáková
(MHSR)

Okruhy tém:





Michal Hudec
(ÚRSO)

14:30 – 16:30

Silvia Čuntalová
(SEPS)



Michal Cabala
( OKTE, a.s. )



zástupca DS
(bude upresnený)





16:30 – 17:00

Agregácia flexibility, energetické
spoločenstvá, akumulácia elektriny,
aktívny odberateľ a ďalšie novinky –
nové príležitosti, alebo nová
administratívna záťaž?
Budúcnosť obnoviteľných zdrojov a
vysokoúčinnej kombinovanej výroby
– budú podporované, alebo podpora
nie je potrebná?
Pravidlá trhu s elektrinou – v čom je
súčasná vyhláška dobrá a v čom je
potrebné ju meniť?
Zmena dodávateľa – zhodnotenie
silných a slabých stránok procesu
v kontexte turbulentného vývoja
uplynulých mesiacov. Čo prinesie
kolektívna zmena dodávateľa?
Nárast cien energie – štátne zásahy
obmedzujúce nárast, podpora
priemyslu a obyvateľstva alebo voľný
trh? Ako by mala reagovať
legislatíva?
Bude dostatok elektriny a zemného
plynu pre všetkých?

Prestávka: na kávu a malé občerstvenie Vás pozýva spoločnosť Citron, s.r.o.

17:00 - 17:30

Tomáš Hanus, Citron Energy – nasadenie služby PARC na Slovensku - prednáška
Obchodný blok ( panelová diskusia )
Moderátor:
Ján Pišta
( JPX, s.r.o.)

Účastníci panelu:
Karol Galek
( MHSR)








Úvod (moderátor)
Aktuálna situácia na Ukrajine
Krátke zhrnutie doterajšieho cenového vývoja
Vývoj cien energií
Aktuálna situácia na trhu s energiami
o Faktory, vývoj, ceny
Výhľad do bližšej aj vzdialenejšej budúcnosti

Ivan Weiss
(SSE, a.s.)





Sankcie proti Rusku
Silné a rýchle, ktoré raz skončia
Alebo postupné a navždy ako to teraz robí EU

Ján Kudlovský
(VSE, a.s.)



Čo ešte zaťažuje koncové ceny energií
(okrem aktuálnej geopolitickej situácie)
Klimatická politika EU a systém EU ETS možnosti použitia prostriedkov envirofondu na
kompenzáciu cien energií
TPS - podpora OZE
Náklady na odchýlky v elektrine
Veľmi nízka likvidita slovenského trhu
o Nemožnosť získať fixnú cenu
o Dá sa fungovať s platbami za
elektrinu podľa spotových cien
o Nízka konkurencia
o Nekalé praktiky

Daniel Pexidr
(EP Comodities)
Jana Ambrošová
(predsedkyňa ZDE)
Michal Dubeň
(ZSE Energia, a.s.)

17:30 – 19:30

Okruhy tém:











Ako pomôcť s vysokými cenami energií
Obyvateľstvu a Firmám
čo v skutočnosti potrebujú
Aká pomoc má zmysel
Aká pomoc je k dispozícii, resp. dá sa o nej
uvažovať
Odkaz + čo nezaznelo a malo by zaznieť

19:45

Večerný program + Spoločná večera – raut

Program Jarnej konferencie SPX 2022
23. – 24. jún 2022 – Ski & Wellnes hotel Družba ****, Jasná
2. deň konferencie – 24. jún 2022
Otvorenie 2. dňa konferencie

09:55

OKTE & SEPS DAY
Moderátor: bude upresnený
9:00

Silvia Čuntalová – SEPS, a.s.

9:20
9:30

DISKUSIA
Mário Turčík – SEPS, a.s.

9:50
10:00

Mário Turčík – SEPS, a.s.

Juraj Šedivý a Ján Kaiser - OKTE,
a.s.

( pokračovanie prezentácie SEPS, a.s.) – Integrácia vnútro - denného
trhu s elektrinou na paneurópskej úrovni
DISKUSIA

Samuel Lazorík – OKTE, a.s.

11:20
11:30

Pripojenie ponukovej oblasti SR k celoeurópskemu riešeniu pre Intraday
– čo bude inak ?
DISKUSIA

10:50
11:00

Bezpečnostná synchronizácia RGCE, Ukrajiny a Moldavska a ako ďalej
s komerčným využívaním cezhraničného prepojenia
DISKUSIA

10:20
10:30

Stratégia SEPS pri zabezpečení služieb pre roky 2023 - 2024

Činnosti zúčtovateľa podpory a evidencie záruk pôvodu – doterajšie
skúsenosti a očakávaný vývoj
DISKUSIA

Peter Čulen, Dana Vinická –
OKTE, a.s.

Zmeny v TPS, zúčtovaní odchýlok a príprava Energetického dátového
centra

11:50

DISKUSIA

12:30

Záver konferencie - Spoločný obed

