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Energetický manažment 2017  
Financovanie energetickej efektívnosti ako dôležitá súčasť 

poskytovaných služieb 

20. – 21. apríl 2017 

Hotel Slovan***, Tatranská Lomnica 

 

 10.00 Otvorenie konferencie 

10.15 BLOK 1 – Súčasnosť a budúcnosť energetického manažmentu 

12.30 Obed 

13.30 BLOK 2 – Finančné mechanizmy pre realizáciu projektov 
energetickej efektívnosti 
15.30 BLOK 3 -  Garantované energetické služby a komerčné 
financovanie-národné podujatie projektu guarantEE                            
19.00 Večera, spoločenský večer  

20.4.2017 

21.4.2017 



 

ENERGETICKÝ MANAŽMENT 
 

Financovanie energetickej efektívnosti ako dôležitá súčasť poskytovaných služieb 
 

Konferencia sa uskutoční 20. - 21.4.2017, hotel Slovan***, Tatranská Lomnica 
 

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, odborná skupina SK AEE (Slovenská pobočka 
Asociácie energetických inžinierov) organizuje už 3. ročník  konferencie Energetický manažment, čím 
nadväzuje na úspešné predchádzajúce 2 ročníky, konané v rokoch 2015 a 2016. Energetický 
manažment má svoje dôležité miesto v komplexnom prístupe k riadeniu, návrhu, realizácii a prevádzke 
energetických zariadení. Kvalitné riadenie energetických procesov predstavuje aktuálnu problematiku, 
ktorá si zasluhuje stále viac  pozornosti. Neodmysliteľnou súčasťou návrhu projektov energetickej 
efektívnosti je ich finančné zabezpečenie. 
Tretí ročník konferencie s podtextom Financovanie energetickej efektívnosti ako dôležitá súčasť 
poskytovaných služieb sa uskutoční v dňoch 20. - 21.4.2017, Hotel Slovan***, Tatranská Lomnica. 
Konferencia bude obsahovať 5 sekcií, zameraných na legislatívne prostredie energetického 
manažmentu, finančné možnosti pri realizácii projektov energetickej efektívnosti, praktické príklady 
realizácie a financovania projektov garantovaných energetických služieb a skúsenosti z riešenia a 
manažmentu úspešných projektov. 
Veríme, že týmto oslovíme architektov, projektantov, výrobcov zariadení a technológií, ale aj  
energetikov, ochranárov, prevádzkovateľov, v neposlednom rade audítorov, odborne spôsobilé osoby 
pre energetickú certifikáciu, ako i zástupcov štátnej správy, vedy, výskumu a školstva.  
 
Odborní garanti:       
doc. Ing. Michal Krajčík, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave, Asociácia energetických inžinierov 
Ing. Marian Rutšek, RFC, s.r.o.  
michal.krajcik@stuba.sk 
majorut@gmail.com 
 
 
Prípravný výbor:  
Ing. Miroslav Kučera, Asociácia energetických manažérov 
prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia 
Ing. Marcel Lauko, Asociácia poskytovateľov energetických služieb 
 
 
Spolupracujúce organizácie: 
SK AEE - Slovenská asociácia energetických inžinierov 
ASENEM - Asociácia energetických manažérov 
ECB – Energetické centrum Bratislava 
SNOPK - Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora 
Stavebná fakulta STU Bratislava 
 
 
Organizačný garant:    Editor zborníka:    
SSTP, Koceľova 15                                               Mgr. Zuzana Švecová 
815 94  Bratislava     sstp@sstp.sk 
mobil.: +421 905 591 578 
sstp@zsvts.sk 
www.sstp.sk  
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20. 4. 2017 štvrtok  
   

 

 
  9.00 - 10.00 h  REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV 
 
10.00 - 10.15 h  otvorenie konferencie 
 doc. Ing. Michal Krajčík, PhD., Ing. Marian Rutšek, odborní garanti 
 
                      I. sekcia: SÚČASNOSŤ A BUDÚCNOSŤ ENERGETICKÉHO MANAŽMENTU 
                      vedie: Ing. Miroslav Kučera, Asociácia energetických manažérov 
                      hlavný partner sekcie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 

 

1. Uvedenie do problematiky 
 Miroslav Kučera, Asociácia energetických manažérov 
 

2. Najnovšie požiadavky energetickej legislatívy vo vzťahu energetický manažment 
       a energetická efektívnosť 
 Miroslav Mariaš, MH SR 

 

3.    Energetické projekty v konceptoch inteligentných miest 

      Jiří Stich, Atos IT Solutions and Services 

  
4.    Energetické manažérstvo, súčasť komplexnej bezpečnosti podniku 

      Imrich Dufinec, Quality Austria 

 
5.    Využitie koncesií pri realizácii projektov energetickej efektívnosti 

      Juraj Revický, Tatra Tender 

 

 
 

 12.30 - 13.30 h  OBED 
 
 
                   
                     II. sekcia: FINANČNÉ MECHANIZMY PRE REALIZÁCIU PROJEKTOV 
                                      ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI  
           vedie: Ing. Marian Rutšek,  RFC, s.r.o.  
                      hlavný partner sekcie: Schneider Electric Slovakia spol. s r.o. 

 
 

1. Možnosti financovania projektov energetických úspor a obnoviteľných zdrojov energie  

Kvetoslava Šoltésová, Slovenská inovačná a energetická agentúra 

2. Finančné podporné mechanizmy energetickej efektívnosti v Maďarsku 

Albin Zsebik, BME Budapest, Maďarsko     

3. Financovanie projektov energetickej efektívnosti 

Vladimír Vacho, Ľuboslav Kosír, Ekofin Bratislava, s.r.o. 

4. Granty EHP a Nórska v období 2014 - 2021 

Eduard Jambor, Výskumná agentúra 

5. Inteligentné riešenia pre mestá a obce (Smart City) – firemná prezentácia 

 Leoš Kabát, Schneider Electric Slovakia spol. s r.o. 
 

 
 



                                                    
 

                      III. sekcia: GARANTOVANÉ ENERGETICKÉ SLUŽBY A KOMERČNÉ 
                                    FINANCOVANIE – NÁRODNÉ PODUJATIE PROJEKTU GUARANTEE 
                   vedie: Ing. Marcel Lauko, Energetické centrum Bratislava 
                   hlavný partner sekcie: Projekt guarantEE – Energetická efektívnosť so zárukou 

                                                          v súkromnom a verejnom sektore 

 

1.    Financovanie projektov energetickej efektívnosti bankou – skúsenosti a špecifiká 

 Marek Sásik, Slovenská sporiteľňa a. s. 
 

2. Financovanie projektov energetických úspor v programe SlovSEFF III 

 Róbert Máček, ENVIROS s.r.o 
 

3. Odkup pohledávek – výhodná a ověřená forma financování opatření v projektech EPC v ČR 

       Radim Kohoutek, Amper Savings a. s. 
 

4.    guarantEE TripleWin prístup – nové obchodné modely projektov garantovaných 

energetických služieb 

 Marcel Lauko,  Energetické centrum Bratislava 

 
5.    Nové obchodné modely projektov garantovaných energetických služieb - Diskusia 

       Moderuje: Marcel Lauko, Energetické centrum Bratislava 

 
 
19.00       Spoločenský večer   
 
   
 
     

21. 4. 2017 piatok 
   

 

       
8.30 -  9.00 h  REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV 
 

               
                  IV. sekcia: ENERGETICKÝ MANAŽMENT PRI PREVÁDZKE  
                   vedie: prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia 
                       hlavný partner sekcie: EG – Expert, s.r.o. 

  
 

1. Energetický manažment: od teórie ku praxi                                                    

 Dušan Petráš, SvF STU Bratislava 
 

2. Energetický manažment v prevádzke KGJ 

       Ján Budzák, Spravbytkomfort a.s.   
 

3. Energetický manažment pre MENERT - THERM 

             Gábor Smatana, MENERT-THERM s.r.o. 
 

4.    EUREM – manažér pre energetiku 

       Eva Holubek, Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora 
 

5.    Energetický menežment v teplárenství 

 Petr Šnyta, EG – Expert, s.r.o. 
 

 
 
 
 



 
                   V. sekcia: MOŽNOSTI ÚSPOR EFEKTÍVNYM MANAŽOVANÍM ENERGETICKÝCH 
                                    TOKOV – PRAKTICKÉ PRÍKLADY 
                   vedie: doc. Ing. Michal Krajčík, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave 
                   hlavný partner sekcie: Schneider Electric Slovakia spol. s r.o. 

 
 

1.  Finančné dopady zavedenia štandardu budov s takmer nulovou potrebou energie na 
užívateľov 

 Svetlana Bartoňová, EHB Meridian, s.r.o. 
 

2.  Garantovaná energetická služba vs. Európske fondy 
 Peter Bohuš, e-dome, a.s. 
 

3.  Vplyv metodiky rozpočítania spotreby tepla na vykurovanie na finančnú úsporu 
v polyfunkčných objektoch 

 Taťjana Jánošková, SvF STU Bratislava 
 

4. Budova ako živý mozog 

 Daniel Mihálik, Schneider Electric Slovakia spol. s r.o. 
 

5.    Vplyv rôznych variantov obnovy a prevádzky bytového domu na úsporu energie a financií 

 Janka Bartošová, SvF STU Bratislava 
 

6.    PROF / TRAC: Európsky program zameraný na rozvoj a zlepšovanie zručností potrebných 

pre návrh budov s takmer nulovou potrebou energie 

  Michal Krajčík, SvF STU Bratislava 
 
 

13.00       ZÁVER KONFERENCIE 
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ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE 

 
TERMÍN A MIESTO KONANIA: 
20. - 21. apríl 2017, Hotel Slovan, Tatranská Lomnica 
 

ÚČASTNÍCKY POPLATOK: 

 účastník 63,33 + DPH = 76,00 € 

 účastník člen SSTP* 55,83 + DPH = 67,00 € 

 zborník prednášok tlačený 12,50 + DPH = 15,00 € 

 zborník prednášok CD 7,50 + DPH = 9,00 € 

 Výstavný partner* 370,00 + DPH = 444,00 € 

 Reklama v zborníku** 200,00 + DPH = 240,00 € 
 
Účastnícky poplatok obsahuje: občerstvenie, 1x obed, spoločenský večer. 
*Za členov SSTP považujeme len  tých účastníkov, ktorí do zahájenia konferencie zaplatili členský 
príspevok na rok 2017. 
 

*Výstavný partner 
Využite možnosť spolupráce na konferencii formou Výstavného partnera. 
 ●  firemná prezentácia formou výstavného stolíka  ●  CD zborník prednášok   
 ●  účasť jedného zástupcu spoločnosti na konferencií     
**Reklama v zborníku 
Využite možnosť spolupráce na konferencii formou vloženej reklamy v zborníku konferencie. 
 ●  reklama v tlačenom a elektronickom zborníku prednášok konferencie  ●  CD zborník prednášok   
   
Účastnícky poplatok poukážte najneskôr do 18. 4. 2017 na účet SSTP vo VÚB Bratislava, č. ú.: 
1307192857/ 0200,  VS 17 + Vaše IČO, správa pre prijímateľa: firma / meno a priezvisko. 
Naše IČO: 00896918, IČ DPH: SK2021491241, IBAN: SK67 0200 0000 0013 0719 2857,                                     
BIC: SUBASKBX 
 

V prihláške uveďte presnú fakturačnú adresu, vrátane IČO, DIČ, IČ DPH, v prípade súkromnej osoby 
presnú korešpondenčnú adresu. 
 

Daňový doklad - faktúru Vám pošleme poštou po ukončení konferencie. 
Účastnícky poplatok je možné platiť v hotovosti na mieste konania konferencie iba vo výnimočných 
prípadoch. 
Pri neúčasti na konferencii účastnícky poplatok nevraciame. Náhradník je možný a vítaný. 
 

V prípade, že o účasť nemáte záujem, ponúknite pozvánku odborníkom z danej oblasti. 
Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu poradia prednášok. 
UBYTOVANIE: 
Ubytovanie si môžete rezervovať formou online objednávky na: http://booking.hotelslovan.sk 
Hotel Slovan***, Tatranská Lomnica. Zmluvné konferenčné ceny ubytovania: 

 2-lôžková izba 92,00 € (pri obsadení celej izby) 

 1-lôžková izba 69,00 € /noc 

 Miestny poplatok 1,00 € /osoba/noc 
Platbu za ubytovanie si hradí každý účastník samostatne! 
Parkovanie 

 parkovanie                                      grátis 
 

STRAVOVANIE: 

 raňajky v cene ubytovania 

 obed 20.4.2017 v réžii organizátora 

 večera 20.4.2017 v réžii organizátora 

  
Program a prihlášku nájdete aj na www.sstp.sk 
 
 
 
Záväznú prihlášku pošlite na e-mail: sstp@zsvts.sk, najneskôr do 18. 4. 2017. 

http://booking.hotelslovan.sk/
http://www.sstp.sk/

