
www.energoreport.sk

mesačník o energetike vydavateľstva energopress / október 2012 / cena vydania 3,50 eur / ročné predplatné 39 eur

en
er
go

2012
r o č n í k  I .

Rozhovor

Jozef Legény, Dalkia / Teplárenstvo nutne 

potrebuje refl exiu o svojom mieste 

v energetickej politike štátu.
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Téma

Servis

€misia 2013 / Ako stráviť 105 miliónov? 

Zisky z predaja povoleniek 

rozdeľujú Ficovu vládu.

Energia pre obce / Samosprávy a elektro-

nické aukcie energií. Zmeny dodávateľov, 

verejné súťaže a dodávky tepla.
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V mojom predchádzajúcom domovskom médiu sa prehnané slovné hračky 

v textoch netešili priazni u všetkých kolegov. Pri odchode som preto 

dostal ultimátum. Ak ich nebudem využívať v novom mesačníku, tak som 

obyčajný alibista. (Tomi V., titulok prvého editoriálu ti venujem.)

Faktom však ostáva, že spojenie edito-t-rial verzia nie je samoúčelnosťou 

na úvod. De Iure i de Facto vystihuje charakter prvého vydania mesačníka 

Energo. Pilotné číslo, ako spočiatku neplatená verzia, je útlejšie a obsahuje 

tak torzo plánovaného objemu strán. No pevne veríme, že ako porastie 

vaša priazeň k nášmu médiu, porastie i jeho rozsah a obsahová bohatosť.

(De Iure / de Facto: Sedem kľúčových zmien v novom zákone o energetike / str. 8)

So zvyšujúcim sa počtom strán tak ruka v ruke vznikne i širší priestor pre 

náš pravidelný úvodný ri/port zo sveta energetiky. Teda výber kľúčových 

správ, ktoré by vám určite nemali újsť. Zároveň nájdeme miesto pre naše 

exkluzívne získané informácie, ich rozbor a zasadzovanie do adekvátneho 

kon/textu.

(Ex kluzívne: Slnečné milióny si rozdelilo 15 zariadení na Slovensku / str. 10)

Každopádne skutočný obsah mesačníka Energo je „váš biznis“. Práve preto 

je našou ambíciou vytvoriť fórum pre ľudí, ktorí v energetike majú isté 

slovo, a teda majú k nej čo povedať. Preto aj obsahová štruktúra nášho 

mesačníka stojí práve na rozhovoroch, názoroch a rôznych uhloch pohľadu 

na konkrétne témy.

(Rozhovor Jozef Legény: Teplárenstvo nutne potrebuje refl exiu o svojom mieste v energetickej 

politike štátu / str. 11)

Pretože práve pluralita a neošúchanosť názorov je hlavnou príčinou, prečo 

má dnes zmysel začínať s novým printovým médiom. Zároveň i jediným 

dôvodom, prečo čítať.

P.S.: Zároveň by sme radi upozornili na zmeny 

na našom internetovom denníku. 

Názov energie-portal.sk meníme 

na energoreport.sk. 

Čo sa však nemení je denne aktualizované 

spravodajstvo z oblasti energetiky.

Vážené čitateľky, vážení čitatelia,

veľa energie do ďalšieho mesiaca vám želá

Tomáš Ferenčák

Mesačník energo sa profi luje ako ekonomické a protrhové médium určené 

čitateľom z oblasti energofi riem, priemyslu i verejnej správy. Úlohou 

mesačníka je informovať o kľúčových udalostiach v slovenskej energetike 

a príbuzných oblastiach. Pilierom redakcie je kritický pohľad na realitu - ako 

hlavný prejav zdravého rozumu i jediná cesta ako si zdravý rozum udržať.

energo
1 / 2012

Ročník I.

Adresa redakcie:

Cintorínska 3/A, 811 08 Bratislava

Slovenská republika

Telefón:

02 327 864 30

Email:

redakcia@energie-portal.sk

Web / Online formulár:

www.energoreport.sk

Predplatné:

Dana Feketeová

redakcia@energie-portal.sk

0944 348 596

Šéfredaktor:

Tomáš Ferenčák

Redaktori:

Radovan Kazda

Ľuboš Mikuška

Odborný redaktor:

Bernhard Hager

Vydavateľ:

Energo Press s.r.o

Cintorínska 3/A, 811 08 Bratislava

IČO: 44 750 480

DIČ: 2022821911

Jazyková redakcia:

Juliána Knapová

Design:

BofoStudio

Profi creas

Grafi cká úprava:

BofoStudio

Tlač:

Kníhtlač Gerthofer

Inzercia:

Kamila Wolfová

inzercia@energie-portal.sk

0944 272 952 

Evidencia:

ISSN 1338-8975

Autorské práva:

Energo Press s.r.o

Snímka na titulke:

© Dreamstime.com

Edito-trial verzia


