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WORKSHOP 

Európska zelená dohoda a Národný energetický a klimatický plán na 
Slovensku 

Organizované v spolupráci s Národnou radou Slovenskej republiky 

 5. apríla 2022 
9:00 – 13:45 

 
Online konferencia 

Pracovné jazyky: anglický a slovenský jazyk so simultánnym tlmočením 
 
 

  Otvorenie 9:00 – 9:30  
 

• 9:00 – 9:10  Úvodný príhovor 
    Jan Geiss, generálny tajomník, EUFORES 

 
• 9:10 – 9:20      Uvítací príhovor 

Miroslav Žiak, poslanec NR SR 

 
• 9:20 – 9:25   Slovenský študentský kolektív klimatickej spravodlivosti  

 „Z lavíc do ulíc“ 
 Alžbeta Ľudmová, Mladá klimatická aktivistka 

 

• 9:25 – 9:30   Hlas mladšej generácie na Slovensku 
Karolina Galeková, klimatická aktivistka - žiačka ZŠ  

  Blok 1: Obnoviteľná energia a energetická účinnosť 9:30 – 10:20  
Vymedzenie ambícií pre obnoviteľnú energiu a energetickú účinnosť na Slovensku 

V tomto bloku predstavíme aktuálnu situáciu v oblasti obnoviteľnej energie a energetickej účinnosti na 
Slovensku a ich riešenie prostredníctvom národných energetických a klimatických plánov (NECP) so 
zohľadnením Európskej zelenej dohody a Plánu obnovy. Zámerom je predostrieť obraz súčasnej situácie a 
prediskutovať tvorbu politík pre obnoviteľnú energiu a systém energetickej účinnosti budúcnosti pre 
Slovensko. 

 

Úvod do problematiky: 
 

• 9:30 – 9:40  Úloha energetickej účinnosti a obnoviteľnej energie v  
 udržateľnej obnove a hospodárstve Slovenska 

Karol Galek, štátny tajomník zodpovedný za oblasť energetiky, 
Ministerstvo hospodárstva SR  
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• 9:40 – 9:50  Výzvy v rámci Európskej energetickej únie v 
integrácii a vybudovaní trvalo udržateľného energetického systému:  
Osobitné zameranie na Slovensko  
Hans van Steen, Hlavný poradca pre integrovanú stratégiu 
obnoviteľnej energie smerom k cieľu uhlíkovej neutrality do roku 
2050, GR ENER, Európska komisia 

 

• 9:50 – 10:00 Zelený prechod z pohľadu Kancelárie prezidenta SR, 
Norbert Kurilla, poradca prezidentky pre životné prostredie, 
energetiku, zmenu klímy a podnikateľské prostredie, Kancelária 
prezidenta SR 
 

• 10:00 – 10:10  Vplyv balíka opatrení EÚ pre čistú energiu a Európskej zelenej  
    dohody na prechod Slovenska na zelenú energiu  

Martin Hojsík, poslanec Európskeho parlamentu 
 

10:10 – 10:20 Otázky a odpovede 
 

10:20 – 10:30 Prestávka 
 

  BLOK 2: Energetická účinnosť 10:30 – 11:20  
Implementácia politiky energetickej účinnosti EÚ na Slovensku 

V tomto bloku preberieme úspešné príklady implementácie politík energetickej účinnosti na Slovensku a 
osvedčené postupy na posilnenie investícií. Ako súčasť projektu Energy-Efficiency-Watch 4 sa zameriava 
na preskúmanie podmienok a argumentačných stimulov pre efektívne politiky. 

 

Predsedajúci: Jan Geiss, generálny tajomník, EUFORES 
 

• 10:30 – 10:40  Výzvy pri modernizácii budov z hľadiska zásad energetickej účinnosti   
a udržateľnosti budov 
Katarína Nikodemová, riaditeľka, Budovy pre budúce Slovensko 

 

• 10:40 – 10:50               Investície do energetickej účinnosti a systémov rozvodov tepla 
Kvetoslava Šoltésová, riaditeľka odboru, Slovenská inovačná a 
energetická agentúra 

 

• 10:50 – 11:00  Potenciál v úsporách energie a akčný plán v sektore verejných  
   budov 

Alena Ohradzanská, riaditeľka, odbor stavebníctva, Ministerstvo 
dopravy a výstavby SR  

 

• 11:00 – 11:10               Zazmluvňovanie hospodárnych energetických služieb –     výsledky,       
                                     prekážky a výzvy 

Marcel Lauko, riaditeľ, Energetické centrum Bratislava 
 

11:10 – 11:20 Otázky a odpovede 
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  BLOK 3 Energetická účinnosť 11:20 – 12:15  
Umožňujúce faktory a prekážky implementácie energetickej účinnosti na Slovensku 

Projekt Energy-Efficiency-Watch 4 sa usiluje o dosiahnutie lepšieho pochopenia diskusie na 
vnútroštátnej úrovni a motiváciu k politikám účinnosti a osvedčených postupov. Tento blok sa zameriava 
na naratívy, ktoré majú na Slovensku vplyv. Súčasťou diskusie bude predbežná spätná väzba od 
zainteresovaných strán z podnikateľských kruhov. 

 

Predsedajúci: Jan Geiss, generálny tajomník, EUFORES 

• 11:20 – 11:30  Výsledky prieskumu Energy-Efficiency-Watch 4 a  
vplyv naratívov na efektívnu implementáciu politiky 
Malte Gephart, zástupca riaditeľa pre energetiku, 
udržateľnosť a infraštruktúru, Guidehouse 

 

• 11:30 – 12:00  Panel odborníkov 
 

Moderátor: Malte Gephart, zástupca riaditeľa pre energetiku, udržateľnosť a infraštruktúru,  
    Guidehouse 

 

• Jana Bendžalová, výkonná riaditeľka, Životné prostredie a energetická účinnosť budov 
• Richard Paksi, analytik, Platforma Budovy pre budúcnosť 

 

12:00 – 12:15 Otázky a odpovede 
 

12:15 – 12:30 Prestávka 

 

Bloky 1, 2 a 3 boli organizované v rámci projektu Energy-Efficiency-Watch 4 . Energy-Efficiency-Watch 4 (EEW4) 
je projekt v rámci HORIZONT 2020, koordinačná a podporná akcia, zameraný na podporu tvorcov politík v ČŠ 
EÚ pri zlepšovaní stupňa úspešnej implementácie nástrojov politík na dosiahnutie energetickej účinnosti a 
takto prispieť k dosiahnutiu cieľa smernice o energetickej účinnosti (EED). 

https://www.energy-efficiency-watch.org/
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  BLOK 4: Obnoviteľné zdroje energie 12:30 – 13:20  
Smerom k novému a udržateľnému energetickému systému Slovenska 

V tomto bloku prediskutujeme trendy nového energetického systému a trhov s energiami na Slovensku. 
Predstavíme inovatívne iniciatívy a nové podnikateľské modely z rôznych odvetví, ktoré ukážu, ako rôzni 
aktéri realizujú riešenia prekonávajúce výzvy, ktorým čelí tradičný energetický systém, a ako tým formujú 
budúci energetický systém Slovenska. 

 

Predsedajúci: Jan Geiss, generálny tajomník, EUFORES 
 

• 12:30 – 12:40  Prehľad a výhľad slnečnej a veternej energetiky na Slovensku 
Ján Karaba, riaditeľ Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a 
OZE (SAPI) 

 

• 12:40 – 12:50  Kapacity ako určujúci faktor pre dekarbonizáciu  
 regiónov 

Juraj Zamkovský, výkonný riaditeľ, CEPA-Priatelia Zeme 

• 12:50 – 13:00  Prekážky v povoľovaní a správnom konaní na  
 Slovensku  

  Boris Valach, poradca pre oblasť energetiky, Eclareon 

 

13:00 – 13:15 Otázky a odpovede 
 

13:15 – 13:20 Prestávka 
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  BLOK 5: Obnoviteľná energia 13:20 – 13:45  
Otvorená diskusia: Formovanie a financovanie prechodu na obnoviteľnú energiu na 

Slovensku 
Cieľom tohto bloku je prediskutovať finančné príležitosti z verejných, súkromných alebo spoločných 
zdrojov v energetickej transformácii a obnoviteľných zdrojoch energie na Slovensku ako aj rôzne 
existujúce iniciatívy zamerané na vypracovanie projektov obnoviteľnej energie na miestnej, regionálnej 
alebo celoštátnej úrovni. 

 

Predsedajúci: Jan Geiss, generálny tajomník, EUFORES 
 

• 13:10 – 13:20  Vyhliadky slovenského hospodárstva v rozvoji energetickej     
účinnosti a obnoviteľnej energie na dosiahnutie klimaticky 
neutrálneho energetického systému Karol Galek, štátny tajomník 
zodpovedný za oblasť energetiky, Ministerstvo hospodárstva SR  

 

• 13:20 – 13:30  Panel odborníkov 
 

Moderátor: Jan Geiss, generálny tajomník, EUFORES  
 

• Dorota Osvaldová, koordinátorka kampaní v oblasti klímy a energetiky, Greenpeace   
Slovensko 

• Rastislav Hanulak, advokát, Capital Legal Group 
 

13:30 – 13:40 Otázky a odpovede 
 

• 13:40 – 13:45  Záverečné zhrnutie 
Jan Geiss, generálny tajomník, EUFORES 

 

 

 
 
 
 

 

Projekt EEW4 získal financovanie z Výskumného a inovačného programu Európskej únie Horizont 2020 na 
základe dohody o grante č. 847153. Publikácia odráža iba názory autora a Európska komisia nezodpovedá za 
žiadne použitie informácií, ktoré obsahuje. 

 

Môžete tiež 
 

podujatie sledovať naživo na kanáli Youtube EUFORES     
Zdieľajte, lajkujte alebo komentujte podujatie na twitteri pomocou 

@EUFORES_EU 
Prístup k úplnému programu nájdete na webovej stránke Workshopy národných parlamentov 

Staňte sa riadnym členom EUFORES. 
Ak máte otázky týkajúce sa podujatia alebo členstva, kontaktujte: rachelle.hajjar@eufores.org 

https://www.youtube.com/channel/UC1WDtbnb2uh5_D0iqPsEdbA/videos?app=desktop
https://twitter.com/eufores_eu?lang=fr
http://www.eufores.org/index.php?id=229
mailto:rachelle.hajjar@eufores.org

