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V súãasnosti je konferencia zameraná najmä
na elektrinu. Neprem˘‰ºali ste o roz‰írení
tém? Aj jednotlivé energetické balíãky, teda
aj oãakávan˘ ‰tvrt˘, predsa zah⁄Àajú v‰etky
druhy komodít.

·tvrt˘ energobalíãek bude pravdepodobne o
nieão konkrétnej‰í a jasnej‰í ako tretí. To v‰ak
môÏeme len tu‰iÈ. Samozrejme, má to veºmi
pozitívny vplyv na proces európskej integrácie
trhov a zjednocovanie pravidiel. Ale kaÏdá taká
zmena znamená aj zmeny v národnej legislatí-
ve, prispôsobenie sa procesom v spoloãnos-
tiach, informaãn˘m systémom. Sféra je v prvom
rade dodávateºom IT rie‰ení v energetike. Bo-
nusom je organizácia konferencií ako Energo-
fórum ãi energetick˘ch a ekonomick˘ch semi-
nárov. Budúci rok plánujeme pre veºk˘ záujem
a ‰ir‰í záber tém dve konferencie pod znaãkou
Energofórum. V rámci Energofóra sa totiÏ nú-
kajú nové témy pre záujemcov o celkové dianie
na energetickom trhu, aj o procesoch od v˘ro-
by aÏ po dodávku koneãnému odberateºovi.
Chceme hovoriÈ o viacer˘ch komoditách. Na jar
pravdepodobne o plyne a na jeseÀ o elektroener-
getike.

MH SR implementáciou 3. liberalizaãného
balíãka stratilo niektoré kompetencie, ktoré
teraz spadajú pod ÚRSO. Pripomienkujú sa
tieto subjekty navzájom?

V procese tvorby zákonov pripomienkujú ná-
vrhy nielen uvedené dva subjekty, ale okrem
ostatn˘ch rezortov aj v‰etky v˘znamné energe-
tické spoloãnosti a in‰titúcie. Treba v‰ak pove-
daÈ, Ïe napriek me‰kaniu Slovenskej republiky
s implementáciou 3. balíãka, termín urãen˘ na
pripomienkovací proces bol nedostatoãn˘ a ãas
ukáÏe, ãi a aké negatívne vplyvy to bude maÈ na
zavedenie nov˘ch opatrení. Spôsob prijatia no-
v˘ch zákonov bol jednou z vecí, ktorá bola na
tohtoroãnej konferencii podrobená kritike.

Búrlivé debaty b˘vajú v posledn˘ch rokoch
medzi tradiãn˘mi a alternatívnymi dodávateºmi.
Obchodné záujmy jednej skupiny boli na roz-
diel od druhej proti r˘chlemu otváraniu sa trhu.

S ak˘mi problémami sa môÏeme stretnúÈ pri
rozvoji obchodu s elektrinou?

Liberalizácia obchodu s energetick˘mi komo-
ditami má svoje ‰pecifiká a predov‰etk˘m v
súvislosti s otváraním medzinárodn˘ch trhov
priná‰a nové problémy, ktoré musia odborníci
a kompetentné orgány rie‰iÈ. Súvisí to napr. aj
so skutoãnosÈou, Ïe napríklad elektrina sa nedá
skladovaÈ, keì sa vyrobí, musí sa spotrebovaÈ,
alebo inak rie‰iÈ v sústave, aby nenastali problé-
my. Prenosová sústava ma fyzicky obmedzenú
kapacitu, ktorá je schopná elektrinu previesÈ, vy-
viezÈ alebo doviezÈ. Jedna vec sú vnútorné ces-
ty a druhá prepojovacie linky do zahraniãia,
ktoré majú urãitú kapacitu a na ktoré musí braÈ
obchodovanie ohºad. Treba si uvedomiÈ, Ïe aj
obchodovanie v okolit˘ch krajinách vpl˘va na
stabilitu na‰ej siete a potrebu jej regulácie.

Na konferencii padli aj názory o smart me-
teringu. Ako vy ako dodávateº softvéru vidí-
te inteligentné siete a meraãe? 

Táto oblasÈ nás veºmi zaujíma a venujeme sa
jej. Pripravujeme sa na to, aby sme mohli ponúk-
nuÈ rie‰enia pri nasadzovaní inteligentn˘ch me-
raní a budovaní inteligentn˘ch sietí. Zv˘‰i sa ob-
jem prená‰an˘ch dát so zloÏitej‰ou ‰truktúrou.
Aj keì súãasná vláda dala tomuto smeru v sú-
lade s aktuálnymi európskymi trendmi zelenú,
je tu e‰te veºa otvoren˘ch legislatívnych a eko-
nomick˘ch otázok. Podºa môjho názoru nie je
otázkou, ãi sa bude smart metering nasadzovaÈ,
pretoÏe jeho perspektívne v˘hody sú nespo-
chybniteºné, ale ak˘m spôsobom. Poukazuje sa
na v˘sledky pilotn˘ch projektov, kde sa nie
vÏdy preukázala ekonomická v˘hodnosÈ. Sú to
v‰ak krátkodobé pohºady a myslím si, Ïe cestou
inteligentn˘ch sietí a meraní pôjde celá Európa.
Argumenty sa ãasto sústreìujú len na to, Ïe aj
obãania budú maÈ moÏnosÈ ovplyvÀovaÈ proce-

sy v domácnosti a budú vidieÈ, kedy je energia
lacnej‰ia. DôleÏité je v‰ak aj hºadisko celkovej
moÏnosti riadenia a regulácie sietí, keì spoloã-
nosti, ktoré ich spravujú, budú maÈ komplexné
informácie a moÏnosti inteligentnej‰ie komuni-
kovaÈ s koncov˘mi zariadeniami, na diaºku ich
nastavovaÈ a rie‰iÈ technické problémy. Bez vy-
budovania kvalitn˘ch inteligentn˘ch sietí sa
v‰ak mnohé v˘hody inteligentn˘ch meraãov
strácajú.

Energofórum má aj medzinárodn˘ rámec,
tento rok ste hostili konzultanta ukrajinské-
ho parlamentu. Opísal predstavu spolupráce
Ukrajiny a Slovenska v blízkej budúcnosti?

O legislatívnej a technickej situácii v Ukra-
jine vieme pomerne málo. Majú záujem pribli-
ÏovaÈ sa k Európe, ale nemali sme dostatok in-
formácií, aké programy a zámery preferujú.
Stretnutie s Vladimirom Mamalygom bolo pre-
to príleÏitosÈou zaãaÈ komunikáciu. Máme zá-
ujem pokúsiÈ sa dostaÈ sa k spolupráci pri pro-
cesoch liberalizácie trhu – konzultaãne, odo-
vzdávaním skúsenosti a v budúcnosti poten-
ciálne ponukou IT rie‰ení. Situáciu na Ukraji-
ne budeme sledovaÈ a nevyluãujem, Ïe niekto-
ré informácie vyuÏijeme aj na ìal‰ie zatraktív-
nenie a roz‰írenie portfólia na‰ich seminárov.

âo bolo príãinou, Ïe tohtoroãné Energofórum
sa na rozdiel od predchádzajúcich roãníkov
venovalo aj otázkam obnoviteºn˘ch zdrojov
energie?

Ako som uÏ spomenul skôr, pri cezhraniãn˘ch
prenosoch a obchodoch je elektrina limitovaná
fyzikálnymi a technick˘mi moÏnosÈami preno-
sov˘ch sietí. T˘m, Ïe energia vyrobená zo zdro-
jov OZE nie je dostatoãne predikovateºná, môÏe
vyvolaÈ neoãakávané zmeny v sieÈach, ão zvy-
‰uje náklady na ich prevádzku a zabezpeãenie,
aby sa prechádzalo preru‰eniam dodávky alebo
v˘padkom. Niektoré krajiny sa bránia príli‰né-
mu zavádzaniu OZE, pretoÏe sa zvy‰uje miera
neistoty. Opaãn˘m príkladom je Nemecko, kto-
ré po zatvorení jadrov˘ch elektrární pristupuje
vo veºkej miere k vyuÏívaniu OZE. Podºa Eu-
rópskej energetickej cestovnej mapy 2050 je
zámerom do necel˘ch 40 rokov zníÏiÈ vyuÏíva-
nie uhlíkov˘ch zdrojov na v˘robu energie o 80
– 90 %. Prezentácie a diskusie na Energofóre sa
venovali hlavne vplyvu zavádzania OZE na
bezpeãnosÈ a stabilitu sietí a otázkam, ktoré je
potrebné rie‰iÈ, aby sa rozvoj OZE mohol ur˘ch-
liÈ, napr. rozvoj sietí vrátane inteligentn˘ch me-
racích systémov, budovanie nov˘ch cezhraniã-
n˘ch vedení a medzinárodná spolupráca.

Na Energofóre 
neformálne o energetike

Jednou z príleÏitostí na prediskutovanie situácie v energetike na Slovensku i v Európskej únii je konferencia
Energofórum, ktorej siedmy roãník sa tento rok konal 25. a 26. októbra vo Vyhniach. „Tento rok sme zaznamenali

najpozitívnej‰ie ohlasy. Niektoré spoloãnosti uÏ dokonca prejavili záujem byÈ partnerom konferencie aj o rok,“
povedal v rozhovore pre Parlamentn˘ kuriér Oskár HALZL, riaditeº úseku obchodu spoloãnosti sféra, a. s., 

ktorá je organizátorom konferencie. P˘tala sa Zuzana Staníková.




