
Moje postrehy z konferencie, ktorá bola tento 
rok 12. a 13. októbra v Jasnej pod Chopkom sa 
budú týkať predovšetkým dvoch plynárenských 
panelov, z ktorých prvý, venovaný pozícii zemného 
plynu v energetickom mixe, som moderoval. Veľmi 
zaujímavé myšlienky odzneli vo vystúpení riaditeľa 
Výskumného centra Slovenskej spoločnosti pre 
zahraničnú politiku, Alexandra Dulebu (na obr. 
sediaci v strede). Rozdielna politická identita 
delí západnú a východnú Európu nielen v otázke 
migrantov, dvojakých noriem pre potraviny, ale aj 
v energetike, konkrétne pri vnímaní zemného 
plynu. V rozhodovacích procesoch v Európskej 
únii sa presadzujú deti hippies (generácia 60. a 70. 
rokov 20. storočia). Táto generácia je presvedčená, 
že všetko, čo súvisí s fosílnymi palivami a jadrovou 
energetikou je zlé. Je to ich hodnotová orientácia, 
ktorej veria. Treba si uvedomiť, že všetky zelené 
politické strany vznikli v Európe a tvrdé jadro 
zelenej politiky je ideológia. A kde prevláda 
ideológia, tam sa končí tvorivá diskusia.

Šéf Slovenského energetického dispečingu 
František Pecho ocenil flexibilnosť zemného 
plynu pri výrobe elektriny. Veľké množstvo 
podporných služieb získava elektrizačná sústava 
práve z paroplynových elektrární. Na grafoch 
dokumentoval výrobu elektriny v Nemecku, kde 
napriek využívaniu obnoviteľných zdrojov energie 
majú fosílne elektrárne rozhodujúci význam. 

Zástupca obchodníka, spoločnosti VEMEX 
ENERGO, s.r.o., Mário Matušinec (na obr. vpravo) 
a energetický analytik Jozef Badida (na obr. vľavo 
sediaci) sa venovali budúcemu využitiu zemného 
plynu v priemysle (na Slovensku takmer 20 %) 
vo výrobe tepla, elektriny a v doprave.

Ďalší plynárenský panel, moderovaný 
právnikom Rastislavom Hanulákom sa zaoberal 
modernizáciou trhu so zemným plynom na Slo-
vensku. Plynárenské farby obhajovali Marek Paál 
z SPP - distribúcia, a.s., a Peter Pčola z eustream, a.s. 
Oponovali im obchodníci Matej Matulay z VNG 
Slovakia, spol. s r.o., Michal Dubeň zo ZSE 
Energia, a.s., a energetický konzultant Blahoslav 
Němeček z EY Česká republika. Diskusia 
ukázala, že Němečkom nastolené témy: povinnosť 
rezervovať kapacity na výstupe z prepravnej siete 
a v distribučnej sieti, vytvorenie virtuálneho 
obchodného bodu a prípadné zriadenie operátora 
pre trh s plynom nie sú primárnymi problémami 
trhu na Slovensku

Likvidita trhu a kotácia plynových produktov sú nalie-
havejšími témami, najmä ak spoločnosť SPP - distribúcia dnes 
poskytuje celý komfort operátora na trhu s plynom.

Účastníci panelu ocenili, že o týchto veciach sa na Slovensku 
už od apríla 2017, kedy bol predstavený materiál EY, vedie 
verejná diskusia. Zhodli sa na princípe: ak niečo zrušíme, treba 
to nahradiť niečím lepším.

V spoločnom elektro - plynovom paneli dostali priestor 
predstavitelia distribučných spoločností a operátora krátko-
dobého trhu s elektrinou. V paneli bola kritizovaná legislatíva, 
ktorá spôsobila duplicitu až triplicitu nahla sovania dát a poplatky 
TPS (tarifa za prevádzkovanie systému v elektro energetike).

V záveroch konferencie odznelo na margo vzťahu zemného 
plynu a obnoviteľných zdrojov energie aj konštatovanie, že plynári 
nepokladajú obnoviteľné zdroje energie za nepriateľa, s ktorým 
treba zápasiť, ale za partnera, s ktorým chcú spolupracovať.
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Primárnym problémom trhu 
na Slovensku nie je ani vytvorenie 

virtuálneho obchodného bodu,  
ani prípadné zriadenie operátora 

pre trh s plynom.

V plynárenskom paneli, ktorý moderoval výkonný riaditeľ 
SPNZ Ján Klepáč (za rečníckym pultom), predniesol 
zaujímavé myšlienky Alexander Duleba 
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