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Vážení kolegovia, 
 
srdečne Vás pozývame na: 
 

odborný seminár Energetickej sekcie 
 Únie podnikových právnikov SR   

 
ktorý sa uskutoční  

dňa 30. -  31. marca 2023 

v priestoroch hotela Kúria na Táloch. 

 

ČASOVÝ A ODBORNÝ PROGRAM: 
  
Štvrtok 30. 03. 2023 

  
12.00 – 13.00 príchod účastníkov do hotela Kúria na Táloch, ubytovanie 

13.00 – 13.30 príhovor – JUDr. Marián Cesnek, predseda UPP SR  

13:30 – 14:00 Technické podmienky SEPS a ich verejná konzultácia podľa novej 
energetickej legislatívy SR 

 
prednášajúci: JUDr. Marián Halák, výkonný riaditeľ sekcie právnych služieb 
a registratúry, Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 

14:00 – 14:30 Plán rozvoja distribučnej sústavy 
 

prednášajúci: JUDr. Roman Brxa, právnik, Stredoslovenská distribučná, a.s. 

14.30 – 14.45 prestávka  

14.45 – 15.15 Návrh redizajnu trhu od Európskej komisie a pripravované projekty s 
dopadom na trh s elektrinou 

 
prednášajúci: Mgr. Matej Sadloň, špecialista, sekcia právnych služieb 
a registratúry, Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 

15.15 – 15.30 prestávka  

15.30 – 16.45 Aktualizácia povolenia na podnikanie v energetike. 

 Legislatívne podmienky upravujúce náležitosti plánu rozvoja distribučnej 
sústavy.  
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prednášajúci: JUDr. Szabolcs Hodosy, podpredseda Úradu pre reguláciu 
sieťových odvetví SR 

16.45 – 17.00 prestávka  

17.00 – 18.30 Aktuálne otázky energetickej legislatívy – moderovaná diskusia 
v pracovných skupinách: 

 1. Aplikačné problémy dodávky elektriny a plynu zraniteľným odberateľom. 
 2. Novela zákona o slobodnom prístupe k informáciám – praktické otázky. 

3. Nové pravidlá trhu /dodávka, distribúcia/ z pohľadu účastníka trhu.  
4. Vecné bremená v energetike po novele §11 zákona o energetike. 

 

Podľa požiadaviek účastníkov je možné vytvoriť aj iné pracovné skupiny. 
Na moderovanú diskusiu v pracovných skupinách si môžu účastníci pripraviť 
okruhy tém, praktické problémy, aktuálne otázky a pod. 
Informácia o vedúcich jednotlivých pracovných skupín bude poskytnutá na 
odbornom seminári. 
 

19.00 – 21.00 večera formou rautu v priestoroch reštaurácie hotela Kúria na Táloch 

od 21.00  voľný program (posedenie v priestoroch reštaurácie....) 

 

 
Piatok 31. 03. 2023 
 
07.30 – 09.30 raňajky, odubytovanie 

09.30 – 11.30 Pohľad na energetický trh so zameraním na: 
 1. Spôsob fungovania trhu v EÚ a dopady na zmenu ceny. 
 2. Očakávaná zmena dizajnu trhu s elektrinou.  

3. Je možné oddeliť trh s elektrinou SR od trhu EÚ ? 
 
prednášajúci: Ján Pišta, špecialista na energetiku, JPX s.r.o. 

 
 

Zmena programu vyhradená. 
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Záväznú prihlášku – viď príloha - nám zašlite najneskôr do 24. marca 2023  na e-mail: 
lucia.cabova@ssd.sk – stačí zaslať skutočnosť prihlásenia + mená zúčastnených + požiadavku 
na ubytovanie. 

 
Organizačné zabezpečenie stretnutia: 
Únia podnikových právnikov SR 
 
 JUDr. Lucia Čabová, LL.M, tajomník UPP SR 

mobil 0915 804 227 

lucia.cabova@ssd.sk 

www.uppsk.sk 
 

 
Ubytovanie:  hotel Kúria na Táloch 

http://www.kurianataloch.sk/  
Účastníci si hradia ubytovanie priamo na recepcii hotela. 
 
Pre účastníkov je v mieste konania stretnutia pripravené ubytovanie v dvoj a viac lôžkových 
izbách v dňoch 30. - 31. marec 2023 (1 noc).  
 
Cena ubytovania je 67,70,- Eur + miestny poplatok/osoba/noc. 
 
 
Stravovanie: je zabezpečené v hoteli Kúria na Táloch: 

          1x večera, 1x raňajky, počas prednášok catering 

Poplatok za odborný seminár: bude fakturovaný po skončení stretnutia  

Vložné pre člena UPP SR           90,- Eur  
Vložné pre nečlena UPP SR                  105,- Eur  
 
 
Toto podujatie je určené pre podnikových právnikov, prednostne pre členov UPP SR, preto 
si vyhradzujeme právo odmietnuť prihlášku nečlenov UPP SR v prípade naplnenia kapacity. 
  
 


