Slovenská inovaèná a energetická agentúra Vás pozýva
na odbornú konferenciu

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOS
24. - 25. mája 2012
- VEC VEREJNÁ

Hotel Minerál, Okružná 124, Dudince

Témy konferencie:

Prezencia úèastníkov od 9.00 - 10.00 h

?
Energetická efektívnos – formálna povinnos alebo užitoèná

Vstup je bezplatný. Ubytovanie a obèerstvenie hradí
organizátor. Registrácia on-line potrebná.

nevyhnutnos
Úspora energie - chcete nieèo urobi pre zníženie nákladov?
?
?
Teória a realita v oblasti energetickej efektívnosti verejných
budov

Podrobnejšie informácie o podujatí získate na webovej
stránke www.siea.sk, telefonicky na 02/58 248 404,
prípadne e-mailom poradenstvo@siea.gov.sk.

Konferencia je súèasou projektu ŽIT ENERGIOU, v rámci ktorého SIEA poskytuje bezplatné odborné energetické poradenstvo v troch konzultaèných centrách
v Trenèíne, Banskej Bystrici a v Košiciach. Projekt je spolufinancovaný prostredníctvom Operaèného programu Konkurencieschopnos a hospodársky rast
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

PROGRAM KONFERENCIE
24. mája 2012
BLOK: Energetická efektívnos – formálna povinnos alebo užitoèná
nevyhnutnos
10.00 h: Aké opatrenia na úsporu energie èakajú verejný sektor
- Kvetoslava Šoltésová, Diana Kosová, SIEA
10.30 h: Preèo by mal ís verejný sektor príkladom
v energetickej hospodárnosti budov
- Alena Ohradzanská, MDVRR SR
11.00 h: Do akej miery sú vykurovacie a klimatizaèné systémy
vo verejných budovách úèinné
- Jozef Chudej, MH SR
11.30 h: Budovy: audit alebo certifikát
- Bronislava Herdová, En-Efekt, s. r. o.
BLOK: Úspora energie - chcete nieèo urobi pre zníženie nákladov?
12.00 h: Modernizácia budov financovaná z úspor nákladov
na energiu - František Kua, Siemens, s. r. o.
12.30 h: Na èo je potrebné myslie pri výstavbe alebo
modernizácii zdrojov tepla
- Ladislav Truchlík, K K H spol. s r. o.
13.00 h: Obed
14.30 h: Vykurovací systém – èo je dôležité pre dosiahnutie
úspor energie
- Matej Gerboc, Vyregulovanie.sk, spol. s r.o.
15.00 h: Možnosti zabezpeèenia ohrevu vody s využitím slneènej
energie vo verejných budovách
- Marian Ježo, THERMO/SOLAR Žiar s. r. o.

15.30 h: Ako na efektívne osvetlenie pre verejné budovy
- Eduard Kaèík, Richard Kaèík, LIGHTECH s. r. o.
16.00 h: Obèerstvenie
16.30 h: Panelová diskusia: Ako sa vyzna v obchodných vzahoch
pri dodávke energie - K. Kehér (SIEA), A. Köllner (ZSE
Energia), E. Gaïo (SPP), T. Lörincz (RWE Gas Slovensko)
18.30 h: Veèera

25. mája 2012
BLOK: Teória a realita v oblasti energetickej efektívnosti verejných
budov
09.00 h: Ako vybra skutoèné energeticky úsporné opatrenia
- Zuzana Behríková, EkoFond, n. f.
09.30 h: Kde sa skrýva efektívnos alebo ako pripravi úspešný
projekt - Pavol Kosa, SIEA
10.00 h: Úspory energie vo verejných budovách - pilotný projekt
pre Trnavský a Nitriansky samosprávny kraj
- Peter Kováø, SIEA
10.30 h: Obèerstvenie
11.00 h: Zásady energetického manažmentu v Trnavskom
samosprávnom kraji - Vojtech Èervenka, Dalkia, a. s.
11.30 h: Úspory energie na stredných školách s využitím zdrojov
Európskeho sociálneho fondu
- Peter Košèo, Košický samosprávny kraj
12.00 h: Oplatí sa samospráve zachova centrálne zásobovanie
teplom? - Peter Švaral, mesto Rohožník
12.30 h: Diskusia
13.00 h: Obed

