
 
 

 
MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA 

 
 

pod záštitou predsedu Vlády SR 
a v spolupráci s Úradom podpredsedu Vlády SR pre ekomomiku, 

Ministerstvom hospodárstva SR, Ministerstvom pre správu a 
privatizáciu NM SR a Fondom národného majetku SR 

 
 

 

NOVÁ TVÁR SLOVENSKEJ ENERGETIKY 
(Organizačné a vlastnícke zmeny vo výrobe, prenose a 

distribúcii elektrickej energie v SR) 
 
 
 
 

III. KONFERENCIA O REŠTRUKTURALIZÁCII  ENERGETIKY 
 

BRATISLAVA, HOTEL DEVÍN 
24. - 25. 5. 2001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAM KONFERENCIE: 

 

DEŇ PRVÝ (štvrtok, 24. máj  2001) 

 

08.30 – 09.00 

 

Registrácia účastníkov 

09.00 – 09.05 Otvorenie konferencie 

IVAN ŠVEJNA, riaditeľ Nadácie F. A. Hayeka 

09.05 – 10.30 1. časť: Zámery vlády v záverečnej etape transformácie slovenskej energetiky 

IVAN MIKLOŠ, podpredseda Vlády SR pre ekonomiku 

ĽUBOMÍR HARACH, minister hospodárstva SR 

MÁRIA MACHOVÁ, ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR 

JOZEF KOJDA, prezident prezídia Fondu národného majetku SR 

PANELOVÁ DISKUSIA  

10.30 – 11.00 Prestávka, občerstvenie 

11.00 – 12.30 2. časť: Organizačná a finančná reštrukturalizácia Slovenských elektrární: 

nevyhnutný predpoklad úspešnej transformácie slovenskej elektroenergetiky 

VINCENT PILLÁR, generálny riaditeľ, Slovenské elektrárne, a.s. 

MARIAN CHOMA, vrchný riaditeľ úseku ekonomiky, Slovenské elektrárne, a. s. 

EIRIK SVINLAND, poradca ministra hospodárstva SR 

PANELOVÁ DISKUSIA  so zástupcami potenciálnych investorov a záujemcov o finančné a 

investičné poradenstvo pri privatizácii slovenskej elektroenergetiky   

12.30 – 14.00 Obed  

14.00 – 15.30 3. časť: Samostatná prenosová sústava: nový prvok v slovenskej energetike 

KAROL ČESNEK, splnomocennec ministra hospodárstva pre odčlenenie PS 

JOZEF KŠIŇAN, riaditeľ OZ Prenosová sústava , SE, a.s.  

 

PANELOVÁ DISKUSIA  so zástupcami potenciálnych investorov a záujemcov o finančné a 

investičné poradenstvo pri privatizácii slovenskej elektroenergetiky  

15.30 - 16.00 

16.00 - 17.30 

 
 
 

 

 

 

 

18.00 - 21.00 

Prestávka, občerstvenie 

Zákon o regulácii sieťových odvetví a zriadenie úradu pre reguláciu sieťových 
odvetví: nový regulačný rámec pre podnikanie v slovenskej energetike 

JÁN MATUSKÝ, poradca ministra hospodárstva pre zriadenie úradu pre reguláciu 

BRANISLAV ĎURAJKA, zástupca generálneho riaditeľa sekcie stratégie, podpory 

podnikania a legislatívy ministerstva hospodárstva SR 

IVAN NOVESKÝ, riaditeľ sekcie, Energetický regulačný úrad ČR 

PANELOVÁ DISKUSIA so zástupcami potenciálnych investorov a záujemcov o finančné a 

investičné poradenstvo pri reštrukturalizácii a privatizácii slovenskej lektroenergetiky 

 

Slávnostná recepcia 

 

 

 



DEŇ DRUHÝ (piatok, 25. máj 2001) 

  

08.30 - 09.00 Registrácia účastníkov 

09.00 - 09.05 Úvodné slovo 

IVAN ŠVEJNA, riaditeľ Nadácie F. A. Hayeka 

09.05 - 10.30 

 

 

 

 

10.30 – 11.00 

11.00 - 12.30 

5. časť: Príprava regionálnych distribučných podnikov na podnikanie v nových 

podmienkach 

ĽUBOMÍR MACO, generálny riaditeľ, ZSE, š.p. 

VLADIMÍR RAPŠÍK, generálny riaditeľ, SSE, š.p.  

JOZEF BOJTOŠ, generálny riaditeľ ,VSE, š.p. 

PANELOVÁ DISKUSIA  so zástupcami potenciálnych investorov a záujemcov o finančné a 

investičné poradenstvo pri reštrukturalizácii a privatizácii slovenskej elektroenergetiky 

Prestávka, občerstvenie 

6. časť: Vytvorenie nových samostatných teplárenských spoločností a spôsob 

ich privatizácie 

ONDREJ STUDENEC, generálny riaditeľ sekcie energetiky MH SR 

JOZEF KOVAČOVIČ, odborný riaditeľ pre obchod a prevádzku TS, ZSE, š.p. 

ZÁSTUPCA ZMOS-U 

PANELOVÁ DISKUSIA  so zástupcami potenciálnych investorov a záujemcov o finančné a 
investičné poradenstvo pri reštrukturalizácii a privatizácii slovenskej lektroenergetiky  

12.30 Záver konferencie 

12.30 - 14.00 Obed 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ORGANIZAČNÉ POKYNY 
 

 
- Vyplnenú  prihlášku  prosíme  zaslať  najneskôr  do 20. 5. 2001 na 

nasledovnú  adresu : 

Nadácia F. A. Hayeka, Drieňová 24, 826 03 Bratislava, fax : 07/ 43 41 01 46. 
 
- Konferencia sa koná v konferenčnej sále hotela Devín, Riečna 4, 811 02  

Bratislava. 
 
- Konferenčný poplatok zahŕňa účasť pre 1 osobu na konferencii, občerstvenia, 

spoločné obedy, recepciu, dokumentáciu a simultánne tlmočenie. V prípade 
neúčasti sa poplatok nevracia, je možné vyslať náhradníka. 

 
- Ubytovanie si hradia účastníci sami. Informácie ohľadom ubytovania - na 

recepcii  konferenčného  hotela  Devín.  Telefón : 07/ 54 43 36 40  alebo 
     07/ 54 43 08 51.  
 
- Platby prosíme prevádzať bankovým prevodom na nasledovný účet  Nadácie v 

Slovenskej sporiteľni č.: 342 852 - 019 / 0900 najneskôr do 20. 5. 2001. 
 
- Pri naplnení maximálneho počtu účastníkov pred dátumom uzávierky 

rozhodne dátum odoslania prihlášky. 
 
- Oficiálnymi konferenčnými jazykmi sú slovenčina a angličtina. Simultánne 

tlmočenie je zabezpečené. 
 
- V prípade záujmu o podrobnejšie informácie kontaktujte: RNDr. Ivona 

Holzerová, Nadácia F. A. Hayeka Bratislava. 

 
 

 
 

 

Nadácia F. A. Hayeka 
Drieňová 24 

826 03  Bratislava 

07 / 4341 0148 

Fax: 07 / 4341 0146 

hayek@changenet.sk 

www.hayek.sk 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.hayek.sk/

