ODBORNÝ SEMINÁR

PLYN, TEPLO, ELEKTRINA – AKO ĎALEJ?

Vážený správca, predseda SVB, zástupca vlastníkov BD, odberateľ tepla,

spoločnosť Výroba tepla, s. r. o.
Vás pozýva na odborný seminár, ktorý sa uskutoční
dňa 9. 6. 2022 (štvrtok) v hoteli Elizabeth v Trenčíne.
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ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE

Miesto konania: hotel Elizabeth****
M. R. Štefánika 2, Trenčín
Termín:
9. 6. 2022
Čas:
13:00 hod.
Parkovanie:
možné na Palackého ulici
a v Parkovacom dome,
Palackého 101, Trenčín.

PARTNERI SEMINÁRA

PROGRAM
13:00 – 13:20

REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV

13:20 – 13:30

OTVORENIE SEMINÁRA, príhovor a privítanie účastníkov
BLOK I.

13:30 – 13:50

Neistota a výkyvy na trhu s energiami a priamy dopad na výrobu tepla.
Turbulentné obdobie v energetickej stabilite, v systéme výroby tepla.
Postoj a správanie sa výrobcov tepla, investície do výroby tepla, diverzifikácia zdrojových základní
pri výrobe tepla.
Ing. Stanislav Janiš, predseda predstavenstva Slovenského zväzu výrobcov tepla

13:50 – 14:10

Kam sa uberajú ceny energií?
Cena plynu, elektriny, stav na trhu s energiami.
Predpoklad vývoja cien energií na ďalšie obdobie.
Regulovaná cena domácností.
Mgr. Vladimír Lučkanič, obchodný reprezentant B2C divízia Obchod a služby, Stredoslovenská energetika, a. s.

14:10 – 14:20

Vývoj cien tepla spoločnosti Výroba tepla, s. r. o.
Cena za dodávku tepla a TÚV za posledné roky.
Predpoklad cenového vývoja pre ďalšie obdobie.
Ing. Eva Rybárová, vedúca oddelenia ekonomiky, Výroba tepla, s. r. o.

14:20 – 14:30

DISKUSNÉ FÓRUM

14:30 – 14:40

PRESTÁVKA
BLOK II.

14:40 – 15:00

Modernizačný proces v sústave CZT spoločnosti Výroba tepla, s. r. o.
Štrukturálne zmeny v technológii CZT. Štrukturálne zmeny v technológii CZT, investície do výroby tepla.
Diverzifikácia zdrojovej základne, cieľový stav a očakávania.
Ing. Jozef Greňo, PhD., konateľ spoločnosti Výroba tepla, s. r. o.

15:00 – 15:20

Efektívnosť výroby tepla v domovej kotolni (DK).
Je treba investovať do vlastnej domovej kotolne; pomôže nám diverzifikácia zdrojovej základne?
Modernizácia plynovej DK, modernizácia DK kombináciou plyn – biomasa, modernizácia DK cestou
obnoviteľných zdrojov.
Výhody, prínosy jednotlivých typov modernizácie DK.
Ing. Stanislav Dian, expert na tepelné zdroje spoločnosti Remeselné služby s. r. o.

15:20 – 15:40

Je pripojenie sa na centrálny zdroj tepla pre mňa cesta bezpečnosti a stability?
Pripojenie na CZT: možnosti, výhody, stabilita, prevádzková istota.
Kde sa o tom môžem poradiť, čo je potrebné pre to urobiť?
Ing. Miroslav Žilinský, Slovenská inovačná a energetická agentúra, pracovisko Trenčín

15:40 – 15:50

DISKUSNÉ FÓRUM

15:50 – 16:10

PRESTÁVKA – COFFEE BREAK
BLOK III.

16:10 – 16:30

Vhodne energeticky zrekonštruovaný objekt = úspora nákladov.
Zateplenie objektu, životnosť zateplenia, úniky a prestupy tepla, starostlivosť o zateplený objekt.
Energetický certifikát, energetické poradenstvo.
Ing. Ivan Krupička, konateľ spoločnosti Stabar s.r.o.
Bianka Žitňanová, konateľ spoločnosti COLOS, s. r. o.

16:30 – 16:50

Kvalitný rozvod tepla a TÚV v objekte = záruka úspor nákladov.
Prečo je potrebná výmena pôvodných prípojok a rozvodov v objekte?
Ako na to, kde začať, čo nám to prinesie? Majú mať z toho vlastníci obavu?
Peter Murín, riaditeľ spoločnosti Remeselné služby s. r. o.

16:50 – 17:10

Vyregulovanie vnútorných rozvodov tepla a TÚV = ďalšia úspora nákladov.
Správny obeh tepla a TÚV v rámci objektu BD cestou vyregulovania.
Dôležitosť starostlivosti o vyregulované systémy – včasné preregulovanie, pravidelná servisná činnosť,
poradenstvo v oblasti vyregulovania.
Legislatívne povinnosti v oblasti vyregulovania.
Ing. Milan Hôrka, technik pre vyregulovanie spoločnosti TTI-Energo spol. s r.o.

17:10 – 17:20

DISKUSNÉ FÓRUM

17:20 – 17:40

ZÁVER

NÁVRATKA
Záväzne sa prihlasujem na odborný seminár

PLYN, TEPLO, ELEKTRINA – AKO ĎALEJ?
ktorý sa koná dňa 9. 6. 2022 v hoteli Elizabeth, Trenčín.
MENO A PRIEZVISKO:
SPOLOČNOSŤ / BYTOVÝ DOM:
TEL. ČÍSLO:

E-MAIL:

PODPIS:

OTÁZKA NA PREDNÁŠAJÚCEHO
Vaše prípadné otázky do diskusie uvítame vopred, aby sa prednášajúci mohli s nimi oboznámiť a pripraviť svoje prednášky tak,
aby boli pre Vás čo najzaujímavejšie. Zasielať ich môžete na e-mail: z.plzikova@spbtn.sk spolu s návratkou.
KOMU JE URČENÁ:
ZNENIE:

PRIHLASOVANIE
E-mailom:
Osobne:
Telefonicky:
Poštou:
Kontaktná osoba:

z.plzikova@spbtn.sk
prevádzka spoločnosti Výroba tepla, s. r. o., Krátka 7648, Trenčín
0940 510 370
zaslaním návratky na adresu prevádzky spoločnosti Výroba tepla, s. r. o., Krátka 7648, 911 01 Trenčín
Bc. Zuzana Pĺžiková, obchod a marketing

Z organizačných a kapacitných dôvodov je potrebné Vašu účasť potvrdiť najneskôr do 7. 6. 2022 (utorok).

Spracovanie osobných údajov
v zmysle Nariadenia EU o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (“GDPR”) a zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
upriamujeme Vašu pozornosť na zásady spracúvania osobných údajov, ktoré sú pre Vás dostupné na našom webe.
Počas seminára sa budú robiť fotografie, ktoré sa používajú na webovej stránke spoločnosti, stránkach firmy na sociálnych sieťach za účelom
propagácie firmy a jej aktivít. Spoločnosť Výroba tepla, s. r. o., prehlasuje, že pri spracovaní fotografií nebude neoprávnene zasahovať do práv na
ochranu osobnosti účastníkov konferencie a ich súkromia; zverejnenie osobných údajov nebude v rozpore s ich oprávnenými záujmami. Súhlas
je možné písomne odvolať zaslaním požiadavky na mailovú adresu gdpr@spbtn.sk.

