
 

 

 

 

 

 

 

 

POZVÁNKA NA WORKSHOP 

 

 

24. marec 2023, 09:00 – 13:00h            Mestský úrad Kežmarok 
 

Cieľom workshopu je informovať Vás o energetických riešeniach vhodných pre samosprávy, 

o spôsoboch financovania energetických projektov, o súčasnej legislatíve ako aj o reálnych 

výsledkoch zavedenia energetických opatrení do praxe. Workshop bude príležitosťou 

pre zdieľanie príkladov dobrej praxe medzi samosprávami (na príklade mesta Kežmarok) a pre 

sieťovanie s odborníkmi, ktorí sa venujú téme energetiky. 

Diskusné témy: 

Energetický manažment, služby, audity 

Inteligentná energetika – budovanie Smart Gridov 

Financovanie projektov (Plán obnovy, EŠIF,...) 

Legislatíva 

Energetické komunity 

Mesto Kežmarok - príklady dobrej praxe  

Odborní hostia a program:  

Peter Dolíhal – konateľ spoločnosti ENMON APP, poskytujúcej riešenia energetického managementu 

Ján Ferenčák – primátor Mesta Kežmarok a poslanec NR SR, ktorý sa v súčasnosti aktívne venuje hľadaniu 

alternatívnych zdrojov energie. Svoju odbornosť a pracovný zápal dokazuje i členstvom vo viacerých 

združeniach, komisiách a organizáciách nielen na slovenskej, ale aj na medzinárodnej úrovni. 

Emil Fitoš – prezident IT Asociácie Slovenska, poradca vlády SR a podpredseda Rady vlády SR pre digitalizáciu 

verejného sektora, iniciátor vzniku Slovenského centra digitálnych inovácií, ktoré podporí digitálnu 

transformáciu IT firiem a verejného sektora na Slovensku 

Dana Jenčová – konateľka spoločnosti MEDIINVEST Consulting, poskytujúcej poradenské, konzultačné služby 

a vypracovanie projektov pre získanie eurofondov 

Marcel Lauko - riaditeľ Energetického centra Bratislava, ktoré v rámci svojich aktivít spolupracuje 

so samosprávami na príprave a implementácii energetických koncepcií a podporuje využívanie energetických 

služieb vo verejnom sektore (tzv. Energy Performance Contracting) 



Tomáš Paciga – zakladateľ a CEO spoločnosti resitech, ktorá aktívne prepája developera, správcu, distribučné 

spoločnosti a iné spoločnosti a majiteľov bytov s cieľom šetriť náklady a prinášať pridanú hodnotu 

zainteresovaným stranám 

Marián Parkányi – riaditeľ Klastra energetických komunít Slovenska, novovzniknutého združenia, ktorého 

cieľom je podpora rozvoja konceptu komunitnej energetiky na území SR s ohľadom na využívanie 

a propagáciu OZE a zelených technológií 

Ľuboš Uhlík –  Business Development Director spoločnosti Schneider Electrics, ktorá poskytuje energetické 

a automatizačné digitálne riešenia na dosiahnutie efektivity a trvalej udržateľnosti 

Igor Wzoš – predseda predstavenstva Slovak Smart City Cluster, združenia zameraného na propagovanie 

a zvyšovanie povedomia o koncepte Smart City. 

9:00 – 9:10 
•   Igor Wzoš – Slovak Smart City Cluster – otvorenie, privítanie 

•  Ján Ferenčák – Mesto Kežmarok – privítanie hostiteľa 

9:10 – 9:25 

•  Ján Ferenčák – Mesto Kežmarok 

- Téma: Smart Green City Kežmarok / Zdroje tepla, Verejné osvetlenie, 

Smart Grids, Smart budovy, Monitoring  IoT  

9:25 – 9: 40 
• Emil Fitoš – Slovenské centrum digitálnych inovácií 

- Téma: Energetické služby na Slovensku, legislatíva 

9:40 – 9:55 
• Marcel Lauko – Energetické centrum Bratislava 

- Téma: Klimaticko - energetický plán pod kontrolou 

9:55 – 10:10 
• Ľuboš Uhlík – Schneider Electrics, s.r.o. 

- Téma: Ako dostať svoje energie pod kontrolu 

10:10 – 10:25 
• Tomáš Paciga - resitech s. r. o. 

- Téma: Smart komunikácia v krízových situáciách 

10:25 – 10:35  coffeebreak 

10:35 – 10:50 
• Dana Jenčová – MEDIINVEST Consulting, s.r.o. 

- Téma: Financovanie energetických projektov 

10:50 – 11:05 
•  Peter Dolíhal – ENMON APP s.r.o. 

- Téma: Energetický manažment online 

11:05 – 11:20 
• Marián Parkányi – Klaster energetických komunít Slovenska 

- Téma: Klaster energetických komunít Slovenska 

11:20 – 11:30  Diskusia, záverečné zhrnutie                                             

   

Vašu účasť prosím potvrďte na e-mail: info@smartcluster.sk do 20. marca 2023 

              z dôvodu zabezpečenia občerstvenia a obedu. Ďakujeme. 

 

Na podujatie je možné sa pripojiť aj online, kliknutím na odkaz: WORKSHOP KEŽMAROK ONLINE 

 

 

zmeny v programe vyhradené 

Podujatie je podporené z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci OP Integrovaná infraštruktúra.        
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