
REZERVUJTE SI DÁTUM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, 

 

Už 10. výročný slovenský energetický kongres EN•KO 2013 

“ BEZPEČNOSŤ ENERGETICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY, ISTOTA 
V INVESTÍCIÁCH A INOVÁCIE - CESTA K UDRŽATEĽNEJ 
ENERGETICKEJ BUDÚCNOSTI“  
sa uskutoční v bratislavskom Pálffyho paláci v dňoch 

 

23. – 24. apríla 2013 
Záštitu nad kongresom prevzal Robert Fico, predseda vlády 
Slovenskej republiky.  

 

Špičkoví kompetentní spíkri sa vo svojich vystúpeniach sústreďujú na významné a citlivé témy súčasnej 
energetiky na Slovensku a v európskom kontexte. Na kongrese budú diskutované témy: 

 energetická legislatíva a legislatíva ochrany životného prostredia - základ rozvoja stabilnej a efektívnej 
dodávky energie - perspektíva pre dodávateľov, služby v energetike a odberateľov 

 energetické využitie odpadov - koncepcia budúcnosti pre lepšie životné prostredie, riešenie pre 
slovenské teplárenstvo, ale i pre odpadové hospodárstvo vyšších územných celkov 

 príležitosti a možnosti zásadných investícií v slovenskej energetike, stratégia nových investorov do 
slovenskej energetiky, rizika a prínosy - vízia pre nových investorov 

 dodávky a služby pre jadrovú  energetiku, nové technológie a metódy pre likvidáciu jadrových 
elektrární  

 nový jadrový zdroj na Slovensku - príprava a predstavy potenciálnych dodávateľov 

 ochrana kritickej energetickej infraštruktúry - významný problém súčasnosti a slovenská iniciatíva 
v rámci OBSE - k tejto problematike sa očakáva vystúpenie generálneho tajomníka OBSE Lamberta 
Zanniera a taktiež i generálneho sekretára Energetickej Charty veľvyslanca Urbana Rusnáka 

 
Súčasťou spoločenského stretnutia, ktoré prebehne po ukončení utorkového odborného programu, bude 
udelenie ceny ENKO za celoživotný prínos energetike I. Pňačkovi, ktorého celoživotná kariéra je spojená 
s prácou v jadrovej elektrárni Bohunice a riadením prevádzky jadrových elektrární z pozície člena 
predstavenstva Slovenských elektrární.  
 
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľujeme si Vás motivovať k tomu, aby ste si už dnes zaradili 
EN•KO 2013 do svojich pracovných kalendárov. Sledujte, prosím, aktualizácie na našich webových 
stránkach; v marci bude taktiež rozoslaná tlačená pozvánka . 
 
Tešíme sa, že sa v Pálffyho paláci na 10. výročnom kongrese  EN•KO 2013 s Vami stretneme.  
 
S pozdravom 
 

Lubomír Tomík                                                                         Jiří Marek 

           EN•KO 2013 Congress Chairman                                      EN•KO 2013 Congress Vice-Chairman 
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Drahomíra Polakovičová 

EN•KO 2013 Congress Manager 
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