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Názov akcie: 

“Is our energy future decentralised? – Research for a new systematic 

approach” 

Dátum: 26.2.2015 Miesto konania: 
the Representation of the State of 
Baden-Württemberg to the EU  

Účastníci: Daniel Straka, Lenka Múdra 

Program: 
18:30 Welcome addresses 
Johannes Jung, Head of the Representation of the State of Baden-Württemberg to the EU 
Prof. Dr. Ing. Wolfgang Marquardt, Vice-President of the Helmholtz Association and Chairman of the Board 
of Directors, Forschungszentrum Jülich 
 
18:45 Statements 
Dr. Rudolf Strohmeier, Deputy Director-General Research Programmes, DG Research and Innovation, 
European Commission 
Prof. Dr. Detlef Lohe, Vice President Research and Information, Karlsruhe Institute of Technology 
›› Helmholtz Research for the Energy System 2050: About Storage and Cross-Linked Infrastructures ‹‹ 
Prof. Dr. Peter Wasserscheid, Founding Director of the Helmholtz Institute Erlangen-Nürnberg 
›› Big Science, Smart Ideas: Research on Renewables ‹‹ 
 
19:15 Panel discussion | Discussion moderated by Jacki Davis, Journalist 
Dr. Herve Bernard, Deputy Chairman, CEA/Chair of the European Energy Research Alliance (EERA) 
 Prof. Dr.-Ing. Harald Bolt, Member of the Board of Directors, Forschungszentrum Jülich 
 Norela Constantinescu, Research and Development Advisor, ENTSO-E (European Network of Transmission 
System Operators for Electricity) 
Dr. Michael Fipper, E.ON SE – Technology & Innovation, VP T&I Strategy and Head of Innovation Center 
Systems 
 

Závery: 

V úvode konferencie sa účastníkom prihovoril J. Jung, ktorý privítal hostí a poukázal na dôležitosť riešenia 
energetických otázok. Nadviazal na nový koncept Energetickej únie. Pokračoval W. Marquardt. Ten vo 
svojom krátkom prejave povedal, že európske ciele v oblasti energetiky sú veľmi ambiciózne a je dobré, že 
sa snažíme riešiť  problémy spoločne, pretože to je jediná úspešná cesta. Zároveň však upozornil, že aj keď 
každý rok putujú do oblasti obnoviteľnej energie milióny EUR, je nutné sa tiež zaoberať aj otázkou 
uskladnenia energie.  
 
Na koncept Energetickej únie nadviazal aj ďalší účastník – W. Burtscher, ktorý hovoril o tom, prečo túto 
úniu, ktorá okrem iného počíta so šetrným prístupom ku klíme a nízko-uhlíkovou energiou, potrebujeme. 
Dôvodom je potreba bezpečnej, udržateľnej, cenovo prístupnej a konkurencieschopnej energie. Dodal, že 
celkový úspech bude závisieť aj na úlohe výskumu a inováciách, ktoré sú s touto oblasťou veľmi úzko 
prepojené, a preto bude ich úloha pre celkový úspech kľúčová. Okrem toho doplnil, že potrebujeme 
jednotný energetický trh.  
 
So svojou prezentáciou na tému uskladnenia pokračoval D. Lohe. Ako uviedol, aj samotná asociácia 
Helmholtz sa zapája do rôznych programov na tému uskladnenia energie. Doplnil, že v týchto programoch 
je dôležitá rovnováha. Dôležité je tiež zvýšiť povedomie a akceptovanie problematiky občanmi.  
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Ako posledný vystúpil so svojím prejavom P. Wasserscheid. Vo svojej prezentácii pokračoval s tematikou 
uskladnenia energie, ktorú podľa neho nevyhnutne potrebujeme. Ak sa k tomu chceme dopracovať, 
musíme: 

 zredukovať investičné náklady na obnoviteľné zdroje energie  

 hovoriť o efektívnom uskladnení 

 v budúcnosti riadiť systémy rôznymi spôsobmi. 
 
Panelová diskusia 
V rámci panelovej diskusie, ktorá nasledovala ako posledný bod programu, vyplynuli  nasledujúce závery: 

 v budúcnosti budeme potrebovať všetky druhy energie  

 úlohou výskumníkov je prísť na to, ako znížiť ceny energie   

 je nutné do celého procesu zapojiť aj spotrebiteľov – nové druhy energie musia byť žiadané 
a cenovo prístupné - podstatná je teda aj úspešná komercializácia  

 potrebujeme nový biznis model (nie len technologický model) 

 budúcnosť bude tvorená decentralizovaným systémom energie 

 vyriešená bude musieť byť aj otázka vlastníctva – napr. v Nemecku sú približne 3 milióny ľudí, ktorí 
majú vlastné rôzne energetické systémy 

 potrebujeme spoločné myslenie a ciele  

 okrem výskumu má dôležité miesto tiež trh 

 spoločný prístup vo výskume umožní zdieľanie znalostí  a infraštruktúr 
 

Prezentácie a linky: 
 

Meno a priezvisko: Lenka Múdra 

 

 

 

 

 


