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Obr. 2 Ing. Miroslav Gramblička získal za zásluhy o rozvoj 
elektroenergetiky na Slovensku jedno z ocenení Osobnosť energetiky 
2012.

Ďalšie ocenenia si odniesli študenti doktorandského štúdia 
za  najlepšie príspevky – Ing. Igor Šulc s príspevkom OKTE, a. s. 
– Central Metering Data House (EEE 2012), Ing. Milan Perný 
s príspevkom Impedance Spectroscopy of Solar Cells (OZE 2012) 
a Ing.  Roman Petrichenko s prácou Development Of Smart 
Underfrequency Load Shedding System (Riadenie v energetike 
2012), ktorí si odniesli aj finančnú odmenu 500 eur od spoloč-
nosti Slovenské elektrárne – Enel, a. s., ktorú spoločne odovzdali 
Pompilio Caramuscio a prof. Ing. František Janíček, PhD.

Tretí deň pokračovali konferencie opäť v dvoch sekciách, a teda 
v rámci EEE 2012 sa prezentovali príspevky v sekciách s názvom 
Trh a ekonomika v energetike a Obnoviteľné zdroje, ekológia a efek-
tívnosť v energetike. V rámci konferencie Riadenie v energetike 
2012 sa prezentovali príspevky v sekciách s názvom Stabilita a ria-
denie ES a Modelovanie a riadenie elektrizačnej sústavy II. a v rámci 
OZE 2012 odzneli príspevky v sekciách s problematikou Všeobecné 
aplikácie OZE/Vodná a veterná energia a Biomasa II.

Obr. 3 Doc. Ing. Peter Kukuča, PhD., prezentoval svoj pohľad 
na tému inteligentného merania a inteligentných rozvodných sietí.

Príprava podujatia bola možná aj vďaka finančnej, vecnej a medi-
álnej podpore partnerov. Osobitná vďaka patrí generálnym partne-
rom, ktorými boli Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., 
Slovenské elektrárne – Enel, a. s., EkoFond, n. f., a jeho zriaďovateľ 
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.

Konferencia Energetika 2012 sa určite radí medzí podujatia, ktoré 
by nemali chýbať v kalendári žiadneho odborníka z praxe či akade-
mickej obce. Účastníci si aj tento rok vymenili podnety a inšpiráciu 
pre svoju odbornú aj výskumnú prácu. Podujatie významným spô-
sobom prispieva k rozvoju v oblasti prevádzky a riadenia energetic-
kých systémov, obnoviteľných zdrojov, ako aj ekologizácie a ekono-
mizácie energetiky.

Novinky z Hannoveru opäť v Podbanskom
Stalo sa už tradíciou, že to najlepšie z nemeckého Hannover Messe sa krátko nato objaví aj vo Vysokých Tatrách. Platí to, 
samozrejme, pre produkty a riešenia spoločnosti Siemens, ktorá si aj tento rok pozvala do Grand hotela Permon svojich obchodných 
a technologických partnerov.

Podujatie, ktoré sa uskutočnilo 
v  polovici mája, bolo počas štyroch 
dní trvania rozdelené do niekoľkých 
tematických blokov. V úvodnom 
 bloku boli predstavené novinky 
z oblasti prevádzkových meracích 
prístrojov a analytickej techniky. Tie 
si mohli účastníci prezrieť aj naživo 
v prezentačnom autobuse.

V oblasti pohonov boli predstave-
né najmä nové typy prevodoviek 
Simogear, motory SIMOTICS, frek-
venčné meniče SINAMICS G120 
– nová generácia riadiacich jedno-
tiek. Okrem základných technických 
parametrov boli prezentované aj 
možnosti ich aplikácií a konfigurácií. 
Inovácie a nové trendy boli súčas-
ťou prezentácie pohonov s veľkým 
 výkonom. V oblasti automatizačnej techniky predstavili odborníci 
zo Siemensu novú verziu TIA Portalu v11 SP2, riadiaceho systému 
SIMATIC PCS7 v8.0, novú decentrálnu perifériu ET200SP, ako aj 
SIMATIC S7-1200.

Prednáška o systéme na monitorovanie prevádzkových stavov 
SIPLUS CMS a riadenie teploty otvorila blok z oblasti noviniek spí-
nacej a istiacej techniky. Nasledovala prezentácia systému SIPLUS 
HCS určeného na riadenie teploty. Účastníkov zaujala aj výsostne 

aktuálna téma riadenia spotreby 
energií, v rámci ktorej bol prezento-
vaný systém Powermanager V3.0.

Okrem toho sa účastníci mohli 
zoznámiť aj s novinkami z oblasti 
PLM a CNC techniky. Špeciálnou 
témou na tohtoročnom stretnutí boli 
riešenia a technológie Siemens pre 
gumárenský priemysel. Účastníci si 
aj tento rok mohli okrem prednášok 
pozrieť mnohé z produktov v prezen-
tačných stánkoch.

O tom, že na podujatí v Podbanskom 
stále vládne neformálna a priateľ-
ská atmosféra, svedčí aj fakt, že 
vo štvrtok 17. 5. sa namiesto pre-
zentácií produktov objavil na plátnach televízny signál s priamym 
prenosom z hokejových majstrovstiev sveta. Účastníci podujatia 
aspoň takto na diaľku podporili slovenskú hokejovú reprezentáciu 
v súboji proti výberu Kanady, ktorý sme (možno aj vďaka fandeniu 
z Podbanského) nakoniec dotiahli do víťazného konca.

Ďalšie fotografie ako aj jednotlivé prednášky nájdete na adrese: 
http://www.siemens.sk/download/hausmesse/zakaznici/hano-
ver_2012_v_tatrach.html
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Obr. 1 Ing. Marián Hrica, 
vedúci divízie Automatizačnej 
techniky a pohonov, otvoril 
podujatie Hausmesse 
v Podbanskom

Obr. 2 Živé diskusie 
prebiehali aj pri 
prezentačných paneloch


