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Úvod (Introduction) 

 

Neobnoviteľné zdroje sa postupne vyčerpávajú, stávajú sa vzácnymi a čím ďalej drahšími. 

Európska únia i vlády jednotlivých krajín si uvedomujú, že je nutné hľadať alternatívne zdroje. 

Orgány verejnej správy by mohli viesť k zmenám smerom k udržateľnej produkcii a 

využívaniu energie, k podpore energetickej efektívnosti (EE) a využívaniu obnoviteľných 

zdrojov energie (OZE). Za týmto účelom bol vytvorený projekt ENER-SUPPLY „Energy 

Efficiency and Renewables – Supporting Policies in Local level for Energy“. Projekt je 

financovaný z programu EÚ Programu medzinárodnej spolupráce juhovýchodnej Európy. Je to 

spoločné úsilie 14 partnerov z 11 krajín, na čele s mestom Potenza v Taliansku. Projekt začal v 

apríli 2009 a končí v apríli 2012. Cieľom projektu je posilniť činnosť miestnej správy v 

spomínaných krajinách v oblasti EE a OZE. Jedným z výstupov je aj štúdia uskutočniteľnosti 

zameraná na využitie obnoviteľných zdrojov vo verejnej správe.  

Štúdia uskutočniteľnosti je zameraná na využitie drevnej biomasy pri vykurovaní v materskej 

škôlke v obci Bôrka. Využívanie biomasy má menší negatívny vplyv na životné prostredie ako 

spaľovanie fosílnych palív, pretože spaľovanie biomasy nezaťažuje životné prostredie 

nadmernou produkciou oxidu uhličitého. Navyše popol, ako odpadový produkt spaľovania 

biomasy, sa dá využiť ako vysoko kvalitné hnojivo.Hlavným rozhodovacím kritériom bude 

cenová dostupnosť, nakoľko verejný sektor má iba obmedzené zdroje. 

Štúdia uskutočniteľnosti je rozdelená do 7 kapitol. V prvej časti je vymedzené územie 

a základná charakteristika projektu. Následne štúdia obsahuje vymedzenie cieľa štúdie, popis 

východiskovej situácie a návrh riešenia, socioekonomické súvislosti, výsledky štúdie 

rozpracované do podoby dvoch alternatív, výsledky finančnej analýzy pre obe alternatívy, 

identifikované potenciálne zdroje financovania a v poslednej časti sú vymedzené riziká 

projektu. 
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1  Vymedzenie územia a stručná charakteristika projektu (Short description 

of selected territory and project) 

1.1 Vymedzenie územia (Description of selected territory) 

 

Slovenská republika vznikla 1. januára 1993 po rozdelení Československa. Názov v skrátenom 

tvare je Slovensko a je parlamentnou demokraciou. Slovensko, ako bývalá komunistická 

krajina, prešlo mnohými hlbokými sociálnymi a ekonomickými reformami od centrálne 

plánovaného hospodárstva k trhovej ekonomike. Reformy, ktoré veľmi intenzívne prebiehali 

hlavne v 90. rokoch,sú všeobecne považované za úspešné a  o Slovensku sa hovorí ako 

o najrýchlejšie sa rozvíjajúcej krajine v Európe. Je členom množstva medzinárodných inštitúcií, 

Európska únia, NATO, OECD, WTO, UNESCO, INTERPOL.   

Slovensko s rozlohou 49 035 km
2
je rozdelené do 8 krajov (VUC) a 79 okresov. Kraje, vyššie 

územné celky, sú nazvané podľa najväčšieho mesta v regióne: Bratislava (č. 1 namape nižšie), 

Košice (8), Banská Bystrica (6), Žilina (5), Trenčín (3), Trnava (2), Nitra (4), Prešov (7). 

 

Obrázok 1: Mapa Slovenska 

Zdroj: http://www.eplato.eu/infocenter/0020/0085/ 

 

Slovensko má 5,4 mil. obyvateľov. Najväčším mestom je Bratislava so 430 000 obyvateľmi. 

Druhé najväčšie mesto je Košice. 

Košický kraj je situovaný na východe Slovenska a s rozlohou 6 750 km
2
 zaberá 14 % územia 

Slovenska. Na juhu hraničí s Maďarskom, na východe s Ukrajinou, zo severu a zo západu 

susedí sprešovským a bansko-bystrickým krajom. Mesto Košice – metropola východného 

Slovenska, leží na rieke Hornád na západnom konci Košickej kotliny a má dlhú históriu. Mesto 

bolo v minulosti významným obchodným, kultúrnym a vzdelávacím centrom. V súčasnosti je 

druhým najväčším mestom na Slovensku s počtom obyvateľov cca 241 000. 

Košický kraj je administratívne rozdelený do 11 okresov: Košice I – IV, Gelnica, Košice – 

okolie, Michalovce, Rožňava, Sobrance, Spišská Nová Ves a Trebišov. Košický kraj má cca 

778 000 obyvateľov a z hľadiska hustoty obyvateľstva je na štvrtom mieste (15 % obyvateľstva 

Slovenska). Hustota obyvateľstva v priemere 114,8 obyvateľov na km
2
je jemne pod národným 

priemerom. Najvyššia hustota obyvateľstva je v Košiciach, Spišskej Novej Vsi 

a v Michalovciach. Najnižšia hustota obyvateľstva je v okresoch Košice – okolie a Sobrance. 

Celkovo má Košický kraj 440 obcí, z čoho je 17 miest (Gelnica, Košice, Moldava nad Bodvou, 

http://www.slovak-republic.org/bratislava/
http://www.slovak-republic.org/kosice/
http://www.slovak-republic.org/banska-bystrica/
http://www.slovak-republic.org/zilina/
http://www.slovak-republic.org/trencin/
http://www.slovak-republic.org/trnava/
http://www.slovak-republic.org/nitra/
http://www.slovak-republic.org/presov/
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Medzev, Michalovce, Strážske, Veľké Kapušany, Rožňava, Dobšiná, Sobrance, Spišská Nová 

Ves, Krompachy, Spišské Vlachy, Trebišov, Čierna nad Tisou, Sečovce, Kráľovský Chlmec). 

 

Obrázok 2: Mapa Košického samosprávneho kraja 

Zdroj: http://www.eplato.eu/infocenter/0020/0085/ 

 

Región je bohatý na prírodné zdroje a nachádza sa tam aj množstvo menších či väčších 

chránených území ako Slovenský raj, Slovenský kraj, chránené územie Vihorlat a Latorica. 

Košický kraj má 338 400 ha poľnohospodárskej pôdy, z ktorej je 62,3 % ornej pôdy. Pôdna 

mozaika zahŕňa hnedozeme, černozeme, ilimerizované pôdy, v horských oblastiach sa 

vyskytujú hnedé lesné pôdy, na vápencoch rendziny. Pôda sa využíva tak na rastlinnú ako 

i živočíšnu produkciu. Lesy pokrývajú cca 40 % plochy regiónu. Množstvo lesov je v okresoch 

Rožňava, Košice – okolie a Gelnica, menšie lesné plochy sú aj v okrese Michalovce. 

Dominujúlistnaté alebo zmiešané lesy.  

Z hľadiska existujúcich a potenciálnych zdrojov, predstavuje región dôležitú základňu 

nerastných surovín. Nachádzajú sa tam rôzne energetické, rudné i nerudné suroviny. 

Z energetických surovín to je plyn, ropa a hnedé uhlie v okresoch Michalovce, Sobrance 

a Trebišov. V lokalite Hnojné (okres Michalovce) je výskyt lignitu a v Trebišove antracitu. 

Rudné suroviny sú lokalizované v Slovenskom Rudohorí, v Spišskej Novej Vsi, Rožňave 

a Gelnici a Košice – okolie (siderit, meď, striebro, železo a železné rudy, kobaltovo-niklové 

rudy, pyrit, olovo, zinok, ortuť). Banský priemysel sa v minulosti rozvíjal v okresoch Spišská 

Nová Ves, Gelnica a Rožňava. V súčasnosti z dôvodu nízkej efektívnosti boli banské práce 

pozastavené alebo zrušené. Z nerudných surovín, ktoré sa nachádzajú prakticky v 

celom Košickom kraji, je možné spomenúť napr. druhy stavebného kameňa, tehliarske 

hliny,štrkopiesky, kaolín, vápenec, mastenec, soľ, a iné. 

Obec Bôrka 

Obec Bôrka sa nachádza v Košickom samosprávnom krajia je vzdialená 22 km východne od 

okresného mesta Rožňava. Kataster obce s rozlohou 2 374 ha leží na hranici medzi Slovenským 

krasom a Slovenským rudohorím. Obec sa nachádza v nadmorskej výške 564 m, najnižší bod 

v katastri je vo výške 545 m n. m. a najvyšší Csükerész (Osadník) 1180 m n. m. K decembru 

2008 mala obec 496 obyvateľov. Starostom obce je Vojtech Ičo. Ďalej tvorí samosprávu obce 

zástupca starostu (Irena Ivánková), 4 poslanci a hlavný kontrolór.  
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Bôrka je pútnickým miestom spojeným s marianskym kultom Panny Márie Karmelskej. 

Každoročne sa z toho dôvodu koná v júli Odpust Karmelskej P. Márie. Pozoruhodnými 

pamiatkami obce sú: pôvodný rímskokatolický kostol postavený v gotickom štýle (neskôr 

prestavaný v barokovom štýle) a reformovaný kostol v klasicistickom štýle. Dominantou obce 

je neobarokový kaštieľ z 19. storočia, ktorý je kultúrnou pamiatkou. Okrem kultúrnych 

pamiatok je kataster obce bohatý aj na prírodné krásy, ako Snežná diera alebo Čertová diera. 

Kataster obce je súčasťou chránených území a prírodných rezervácií ako Zádielská tiesňava 

a Havrania skala.  

Z historického hľadiska je prvá písomná zmienka o obci z roku 1409, kedy bola obec 

spomínaná ako súčasť turnianskeho hradného panstva a nazývala sa Barka. Obec je však 

nepochybne oveľa staršia. V roku 1828 mala obec 72 domov a 591 obyvateľov. V roku 1881 na 

základe vtedajšej reformy verejnej správy preradili Bôrku do Gemer - Malohontskej župy. 

Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, chovom dobytka, spracovaním dreva a 

baníctvom. V 19. storočí bola v chotári uhliareň a píla. Od roku 1918 bola obec súčasťou 

Československej republiky. Počas 2. svetovej vojny od roku 1938 do 1945 bola obec na 

základe Viedenskej arbitráže pripojená k Maďarskému kráľovstvu. Od roku 1945 sa stala opäť 

súčasťou Československej republiky a od roku 1993 súčasťou Slovenskej republiky. Z hľadiska 

tradícií je možné uviesť, že obec sa vyznačuje potočnou vidlicovou ulicovou zástavbou a ešte 

v polovici 20. storočia sa tu tkalo plátno a handričkové pokrovce. 

 

Obrázok 3: Erb obce Bôrka 

Zdroj: http://www.obce.info/sk/slovensko/kosicky-kraj/okres-roznava/borka/celok-borka 

 

 

Obec Bôrka 

Adresa obecného úradu: Obecný úrad Bôrka 5, 049 42, Drnava 

Telefón:  058 7882036       

Mobil:  0903 211 826       

Fax:  058 7882037 

E-mail:  obecborka@gmail.com 

WEB:  http://www.obecborka.sk 

Kód obce:  525561 

IČO:  00696412 

DIČ:  2020941230 

 
Tabuľka 1: Kontaktné informácie 

Zdroj: http://www.obecborka.sk/, http://www.obce.info/sk/slovensko/kosicky-kraj/okres-roznava/borka/celok-

borka 

 

 

 

mailto:obecborka@gmail.com
http://www.obecborka.sk/
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1.2 Potenciál biomasy na Slovensku a v Košickom samosprávnom kraji (Biomass potential 

in Slovakia and Kosice self-government region) 

 

Nasledujúca tabuľka predstavuje využiteľný potenciál obnoviteľných zdrojov energie na území 

SR. Je zrejmé, že najvyšší potenciál má v podmienkach SR biomasa. Samotná biomasa 

predstavuje 49 % z celkového potenciálu obnoviteľných zdrojov na území SR. Ďalšou 

alternatívou je využívanie vodnej a geotermálnej energie, ktorých podiel na OZE predstavuje 

dohromady 30 %.  

Zdroj Potenciál v PJ Potenciál v TWh 

Vodná energia 23, 8 6, 6 

Veľké vodné elektrárne 20, 2 5, 6 

Malé vodné elektrárne 3, 6 1, 0 

Biomasa 75, 6 21 

Dendromasa 47, 0 13, 055 

Poľnohospodárska biomasa 28, 6 7, 945 

Biopalivá 5, 0 1, 389 

Bioplyn 6, 9 1, 917 

Veterná energia 2, 2 0, 6 

Geotermálna energia 22, 7 6, 3 

Slnečná energia 18, 7 5, 2 

SPOLU 154, 9 43, 006 

Tabuľka 2: Využiteľný potenciál OZE na území SR 

Zdroj: MH SR. 2007. Energetická politika SR [online]. Dostupné na internete: 

<http://www.economy.gov.sk/energeticka-politika-sr-5925/127610s> 

 

Celková výmera poľnohospodárskej pôdy v Slovenskej republike je 2 432 979 ha. Ale nie 

všetka poľnohospodárska pôda sa využíva na produkciu poľnohospodárskych produktov. 

Výmery poľnohospodárskej pôdy, na ktorých sa pestujú hlavné poľnohospodárske plodiny, 

predstavujú v súčasnej dobe aj najväčší zdroj produkovanej biomasy. Je to biomasa, ktorá 

vzniká ako vedľajší produkt či odpad pri hlavnej výrobe vo forme slamy, odrezkov pri reze 

ovocných drevín alebo viniča. Osobitnú skupinu tvorí produkcia sena a drevnej hmoty z krov 

na trvalých trávnych porastoch. Biomasa rastlinného pôvodu na energetické využitie, pestovaná 

na poľnohospodárskej pôde, môže mať formu fytomasy alebo dendromasy. V nasledujúcej 

tabuľke je rozdelenie poľnohospodárskej pôdy podľa regiónov. Košický kraj disponuje 

značnými plochami doteraz nevyužitej pôdy (TTP) (pozri Tabuľka 3). Tento podiel predstavuje 

takmer 34 % z celkového fondu poľnohospodárskej pôdy. 

Z nasledujúcej tabuľky (Tabuľka 4) vyplýva, že energetický potenciál poľnohospodárskej 

biomasy je viac ako 76 TJ. Táto hodnota zahŕňa v sebe len biomasu slamnú ako vedľajší 

produkt rastlinnej výroby, odpadovú biomasu zo sadov, vinohradov a z náletu drevín na TTP 

a biomasu na výrobu bioplynu z exkrementov hospodárskych zvierat.  
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Kraj Orná pôda Chmeľnice Vinice Záhrady 
Ovocné 

sady 
TTP 

Bratislavský 75 183 - 4 655 4 514 1 101 9 869 
Trnavský 263 727 130 4 308 8 163 2 478 14 801 
Trenčiansky 98 724 372 68 8 149 2 607 76 547 
Nitriansky 406 904 36 12 164 14 240 5 057 31 085 
Žilinský 63 274 - - 6 142 403 176 450 
Banskobystrický 166 635 - 3 304 11 182 1 959 235 628 
Prešovský 150 243 - 23 10 927 2 198 221 767 
Košický 204 349 - 2 785 13 549 2 143 115 136 
SR spolu 1 429 040 538 27 307 76 865 17 947 881 283 

Tabuľka 3: Rozdelenie poľnohospodárskej pôdy podľa regiónov (ha) 

Zdroj: Štatistická ročenka ŠÚ SR 2009 

 

Kraj 

Biomasa rastlinná Biomasa živočíšna Biomasa spolu 

Produkcia 

v tis. t 

Energetický pot. Produkcia 

v tis. t 

Energetický pot. Energetický potenc. 

GWh TJ GWh TJ GWh TJ 

Bratislavský 217,4 846 3 044 344,6 71,8 258,5 917,8 3 302,5 

Trnavský 916,8 3 565 12 835 2 051,5 427,4 1 538,6 3 992,4 14 373,6 

Trenčiansky 276,8 1 071 3 857 1 154,7 240,6 866,1 1 311,6 4 723,1 

Nitriansky 1 640,6 6 380 22 968 2 083,1 433,9 1 562,3 6 813,9 24 530,3 

Žilinský 190,4 741 2 666 1 322,9 275,6 992,2 1 016,6 3 658,2 

Banskobystr. 617,2 2 400 8 640 1 640,0 341,2 1 230,0 2 741,2 9 870,0 

Prešovský 392,7 1 527 5 498 1 651,2 344 1 238,4 1 871,0 6 736,4 

Košický 738,1 2 870 10 333 1 109,6 231,2 832,2 3 101,2 11 165,2 

SR spolu 4 990,2 18 845 67 841 11 357,6 2 365,7 8 518,3 21210,7 76 359,3 

Tabuľka 4: Energetický potenciál poľnohospodárskej biomasy podľa krajov SR 

Zdroj: Agrobiomasa. 2010. Energetický potenciál biomasy. [online]. Dostupné na internete: 

<http://www.agrobiomasa.sk/index.php?s=3.3.1> 

 

Podľa Výskumného ústavu trávnych porastov a horského poľnohospodárstva v Banskej 

Bystrici, z nevyužívaných 300 000 ha TTP je možné využiť na produkciu hmoty do BPS okolo 

60 %. Pri výťažnosti 95 m
3
 bioplynu z 1 t trávnej hmoty je možná produkcia 307,8 mil. m

-3 

bioplynu, čo pri jeho výhrevnosti 25 MJ.m
-3

 predstavuje energetický potenciál  7 695 TJ. 

Celkovo možno kvantifikovať teoretický energetický potenciál poľnohospodárskej biomasy  na 

29 449  GWh alebo 106 054 TJ tepla, čo je 13,2 % z celkovej spotreby energie v SR. Celkový 

energetický potenciál je tvorený hlavne biomasou na spaľovanie, ktorá predstavuje takmer 64 

% z celkového využiteľného potenciálu v podmienkach Slovenska. 

Druh biomasy 
Možná ročná produkcia na 

energetické účely v t 

Energetický  ekvivalent 

GWh TJ 

Biomasa na spaľovanie  4 990 200 18 845 67 841 

Bioplyn z exkrementov 11 357 600 2 366 8 518 

Bioplyn z TTP 3 200 000 2 138 7 695 

Kvapalné biopalivá 200 000 ha 6 100 22 000 

Spolu  29 449 106 054 

Tabuľka 5: Celkový energetický potenciál poľnohospodárskej biomasy 

Zdroj: Agrobiomasa. 2010. Energetický potenciál biomasy. [online]. Dostupné na internete: 

<http://www.agrobiomasa.sk/index.php?s=3.3.1> 
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Z máp poteciálu biomasy v Košickom samosprávnom kraji (pozri Prílohy) je zrejmé, že vo 

východnej časti územia dominujú lúky a húštiny, západná časť (kde sa nachádza aj okres 

Rožňava a obec Bôrka) je skôr lesnatá a v strednej časti okolo Košíc sa vyskytujú lesy i lúky 

a húštiny. Okolo obce Bôrka a v severnejších častiach okresu Rožňava dominujú hlavne listnaté 

lesy a z hľadiska poteciálu biomasy je tu najvyšší potenciál dendromasy. Dendromasa sa 

najčastejšie vyskytuje ako: kusové drevo a drevné uhlie, drevná štiepka, pelety, brikety, 

slamové balíky, rozličné šupy, drevný odpad - piliny, hobliny, kôra, odrezky. 

(http://www.narodnaenergeticka.sk/sekcie/hrinovska-energeticka/co-je-co). Dendromasa má vo 

svojom zložení určitý hmotnostný podiel horľaviny, popoloviny a vody. Chemické zloženie 

dendromasy však z nej robí podstatne ekologickejšie palivo, ako je napríklad uhlie. V 

porovnaní s uhlím má nižší obsah síry. Obsah popola pri spálení je tiež nižší, navyše tento 

popol neobsahuje toxické kovy. Čerstvá dendromasa sa vyznačuje vysokou vlhkosťou(až 60%), 

vysokým obsahom prchavej horľaviny a nízkym obsahom popola a síry. Na výhrevnosť 

dendromasy výrazným spôsobom vplýva práve jej vlhkosť. Čím obsahuje drevná hmota viac 

vody, tým potrebujeme väčšiu energiu na jej vyparenie v procese spaľovania. 

 

1.3 Stručná charakteristika projektu (Short description of project) 

 

Projekt je zameraný na využitie biomasy pri vykurovaní budov vo verejnej správe v obci 

Bôrka. Predmetom štúdie je objekt bývalej školy s rozlohou 151 m2, ktorý je v štádiu adaptácie 

na materskú školu. Budova sa nachádza v intraviláne obce Bôrka v blízkosti centra v zástavbe 

tvorenej rodinnými domami. Objekt pozostáva z nepodpivničeného prízemia a nevyužívaného 

podkrovia. Zásobovanie pitnou vodou je riešené z obecného vodovodu a odkanalizovanie ústi 

do žumpy. Elektrická energia je zabezpečená zo sekundárnej siete nízkeho napätia vzdušnou 

prípojkou. Obec nie je plynofikovaná a projekt rieši vykurovanie budovy prostredníctvom 

ústredného kúrenia s radiátormi s kotlom na biomasu. Podľa projektovej dokumentácie 

k adaptácii budovy na materskú škôlku je plánovaný výkon kotla max. 25 kW. Rozvody sú 

vedené v podlahách v kanáloch v podkladovom betóne podlahy. Ohrev teplej vody bude 

v elektrickom bojleri. 

Pri navrhovanom dispozičnom riešení sa počíta s návštevnosťou 24 detí. Počet zamestnancov 

bol stanovený na 3 osoby. Deti vchádzajú zo vstupného priestoru cez chodbu do šatne, kde sa 

umiestnia poschodové skrinky na ukladanie zvrškov. Cez chodbu sa následne premiestnia buď 

do jedálne alebo herne. Hlavné priestory materskej školy sú členené na časť stravovaciu, 

miestnosť na hranie a odpočinkovú časť, ktorá je od časti denných aktivít oddelená 

zhrňovacími dverami. Všetky miestnosti sú presvetlené, prevetrávané a opatrené ľahko 

udržiavateľným povrchom – gumolit, keramické dlaždice a drevené parkety. Súčasťou budovy 

je aj prípravovňa, ktorá slúži na servírovanie a výdaj stravy. Dovoz stravy bude zabezpečený zo 

školskej jedálne v Drnave. Zamestnanci prichádzajú oddeleným vstupom so zádverím. 

Z chodby je  umožnený vstup do šatne zamestnancov a miestnosti pre upratovačku. Kotolňa 

s kotlom na biomasu bude prístupná z vonkajšej strany objektu. V kotolni bude umiestnené aj 

umývadlo na očistu rúk. V areáli materskej školy bude situovaný aj sklad paliva. Obsluhou 

kotla bude osoba poverená Obecným úradom (OÚ). Odpady budú vyvážané na skládku tuhého 
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komunálneho odpadu. Odpadový produkt spaľovania biomasy sa dá využiť ako vysoko 

kvalitné hnojivo. 

V prílohe sú schémy situácie začlenenia budovy v intraviláne obce, západný a južný pohľad na 

budovu po navrhovaných úpravách a navrhované dispozičné riešenie po adaptácii budovy 

bývalej školy na materskú škôlku. 
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2 Ciele, východiská a návrh riešenia projektu (Definition of project objectives, 

basis and proposed solutions) 

Nasledujúca kapitola obsahuje vytýčenie cieľa štúdie uskutočniteľnosti, popísané východiská 

a formulované návrhy riešenia projektu. Formulované sú dva návrhy, a to systém vykurovania 

s využitím kotla na spaľovanie peliet a kotla so systémom splyňovania dreva. Obe alternatívy 

majú svoje pozitíva. Jedna alternatíva poskytuje užívateľský komfort, čo je však 

kompenzované vyššou cenou a naopak druhá alternatíva je cenovo prístupnejšia, ale na úkor 

vyššej náročnosti na obsluhu pri prevádzke. 

 

2.1 Ciele a východiská projektu (Definition of project objectives and basis) 

 

Štúdia uskutočniteľnosti je zameraná na využitie drevnej biomasy pri vykurovaní v materskej 

škôlke v obci Bôrka. Využívanie biomasy má menší negatívny vplyv na životné prostredie ako 

spaľovanie fosílnych palív, pretože spaľovanie biomasy nezaťažuje životné prostredie 

nadmernou produkciou oxidu uhličitého. Navyše popol ako odpadový produkt spaľovania 

biomasy sa dá využiť ako vysoko kvalitné hnojivo.Cieľom projektu je príprava a analýza 

ekologických alternatív vykurovania budovy materskej škôlky v obci Bôrka a výber 

najvhodnejšej alternatívy. Hlavným rozhodovacím kritériom bude cenová dostupnosť, nakoľko 

verejný sektor má iba obmedzené zdroje. 

V okolí obce Bôrka a v okrese Rožňava má najvyšší potenciál drevná biomasa. V súčasnosti na 

trhu prevládajú dve základné skupiny kotlov na spaľovanie drevnej biomasy: kotly na 

spaľovanie drevných peliet či brikiet a kotly so systémom splyňovania dreva.Štúdia 

uskutočniteľnosti obsahuje porovnanie práve týchto alternatív. Základné východiská projektu 

a návrhy boli spracované s využitím publikácie od Slovenskej inovačnej a energetickej 

agentúry (SIEA, 2010). 

Predpokladá sa inštalácia kotla s maximálnym výkonom 25 kW. Práce a materiál spojený 

s tepelnou izoláciou, rozvodom potrubia, armatúr, vykurovacích telies a náterov sú považované 

za konštantné, t. z. nezávislé od výberu kotla. Štúdia uskutočniteľnosti však neabstrahuje od 

nákladov na spomínané práce a materiál. Odhad nákladov súvisiacich s prácami a materiálom 

realizoval Milan Hric, spolupracovník projektanta Vincenta Kacaru z Rožňavy, v roku 2011 

(Hric, 2011). 

Popis položky, stavebného dielu, 

remesla 

Konštrukčné 

práce 

Špecifikovaný 

materiál 

Spolu 

Izolácie tepelné 326,02 0,00 326,02 

Kotolne ? ? ? 

Strojovne ? ? ? 

Rozvod potrubia 2422,36 0,00 2422,36 

Armatúry 891,58 1154,00 2045,58 

Vykurovacie telesá 884,93 1916,68 2801,61 

Nátery 315,40 0,00 315,40 

Práce a dodávky PVS spolu    

Tabuľka 6:Rozpočtové náklady pre realizáciu vykurovacieho systému v materskej škôlke  

Zdroj: Hric, 2011 
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Náklady súvisiace s obstarávacou cenou kotla, vybavením strojovne v závislosti od druhu kotla, 

montážnymi prácami a následne súvisiacimi náklady na palivový materiál a obsluhu kotla budú 

variovať v závislosti od výberu daného druhu kotla. Životnosť kotlov na biomasu sa pohybuje 

okolo 15 rokov v závislosti od vlastností konštrukcie kotla. 

Vybavenie strojovne, teda príslušenstvo, predstavuje okrem obstarávacej ceny kotlatiež 

významné náklady. Nevyhnutný je najmä zmiešavací okruh pre kotol, ktorý zvyčajne 

pozostáva z čerpadla, teplomeru, zatváracieho a termoregulačného ventilu a 3-cestnej 

zmiešavacej armatúry so servopohonom. Aby sa zvýšila efektívnosť používaného kotla a 

neznižovala životnosť kotla, odporúča sa dokúpiť aj akumulačnú nádrž. Súčasťou dodávky 

kotla na spaľovanie drevných peliet je horák, ktorý zabezpečuje vznietenie paliva, dopravník 

paliva a zásobník. 

Cena za palivo a jeho dopravu môže výrazne ovplyvniť celkové náklady súvisiace s 

vykurovaním. Doprava biomasy zo vzdialenosti nad 60 kilometrov robí podľa SIEA (SIEA, 

2010) z nákupu kotla na biomasu vzhľadom na jeho životnosť takmer nenávratnú 

investíciu.Preto je súčasťou štúdie uskutočniteľnosti aj identifikácia potenciálnych dodávateľov 

paliva v regióne.  

Interval zásobovania palivom závisí od veľkosti skladovacích priestorov.V kotloch na drevné 

pelety bývajú zásobníky skonštruované tak, aby objem vsypaného paliva vystačil asi na 1 

týždeň. Dlhší cyklus prikladania umožňujú zásobníkové silá, ktoré môžu mať podobu drevenej 

ohrady, malej priľahlej miestnosti alebo podzemnej nádrže, z ktorej sú pelety premiestňované 

do kotla dopravníkom. Ak sa vybuduje a naplní silo, ktorého objem zodpovedá ročnej potrebe 

paliva, užívateľ sa nemusí starať o palivo celý rok. Pri používaní kotlov na splyňovanie dreva 

sa vyžaduje spaľovanie suchých polien. Čerstvo narezané drevo sa odporúča uskladniť v krytej 

skládke po dobu 2 až 3 rokov, kým sa drevo prirodzenou cestou zbaví nežiaducej vlhkosti. 

Účinnosť spaľovacieho procesu značne ovplyvňuje konečnú spotrebu paliva a má veľký vplyv 

na celkové náklady na vykurovanie.V klasických roštových kotloch na spaľovanie tuhých palív 

zastaraných konštrukcií sa účinnosť v praxi pohybuje  v rozpätí 65 - 70 %. Účinnosť 

moderných kotlov na spaľovanie drevných peliet je nad 90 %, vďaka čomu sa môže usporiť až 

25 % paliva. Kotly so splyňovaním dreva majú účinnosť aj viac ako 85 %.Ekonomicky 

výhodnejšie je prevádzkovať kotol s vysokou účinnosťou i napriek tomu, že má vyššiu 

obstarávaciu cenu. 

V tabuľke je uvedený prehľad nákladov na vykurovanie priemerného nezatepleného rodinného 

domu s obytnou plochou 150 m
2
 a celkovou ročnou spotrebou tepla na vykurovanie 80 GJ, pri 

vykurovaní bežne dostupnými palivami. V prepočtoch nie sú zahrnuté náklady na prípravu 

teplej úžitkovej vody a zohľadnené nie sú ani náklady na dopravu, ktoré sú individuálne. 

Hodnoty výhrevnosti palív a účinnosti spaľovacieho zariadenia sú stanovené orientačne. 

Použité ceny palív sú priemerné (s výnimkou zemného plynu a elektriny) a nemusia 

zodpovedať cenám v konkrétnej lokalite. V celkových ročných nákladoch na vykurovanie 

zemným plynom a elektrinou sú zahrnuté aj stále mesačné platby za odberné miesto. 
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Druh paliva 
Výhrevnosť 

paliva 

Spaľovacie 

zariadenie 

Účinnosť 

spaľovacieho 

zariadenia 

Ročná 

spotreba 

paliva 

Ročné 

náklady na 

vykurovanie 

Drevo 14 MJ/kg Kotol na splyňovanie 85 % 6 723 kg 620 € 

Rastlinné pelety 16 MJ/kg Konvenčný kotol 85 % 5 882 kg 683 € 

Drevné pelety 18 MJ/kg Konvenčný kotol 87 % 5 109 kg 763 € 

Drevné brikety 16 MJ/kg Kotol na splyňovanie 85 % 5 882 kg 781 € 

Čierne uhlie 21 MJ/kg Konvenčný kotol 69 % 5 521 kg 1 090 € 

Hnedé uhlie 15 MJ/kg Konvenčný kotol 67 % 7 960 kg 1 202 € 

Koks 25 MJ/kg Konvenčný kotol 72 % 4 444 kg 1 320 € 

Zemný plyn 34 MJ/kg Konvenčný kotol 87 % 2 705 m
3 

1 463 € 

Propán 46 MJ/kg Konvenčný kotol 88 % 1 976 kg 1 965 € 

Elektrina 3,6 MJ/kWh Elektrokotol 99 % 22 447 kWh 2 593 € 

Tabuľka 7: Prehľad nákladov na vykurovanie  

Zdroj: SIEA, 2010, s. 11 

 

2.2 Návrh riešenia projektu: Kotol na spaľovanie drevných brikiet a peliet (Biomas boiler 

with system of briquette and pellets burning) 

 

Výhodou kotlov na spaľovanie drevných peliet je ich komfortná prevádzka. Zásobníky paliva 

stačí naplniť raz denne alebo raz za niekoľko dní, v závislosti od ich veľkosti a aktuálnej 

potreby tepla. Všetky funkcie kotla súvisiace so spaľovacím procesom riadi elektronická 

regulácia.V prípade, že horák na pelety dostane pokyn k štartu alebo vznikne potreba 

vykurovať, dopravník nasype pelety, ktoré horák zapáli. Po dostatočnom rozhorení peliet 

naštartuje horák na požadovaný výkon. Kotol je v prevádzke, pokiaľ teplota v referenčnej 

miestnosti nedosiahne hodnotu nastavenú na priestorovom termostate. Ak nie je inštalovaný 

priestorový termostat, prevádzka kotla je riadená nastavenou limitnou hodnotou teploty 

kotlového termostatu. Po vypnutí horáka pelety dohoria a spaľovanie sa celkom utlmí. Na 

zvýšenie účinnosti spaľovania môže byť kotol vybavený tzv. „lambda sondou“, ktorá 

vyhodnocuje zvyškový kyslík v spalinách a riadiaca jednotka upraví otáčky odťahového 

ventilátora. 

Charakteristiky palivového materiálu sú v prípade tohto druhu kotla nasledovné. Pelety sú 

granule kruhového prierezu, ktoré mávajú priemer 6 až 8 mm a dĺžku 10 až 30 mm. Sú 

vyrobené výhradne z odpadového materiálu, ako sú piliny alebo hobliny bez chemických 

prísad. Lisovaním pod vysokým tlakom sa dosahuje vysoká sypná merná hmotnosť paliva 

(min. 650 kg/m
3
). Ich veľkou výhodou je, že majú obsah vlhkosti iba 8 – 10 %. Brikety sú 

valce s dĺžkou 15 až 25 cm a vyrábajú sa z odpadovej biomasy drvením, sušením a lisovaním 

bez chemických prísad. Brikety majú vysokú mernú hmotnosť paliva (1200 kg/m
3
), vďaka 

čomu zaberú pri uskladňovaní menej miesta. Ďalšími prednosťami sú zvyčajne vysoká 

výhrevnosť a nízka popolnatosť. 

Pelety môžu byť umiestnené v prevádzkovom zásobníku. Štandardne má objem od 100 litrov, 

čo zodpovedá dennej potrebe paliva cca 65 kg, až do 1 000 litrov, ktoré postačujú na 

zásobovanie počas cca 10 dní. Pelety však možno skladovať aj v sile alebo v sklade väčších 

rozmerov. Výhodou sú menšie náklady na dopravu paliva a možnosť využiť umiestňovanie 

paliva fúkaním priamo z autocisterny. Často sa ako zásobník používa aj časť kotolne. V týchto 
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prípadoch palivo môže vystačiť aj na celú vykurovaciu sezónu. Pelety sa do horáka môžu 

premiestňovať automaticky dopravníkom. Zvyčajne je to závitovkový dopravník s flexibilnou 

spojovacou hadicou pripojenou na plniacu rúru s vloženou bezpečnostnou klapkou proti 

spätnému vznieteniu paliva. 

Spaľovaciu komoru treba čistiť a popol z popolníka vyberať raz za 1 až 30 dní, podľa kvality 

peliet a veľkosti popolníka. V prípade potreby možno kotol vybaviť automatickým 

odpopolňovacím systémom pre komfortné vykurovanie s minimálnou obsluhou. 

Spotreba peliet na vykurovaciu sezónu pre bežnú nezateplenú budovu s rozlohou 150 m² a s 

predpokladanou spotrebou tepla 80 GJ sa pohybuje okolo 5 ton. 

Cena teplovodného kotla na drevné pelety vrátane nevyhnutného príslušenstva (horák s 

dopravníkom, zásobník na pelety, čerpadlo, termoregulačný ventil, zmiešavací ventil, 

termostat) pre priemerný rodinný dom s výkonom kotla 15 až 25 kW sa podľa SIEA (SIEA, 

2010)  pohybuje v rozmedzí od 2600 do 4800 eur. 

 

2.3 Návrh riešenia projektu: Kotol so systémom splyňovania dreva (Biomas boiler with 

system of wood gasifying) 
 

V kotloch na splyňovanie dreva prichádza k spaľovaniu dreva bez prebytku vzduchu a následne 

k spaľovaniu vytvoreného drevoplynu, čo má zásadný vplyv na lepšiu využiteľnosť paliva. 

Oproti klasickým roštovým kotlom na spaľovanie dreva zostávajú v kotloch na splyňovanie 

dreva minimálne tuhé zvyšky. Vďaka vysokej účinnosti a veľkosti spaľovacej komory, stačí 

prikladať palivo dvakrát až trikrát denne. Pri kotloch na splyňovanie je nevyhnutným 

príslušenstvom tzv. odťahový ventilátor zabraňujúci dymeniu kotla do miestnosti pri prikladaní 

paliva. Kotly sú vybavené aj dýzou na splyňovanie a roštom, ktorý umožňuje optimálne 

vyhorenie paliva a odpopolnenie paliva počas prevádzky kotla. Na podporu horenia sa do 

spaľovacej komory vháňa vzduch. Odťahový ventilátor zabezpečuje plynulý odvod spalín do 

komína, a tak pri dodržaní odporúčaní je čistenie kotla a vyberanie popola prakticky bezprašné 

a bez zadymenia okolitého priestoru. 

Výrobcovia kotlov na splyňovanie dreva odporúčajú na optimálne využitie inštalovaného 

výkonu zapojenie kotla s akumulačnou nádržou. Najefektívnejšia prevádzka splyňovacích 

kotlov je od 50 do 100 % ich menovitého výkonu. Pri prevádzke kotla s výkonom pod 50 % 

menovitého výkonu je horenie nedokonalé, čo spôsobuje nízku účinnosť výroby tepla, zvýšenú 

produkciu škodlivín vypúšťaných do ovzdušia a zanášanie kotla aj komína sadzami. Taktiež 

môže dochádzať ku korózii teplovýmenných plôch kotla. Nepriaznivým dôsledkom je aj 

skracovanie životnosti telesa kotla. 

Najmä v prechodnom období alebo v lete, kedy potreba tepla, prípadne teplej vody v rámci dňa 

nie je rovnomerná, býva kotol často prevádzkovaný s výkonom nižším ako 50 %. S 

akumulačnou nádržou, v ktorej sa ukladá prebytok vyrobeného tepla, možno kotol 

prevádzkovať efektívnejšie. Ak je nádrž plne „nabitá”, kotol sa automaticky odstaví a vykuruje 
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sa naakumulovaným teplom. Cena akumulačnej nádrže v závislosti od jej objemu sa pohybuje 

od 400 do 800 €. 

Palivom je v prípade kotla so systémom splyňovania dreva kusové drevo. Okrem polien v dĺžke 

30 až 50 cm, prípadne do 100 cm, sem patria aj rôzne kusové odpady z drevospracujúceho 

priemyslu. Polená do moderných kotlov už netreba skracovať, na rozdiel od klasických starších 

kotlov s krátkym ohniskom, ktoré boli väčšinou konštruované na spaľovanie koksu či uhlia, ale 

dnes sa často používajú na spaľovanie dreva. Relatívna vlhkosť tohto paliva sa pohybuje od 15 

do 55 %. Na dosiahnutie garantovanej účinnosti splyňovacieho kotla by vlhkosť dreva nemala 

presiahnuť 25 %.Pri správnom spaľovaní a optimálnej vlhkosti horí drevo takmer bez dymu, 

ľahko sa zapaľuje a tvorí málo popola. Tvrdé drevo horí dlhšie, ale má horšiu zápalnosť, mäkké 

drevo opačne. V kotle nie je vhodné spaľovať čerstvo narezané drevo, ktoré obsahuje veľký 

podiel vody. Odparovanie nielenže znižuje výkon kotla, ale môže kotol aj vážne poškodiť. 

Vlhkosť vyjadruje podiel obsahu vody v dreve, ktorý sa mení v závislosti od vlhkosti vzduchu 

a teploty okolitého prostredia. Ostatné zložky dreva sa označujú ako sušina. Výhrevnosť dreva 

je parameter, ktorý definuje energetický obsah dreva. Výrazne sa mení zmenou vlhkosti. Drevo 

s menšou vlhkosťou má vyššiu výhrevnosť. Výhrevnosť čistej sušiny z dreva sa pohybuje od 

17,5 do 20 MJ/kg pri vlhkosti na úrovni 0 %, ktorá je však nedosiahnuteľná. Pri bežnej vlhkosti 

na úrovni 20 %, ktorú možno dosiahnuť pri skladovaní na vzduchu po dobu cca 1,5 – 2 rokov, 

dosahuje drevo výhrevnosť okolo 14 MJ/kg, v závislosti od druhu dreva. Z listnatých drevín sa 

najviac používa bukové, dubové, hrabové a agátové drevo, z ihličnatých smrekové alebo 

borovicové drevo. 

Spotreba paliva v splyňovacom kotle na drevo sa pohybuje od asi 4 kg/hod. pre kotol s 

výkonom 18 kW až po 18 kg/hod. pre 80 kW zariadenie vhodné pre veľké rodinné domy. V 

našich klimatických podmienkach spotrebuje nezateplený rodinný dom s plochou 150 m
2
 v 

kotle s výkonom 18 až 25 kW za vykurovaciu sezónu asi 12 m
3
 drevených polien. 

Cena teplovodného kotla so systémom splyňovania dreva (vrátane bezpečnostného výmenníka 

a čerpadla) pre priemerný rodinný dom s výkonom kotla 15 až 25 kW sa pohybuje medzi 1200 

až 1600 eur. V uvedených sumách nie sú zahrnuté náklady na inštaláciu, ani cena za 

akumulačnú nádrž. 
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3 Socioekonomické súvislosti (Socio-economic context) 

Pri socioekonomických súvislostiach je pri širšom pohľade možné podotknúť samotný význam 

realizácie celkového projektu adaptácie objektu bývalej školy na materskú škôlku v Bôrke 

a sprevádzkovanie materskej škôlky.  Predpokladá sa, že materskú škôlku bude navštevovať 24 

detí, z čoho väčšina bude z marginalizovanej skupiny obyvateľstva. Marginalizovaná skupina 

obyvateľstva zvykne byť často odkázaná na sociálnu pomoc, a prevádzka tohto zariadenia 

priamo v mieste bydliska s odbúraním nákladov na prepravu a pod. je nesporným prínosom 

tohto projektu.Na prevádzku škôlky budú potrební 3 zamestnanci, čo v okrese s dlhodobo 

vysokou mierou nezamestnanosti (v roku 2011 bola miera evidovanej nezamestnanosti podľa 

databázy regionálnej štatistiky ŠU SR v okrese Rožňava na úrovni 28,7 %(http://px-

web.statistics.sk)) je ďalším veľkým socioekonomickým prínosom. 

Z užšieho hľadiska má inštalácia kotla na biomasu nasledujúce prínosy. V dôsledku 

chemického zloženia dendromasy je toto ekologickejšie palivo, ako je napríklad uhlie. V 

porovnaní s uhlím má nižší obsah síry. Obsah popola pri spálení je tiež nižší, navyše tento 

popol neobsahuje toxické kovy. Odpadový produkt spaľovania sa dá využiť ako vysoko 

kvalitné hnojivo, ktoré sa môže ponúknuť bezodplatne alebo za určitý poplatok miestnym 

obyvateľom, ktorí si v svojich záhradách pestujú domácu zeleninu a ovocie.   

Z hľadiska tvorby nových pracovných miest v súvislosti s prevádzkou kotlov na biomasu nie je 

možné očakávať výrazné prírastky. V obci predpokladajú na obsluhu kotla využiť pracovníka 

povereného Obecným úradom (OÚ), teda nie je predpokladaná tvorba nového pracovného 

miesta. Pri inštalácii kotla na pelety s automatickým dopravníkom paliva a dostatočne veľkým 

zásobníkom, môže byť prevádzka na niekoľko dní, ale i dlhodobo v závislosti od veľkosti 

zásobníka, úplne automatizovaná bez potreby ľudských zdrojov. Pri kotle na splyňovanie dreva 

sa predpokladá dopĺňanie paliva dva až trikrát denne. Obec môže využiť na túto činnosť aj 

nezamestnaných so záujmom o aktivačné práce, nakoľko daná aktivita nie je časovo ani 

kvalifikačne náročná. 
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4 Výsledky analýzy uskutočniteľnosti (Results of feasibility analysis) 

Na trhu je k dispozícii viacero výrobcov a predajcov kotlov na biomasy. Na základe 

najlepšieho potenciálu drevnej biomasy v skúmanom regióne a hlavného rozhodovacieho 

kritéria, ktorým je cenová dostupnosť, boli ako východiskové zvolené dve najrozšírenejšie 

alternatívy kotlov: kotol na spaľovanie drevných peliet či brikiet a kotol so systémom 

splyňovania dreva. Vychádzalo sa z predpokladu, že najrozšírenejšie kotly budú spĺňať 

kritérium cenovej dostupnosti (pretože toto kritérium zvykne byť jedným z hlavných pri 

všetkých investoroch), budú ponúkať univerzálne riešenie (čo je štandardne cenovo 

prijateľnejšie ako príprava špecifického riešenia) na primeranej kvalitatívnej úrovni. 

V nasledujúcich kapitolách je bližšie špecifikované riešenie projektu pre obe analyzované 

alternatívy, ktorých východisková situácia bola opísaná v kapitole 2. 

 

4.1 Špecifikácia riešenia projektu: Kotol na spaľovanie drevných peliet (Result of 

feasibility analysis: Biomas boiler with system of pellets burning) 
 

V prvom rade bol realizovaný prieskum trhu ohľadne výrobcov a predajcov kotlov na biomasu. 

Na slovenskom trhu sa vyskytuje viacero predajcov kotlov na spaľovanie drevných brikiet 

a peliet s rôznym výkonom (napr. kotly na biomasu značky PONAST a HERZ predáva 

spoločnosť Boston, s. r. o. z Považskej Bystrice. (www.boston-sk.sk), spoločnosť Agraservis 

(www.agraservis.sk) z Košťan nad turcom ponúka kotol na peletyVerner,Morus, s. r.o. 

(www.morus.sk) z Partizánskej Ľupče ponúk kotly viacerých značiek, ...). Viacero spoločností 

realizuje okrem predaja aj odborné poradenstvo. 

Cenový prieskum kotlov na spaľovanie drevných brikiet a peliet sa týkal kotlov s výkonom 

maximálne 25 kW podľa odporúčaní projektanta. Cena kotlov sa pohybuje v intervale 3 000 – 

7 500 €. Ďalšie náklady súvisia s odpopolňovačom (cca 1150 €), montážou (cca 100 €) 

a dopravou (v závislosti od vzdialenosti). Spotreba paliva pri kotle s výkonom 25 kW je podľa 

poradcov viac ako 8 t/rok. 

Spoločnosť TorusTherm, s. r. o. (www.torustherm.sk)so sídlom v Dohňanoch sa zaoberá 

predajom peletových a drevoštiepkových kotlov a solárnych zostáv na ohrev vody. V ponuke 

majú širokú paletu kotlov rakúskej výroby a pred samotným predajom realizujú aj odborné 

poradenstvo. Podľa zástupcu tejto spoločnosti je odporúčaný výkon kotla na pelety 

v danejmaterskej škôlke 15 kW a preberajú na seba riziko poddimenzovania kotla. Zariadenie 

kompletnej kotolne s automatickým kotlom o výkone 15 kWvrátane všetkého vybavenia, 

podávača a inštalácie kotla kalkulujú na 6 000 € vrátane DPH. Kotol je malých rozmerov, 

zásobník štandardne 70x70x120 cm. Zásobník daných rozmerov vystačí na 2 týždne, pri 

väčších mrazoch na 1 týždeň. Zásoba peliet na rok by bola v sklade na dvore a plnenie by 

realizoval pracovník poverený OÚ. Kotol by mohol zároveň slúžiť na ohrev teplej úžitkovej 

vody. Spotreba paliva je odhadovaná na 5 t ročne aj s ohľadom na požadovanú vyššiu teplotu 

v priestoroch materskej škôlky.  

http://www.boston-sk.sk/
http://www.torustherm.sk/
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Obrázok 4: Kotol BiotechPeletové vykurovacie systémy TopLight „M“ 

Zdroj: www.torustherm.sk 

 

Charakteristiky kotla: 

výkon: 4,5-14,9 KW  

regulácia lambda sondou  

žiaruodolný – horákový systém (neustále vysoký stupeň účinnosti) s automatickým čistením  

primárny vzduch so senzorovou reguláciou  

sekundárny vzduch so senzorovou reguláciou  

výmenník tepla s automatickým čistením  

automatické zapaľovanie  

popolové stláčanie  

vysokovýkonná sacia turbína pre vákuový systém  

predzásobník s cca 60 kg peliet 

nasávanie s možnosťou regulácie otáčok  

regulácia mikroprocesoru s grafickým displayom 

obrazovka so zavedeným menu  

kontakt pre vonkajšie požiadavky 

výška, šírka, hĺbka: 1345/1060/685 mm 

priemer komína: 130 mm 

napätie/frekvencia: 230 V/50 

Tabuľka 8: Charakteristiky kotla BiotechPeletové vykurovacie systémy TopLight „M“ 

Zdroj: www.torustherm.sk, http://www.morus.sk/pdf/flyer_TLM.pdf 

 

Ďalej sa realizoval prieskum dodávateľov peliet a brikiet (s výnimkou brikiet a peliet 

z oceliarenských prachov) v Košickom kraji prostredníctvom vyhľadávania na internete 

v databázach ako Zlaté stránky, Azet, adresarfiriem.sk, a pod., kde sa podarilo nájsť 

nasledujúcich potenciálnych dodávateľov (Tabuľka 9). Pôvodne bolo vyhľadávanie zamerané 

na dodávateľov vo vzdialenosti do 60 km (na základe východiskových informácií), ale pre 

obmedzený počet dodávateľov boli do nasledujúceho zoznamu zaradení všetci potenciálni 

dodávatelia z Košického samosprávneho kraja. Zároveň je možné podotknúť, že väčšina 

majiteľov kotlov na pelety rieši zásobovanie jednorazovo, čo váhu kritéria vzdialenosti značne 

redukovalo a bolo ďalším dôvodom k zaradeniu medzi potenciálnych dodávateľov aj 

vzdialenejšie podniky.  

http://www.torustherm.sk/
http://www.torustherm.sk/


 

18 

Skladovanie peliet je nenáročné a nevyžaduje špeciálne priestory. Pri jednoduchom skladovaní 

sa ako alternatíva ponúka malá pivnica alebo odkladacia miestnosť. V areáli materskej škôlky 

sa počíta s jednoduchým skladom paliva. Podmienkou je ochrana pred dažďom a vlhkom. Z 

bezpečnostných dôvodov sa nesmie v skladovom priestore peliet nechať voľne elektroinštalácia 

(svietidlá, elektrické vedenie, rozvádzač, zásuvky, zapínače svetiel atď.) Vo všetkých 

prípadoch musia byť elektroinštalácie chránené pred explóziou. Pelety sú silno hydroskopické. 

Pri styku s vodou, alebo mokrým podkladom napr. stenou, napuchnú (nasajú vodu), rozpadnú 

sa a sú nepoužiteľné. Peletový podávací systém musí tiež ostať v priebehu roka suchý. 

 

Názov podniku Adresa a kontakt Vzdialenosť  Poznámky 

JBD pelety, s. r. o. Tehelná 14, Rožňava 22 km opracovanie drevnej hmoty a 

výroba komponentov z dreva – 

súčasná existencia neznáma 

SHR – Milan Šváňa Gomboš 78, Veľká Ida 

www.biobrikety-

kosice.sk 

60 km Výroba brikiet z biomasy 

(repka a slama každého druhu). 

Cena 0,15 € kg. 

Ekodrim, s. r. o. Južná trieda 48, Košice 

www.ekodrim.sk 

74 km Výroba a dodávky tepla z 

biomasy. Výroba vykurovacích 

peliet a štiepky. Dodávka 

kotolní na biomasu - pelety, 

brikety,štiepku. Zhodnocovanie 

drevného odpadu. 

Cassovia Pulz, s. r. 

o. 

Štúrova 8, Košice 74 km  Dodávka ihličnatej guľatiny, 

reziva, paliet a brikiet, 

palivového dreva, kozubového 

dreva, peliet a brikiet z 

drevených pilín, agropeliet ako 

aj brikiet z rašeliny. 

PAMI-mont, s. r. o. Mlynská 6, Veľký Šariš 102 km Predaj kotlov na biomasu, 

výroba a predaj drevných peliet.  

Tabuľka 9: Prehľad dodávateľov peliet podľa vzdialenosti od obce Bôrka 

Zdroj: vlastný prieskum 

 

Odporúča sa jednorazový nákup peliet na celú vykurovaciu sezónu v letnom období. 

Predpokladá sa nákup peliet v 15 kg baleniach, ktoré sa prepravujú a skladujú na paletách 

a ľahko sa prenášajú. Cena peliet sa vyznačuje sezónnou volatilitou. Pelety je možné zakúpiť 

v cene 150 – 250 €/t.  

Pri prevádzkovaní automatizovaného kotla na pelety nie je potrebné počítať s personálom na 

jeho každodennú obsluhu, nakoľko pelety sú do spaľovacej komory presúvané zo zásobníka 

automaticky. Potrebné však bude dopĺňanie zásobníka cca raz za týždeň alebo raz za dva 

týždne (v závislosti od vonkajších mrazov). Na tento účel  je možné využiť nezamestnaných 

v obci, kde táto činnosť môže byť náplňou aktivačných prác. V takomto prípade nie je potrebné 

počítať s nákladmi na obsluhujúci personál kotolne. 
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4.2 Špecifikácia riešenia projektu: Kotol so systémom splyňovania dreva (Biomas boiler 

with system of wood gasifying) 

 

Podobne ako v predchádzajúcom prípade bol v prvom rade realizovaný prieskum trhu ohľadne 

výrobcov a predajcov kotlov so systémom splyňovania dreva. Na  slovenskom trhu sa 

vyskytuje opäť viacero predajcov kotlov na tuhé palivos rôznym výkonom. Často to bývajú 

kotly na zmiešané palivo, v ktorých je možné spaľovať uhlie, drevo, brikety, ale v niektorých 

prípadoch i pelety (napr. kotle na zmiešané palivo rôznych značiek ponúka podnik PAMI-mont, 

s. r. o., z Veľkého Šariša (www.pamimont.sk), kotle značky Vigas na spaľovanie pilín, dreva 

a v niektorých prípadoch aj uhlia ponúka výrobca Vimar z Banskej Bystrice 

(http://www.vimar.sk), ...).Opäť spoločností realizujú okrem predaja aj odborné poradenstvo. 

Kotol SAS AGRO ECO od spoločnosti PAMI-mont je automacikým kotlom na zmiešané 

palivo ako drevené a agropelety, obilie, drevnú štiepku, kusové drevo i čierne uhlie s výkonom 

23 kW ponúka v cene 3 118 € s DPH (kotol s výkonom 29 kW v cene 3 367 kW). 

Pre potreby projektu bol ako vhodná alternatíva vybraný kotol od spoločnosti Vimar z Banskej 

Bystrice, ktorá je výrobcom týchto kotlov. Jedná sa o kotol Vigas 25 kW (kotol s menším 

výkonom v tomto produktovom rade ani nie je k dispozícii), v ktorom je možné spaľovať drevo 

a drevný odpad, štiepku, piliny, pilinové brikety do max. vlhkosti 20 %. Cena kotla spolu 

s príslušenstvom je 1 866 € vrátane DPH. Technické parametre údaje kotla sú v nasledujúcej 

tabuľke. (Tabuľka 10) 

 

Obrázok: Kotol Vigas 25kW  

Zdroj: http://www.vimar.sk/?u1=kotlyvodne&u2=vigas025&jazyk=sk 

 

Okrem samotného kotla musí byť zariadená ešte strojovňa kotolne. Predpokladá sa inštalácia 

expanznej tlakovej nádoby s membránou Expanzomat /80/ v cene 127,46 € bez DPH 

a regulátora teploty JUNKERRS TRZ 12-2 s týždenným programom 201,95 € bez DPH. 

Čo sa týka dodávateľov paliva, v Košickom kraji sa nachádza veľké množstvo potenciálnych 

dodávateľov palivového dreva. V databáze Zlatých stránok je registrovaných viac ako 70 

http://www.pamimont.sk/
http://www.vimar.sk/
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podnikateľov, ktorí sa zaoberajú ťažbou a spracovaním dreva a ktorých sídlo nie je vo väčšej 

vzdialenosti ako 60 km od obce Bôrka, z toho dôvodu nebol robený konkrétny zoznam 

potenciálnych dodávateľov dreva. Cena dreva je závislá od doby sušenia, spracovania 

(guľatina, štiepané drevo) a druhu dreva. Orientačná cena štiepaného dreva (buk, dub) 

vzduchosuchého je 100 €/t. 

Menovitý výkon kotla kW 25 

Trieda kotla podľa EN 303-5 (účinnosť / emisie)   3 / 3 

Max. prevádzkový tlak vody bar 3 

Palivo   drevo do max. vlh. 20% o výhrevnosti min. 15MJ/kg 

Rozsah výkonu kW 5 - 31 

Účinnosť % 85,49 

Spotreba paliva pri men. výkone kg/hod 7,6 

Náhradné palivo   Drevný odpad, štiepky, piliny, pilinové brikety  

Komínový ťah mBar 0,15 – 0,20 

Hmotnosť kg 430 

Priemer vstupného hrdla G/mm 2" 

Priemer výstupného hrdla G/mm 2" 

Priemer napúšťacieho ventilu G ½" 

Objem vodnej náplne l 75 

Spaliny pri menovitom výkone °C 240 

Spaliny pri minimálnom výkone °C 150 

Rozmery plniacej komory - Hĺbka mm 560 

Rozmery plniacej komory - Výška mm 490 

Rozmery plniacej komory - Šírka mm 440 

Rozmery plniaceho otvoru (š×v) mm 435×255 

Max. hmotnosť paliva kg 30 

Objem plniacej komory dm³ 120 

Emisie pri 10% O2 CO10% mg/m³ 495 

Emisie pri 10% O2 OGC10% mg/m³ 61 

Emisie pri 10% O2 Prach mg/m³ 68 

Hlučnosť dB 45,5 

Max. elektrický príkon W 70 

Napätie/frekvencia V/Hz ~230/50 

Tabuľka 10: Technické údaje kotla Vigas 25kW  

Zdroj: http://www.vimar.sk/?u1=kotlyvodne&u2=vigas025&jazyk=sk 

 

Pri prevádzkovaní kotla so systémom splyňovania dreva je potrebné počítať aj s personálom na 

jeho každodennú obsluhu, čo v prípade kotla na pelety nie je potrebné. Palivo do kotla je 

potrebné prikladať dvakrát až trikrát v priebehu dňa a príležitostne sa starať aj o odstraňovanie 

popola. Starosta obce predpokladá, že touto činnosťou bude poverená vybraná osoba. Za 

účelom minimalizácie nákladov je možné na túto činnosť využiť nezamestnaných v obci, kde 

táto činnosť môže byť náplňou aktivačných prác. V takomto prípade nie je potrebné počítať 

s nákladmi na obsluhujúci personál kotolne. 
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5 Výsledky finančnej analýzy (Results of Financial analysis) 

Finančná analýza je spracovaná za obe navrhované riešenia, t. j. kotol na spaľovanie drevných 

peliet a kotol so systémom splyňovania dreva. V oboch prípadoch sa počítalo s rozpočtovými 

nákladmi na realizáciu vykurovacieho systému v materskej škôlke v obci Bôrka, ktorých 

vyčíslenie realizoval Milan Hric, spolupracovník projektanta Vincenta Kacaru z Rožňavy, 

v roku 2011 a sú uvedené vo východiskách projektu.  

Súčasťou finančnej analýzy je aj odhad ročných nákladov na palivo. Ročná spotreba paliva je 

odhadovaná na základe odborného názoru konzultantov, čo korešponduje zároveň aj s tabuľkou 

7Prehľad nákladov na vykurovanie, ktorá je uvedená v kapitole 2.1 Ciele a východiská 

projektu. Odhadovaná cena paliva je výsledkom realizovaného trhového prieskumu a nezahŕňa 

náklady na prepravu.  

Posledná podkapitola je venovaná porovnaniu alternatív a výsledkom finančnej analýzy. Doba 

návratnosti nebola počítaná vzhľadom na charakter využitia budovy, t. j. nepodnikateľské 

účely. 

 

5.1 Finančná analýza: Kotol na spaľovanie drevných peliet (Financial analysis: Biomas 

boiler with system of pellets burning) 

 

Nasledujúca tabuľka obsahuje rozpočtové náklady na realizáciu vykurovacieho systému 

v materskej škôlke s využitím kotla na pelety Kotol Biotech Peletové vykurovacie systémy 

TopLight „M“ s odporúčaným výkonom 15 kW. 

Popis položky, stavebného dielu, 

remesla 

Konštrukčné 

práce 

Špecifikovaný 

materiál 

Spolu bez DPH 

Izolácie tepelné 326,02 0,00 326,02 

Kotolne 0,00 5 000,00 5000,00 

Strojovne 0,00 0,00 0,00 

Rozvod potrubia 2422,36 0,00 2422,36 

Armatúry 891,58 1154,00 2045,58 

Vykurovacie telesá 884,93 1916,68 2801,61 

Nátery 315,40 0,00 315,40 

Práce a dodávky PVS spolu 5146,82 8070,68 12910,97 

DPH 20 % 1028,38 1614,14 2582,19 

Celková suma vrátane DPH 6175,20 9684,82 15493,16 

Tabuľka 11:Rozpočtové náklady pre realizáciu vykurovacieho systému v materskej škôlke s využitím kotla na 

pelety 

Zdroj: výsledky prieskumu, Hric, 2011 a vlastné prepočty 

 

Odhadované náklady na spotrebu paliva sú vypočítané na základe nasledujúcich predpokladov: 

 odhadovaná ročná spotreba paliva je 5 100kg, 

 náklady na 1 tonu drevených pelietsú v priemere 200 € vrátane DPH, 

 cena nezahŕňa náklady na prepravu. 
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Odhadované ročné náklady na spotrebu peliet pri vykurovaní materskej škôlky pri priemernej 

cene peliet 200€/t. sú 1 020 € vrátane DPH. V porovnaní s údajmi, ktoré sú publikované na 

internete Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (SIEA) sú náklady na palivo vyššie 

(pozri tabuľku Prehľad nákladov na vykurovanie, ktorá je uvedená v kapitole 2.1 Ciele 

a východiská projektu). SIEA uvádza ročné náklady na palivo v cene 763 € (SIEA, 2010, s. 

11). Rozdiel oproti kalkulácii SIEA je cca 260 €. 

Nakoľko na trhu je možné nájsť aj dodávateľov, ktorí dodávajú pelety mimo vykurovacej 

sezóny v cene cca 150 €/t, tak boli náklady na palivo prepočítané aj s touto alternatívou. 

Odhadované náklady na spotrebu paliva sú vypočítané na základe nasledujúcich predpokladov: 

 odhadovaná ročná spotreba paliva je 5 100kg, 

 náklady na 1 tonu drevných pelietsú v priemere150 € vrátane DPH (zvýhodnená cena 

pri nákupe mimo sezóny, s ktorou počítajú aj v tabuľke 7Prehľad nákladov na 

vykurovanie, ktorá je uvedená v kapitole 2.1 Ciele a východiská projektu). 

 cena nezahŕňa náklady na prepravu. 

 

Odhadované ročné náklady na spotrebu peliet pri vykurovaní materskej škôlky pri priemernej 

cene peliet150 €/t sú 765 € vrátane DPH.  V tomto prípade je kalkulácia porovnateľná s údajmi 

Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA, 2010, s. 11).  

Na základe odborného odhadu konzultanta je možné predpokladať, že pri inštalácii kotla 

s vyšším výkonom - 25 kW, by bola ročná spotreba paliva na vykurovanie viac ako 8 ton. Aj 

obstarávacia cena kotla s vyšším výkonom sa pohybuje vo vyšších cenách (rádovo o niekoľko 

tisíc Eur).  

V prípade, že by sa kotol na pelety využíval aj na ohrev teplej úžitkovej vody, tak je možné 

počítať s vyššou spotrebou paliva. Vyššie náklady na palivo by sa však kompenzovali nižšou 

cenou za ohrev teplej úžitkovej vody v porovnaní s využitím boilera na elektrickú energiu. 

V budúcnosti sa cena elektrickej energie bude s veľkou pravdepodobnosťou zvyšovať (možno 

očakávať až dvojnásobné zvýšenie cien elektrickej energie), a tak bude možné dosiahnuť týmto 

spôsobom dokonca určité finančné úspory.  

 

5.2 Finančná analýza: Kotol so systémom splyňovania dreva (Financial analysis: Biomas 

boiler with system of wood gasifying) 

 

Nasledujúca tabuľka 12 obsahuje rozpočtové náklady na realizáciu vykurovacieho systému 

v materskej škôlke s využitím kotla Vigas s 25 kW. 

Odhadované náklady na spotrebu paliva na vykurovanie sú vypočítané na základe 

nasledujúcich predpokladov: 

 odhadovaná ročná spotreba paliva je 6 800 kg, 

 náklady na 1 tonu paliva (buk/dub, vzduchosuché, štiepané) sú 100 € vrátane DPH, 

 cena nezahŕňa náklady na prepravu. 
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Popis položky, stavebného dielu, 

remesla 

Konštrukčné 

práce 

Špecifikovaný 

materiál 

Spolu bez DPH 

Izolácie tepelné 326,02 0,00 326,02 

Kotolne 176,25 1 425,00 1 601,25 

Strojovne 130,28 201,95 332,23 

Rozvod potrubia 2422,36 0,00 2422,36 

Armatúry 891,58 1154,00 2045,58 

Vykurovacie telesá 884,93 1916,68 2801,61 

Nátery 315,40 0,00 315,40 

Práce a dodávky PVS spolu 5146,82 4 967,63 9 844,45 

DPH 20 % 1029,36 939,53 1968,89 

Celková suma vrátane DPH 6176,18 5 637,16 11 813,34 

Tabuľka 12:Rozpočtové náklady pre realizáciu vyk. systému v mat. škôlke s využitím kotla na splyňovanie dreva 

Zdroj: výsledky prieskumu trhu, Hric, 2011 a vlastné prepočty 

 

Odhadované ročné náklady na spotrebu palivového dreva pri vykurovaní materskej škôlky sú 

680 € vrátane DPH, čo je porovnateľné s údajmi Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry 

(SIEA, 2010, s. 11).  

 

5.3 Porovnanie alternatív a výsledky finančnej analýzy (Comparison of alternatives and 

results of financial analysis) 

 

Obsahom tejto kapitoly je porovnanie navrhovaných alternatív systémov vykurovania pre 

budovu materskej škôlky v obci Bôrka. Nasledujúca tabuľka (Tabuľka 13) obsahuje stručný 

prehľad celkových nákladov na vykurovanie v prvom roku. Náklady na palivo v prípade kotla 

na pelety sú počítané pri jednotkovej cene 150 €/t (čo je možné dosiahnuť pri jednorazovom 

nákupe mimo vykurovacej sezóny). Náklady na obsluhu sú v oboch prípadoch nulové, pretože 

obec môže využiť na obsluhu kotolne nezamestnaných v rámci aktivačných prác. To by 

napríklad v podniku nebolo možné a pri použití kotla so systémom splyňovania dreva by bolo 

potrebné počítať s nákladmi na každodennú obsluhu. Pri peletovom kotle by to boli náklady na 

personál, ktorý by dopĺňal zásobník peliet raz za cca dva týždne. 

 

Popis položky, stavebného dielu, 

remesla 

(A) Kotol na 

pelety 

(B) Kotol so systémom 

splyňovania dreva 

Rozdiel medzi 

(A) a (B) 

Investičné náklady na vykurovací 

systém 

15 493,16 11 813,34 3 679,82 

Náklady na obsluhu  0,00 0,00 0,00 

Náklady na palivo 765,00 680,00 85,00 

Celkové náklady na vykurovanie 

v prvom roku 

16 258,16 12 493,34 3 764,82 

Tabuľka 13:Porovnanie rozpočtových nákladov na vykurovanie v prvom roku pri oboch navrhovaných 

alternatívach 

Zdroj: vlastné prepočty 
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Nasledujúce tabuľky (Tabuľka 14, Tabuľka 15)obsahujú rozpočítané náklady na predpokladanú 

životnosť kotla, čo je cca 15 rokov. Investičné náklady sú rovnomerne rozdelené počas celej 

doby životnosti (čo sa využíva sa pri účtovných odpisoch pri rovnomernom odpisovaní). 

Predpokladá sa, že náklady na palivo sa zvýšia o cca 10 % každých 5 rokov. (Tento predpoklad 

vychádza z toho, že je možné očakávať rast cien v dôsledku inflácie. Na rast cien by malo 

negatívne pôsobiť to, že región je bohatý na zásoby drevnej suroviny. Zároveň je možné 

očakávať rast cenovej konkurencie v oblasti dodávateľov peliet /táto situácia je už zrejmá na 

západnom Slovensku a na Morave/, čo by malo brániť vysokému rastu cien.). Náklady na 

palivo v prvom roku sú z dôvodu sprevádzkovania zariadenia až v druhej polovici roka 

proporcionálne upravené t. j. znížené o 50 %. Náklady na obsluhu nie sú z už vyššie 

spomínaných dôvodov zohľadňované. Zohľadnené sú však odhadované náklady na údržbu 

a opravy, čo sa odhaduje na sumu 150 € po každých piatich rokoch. Z hľadiska väčšieho počtu 

mechanických a automatických častí, je možné očakávať, že kotol na pelety by mohol byť 

náchylnejší na poruchy, ale tento dohad nebol pri výpočtoch zohľadnený. 

Z finančného hľadiska je výhodnejšie riešenie vykurovacieho systému v materskej škôlke 

inštaláciou kotla so systémom splyňovania dreva. Pri porovnaní rozpočtových nákladov na 

vykurovanie v prvom roku pri oboch navrhovaných alternatívach je rozdiel v celkových 

nákladoch 3 764,82 €. Kotol na splyňovanie dreva je v porovnaní s peletovým kotlom lacnejší 

o 3 679,82 € a pri palive je možné ušetriť pri dreve 85 € v porovnaní s ročnými nákladmi na 

vykurovanie peletami. 

Pri porovnaní predpokladaných nákladov rozpočítaných na životnosť kotla odhadovanú na cca 

15 rokov je rozdiel 5 180 € v prospech kotla so systémom splyňovania dreva. Z finančného 

hľadiska je pre obec výhodnejšia alternatíva vykurovania využitím kotla na splyňovanie dreva, 

ale to iba v tom prípade, že na obsluhu nebudú potrebné žiadne dodatočné náklady (tak ako sa 

predpokladá) alebo, že dodatočné náklady na obsluhu budú maximálne vo výške 5 180 €.  

Ďalším faktorom, ktorý by mohol ovplyvniť aj finančnú kalkuláciu sú náklady na ohrev teplej 

úžitkovej vody. Kotol na pelety totiž môže byť zároveň využitý aj na tento účel. V prípade, že 

by sa kotol na pelety využíval aj na ohrev teplej úžitkovej vody, tak bude asi potrebné počítať 

s vyššou spotrebou paliva. Vyššie náklady na palivo by sa však kompenzovali nižšou cenou za 

ohrev teplej úžitkovej vody v porovnaní s využitím boilera na elektrickú energiu. V budúcnosti 

sa očakáva zvyšovanie ceny elektrickej energie až o 100 %, a tak by bolo možné dosiahnuť 

týmto spôsobom určité finančné úspory. Tie začnú byť významné až v prípade, že prekonajú 

hranicu 5 180 €. 
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Položka/Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Investičné 

náklady v podobe 

odpisov 

1 033 1 033 1 033 1 033 1 033 1 033 1 033 1 033 

Náklady na 

obsluhu  

0 0 0 0 0 0 0 0 

Náklady na palivo 395 795 795 795 795 875 875 875 

Náklady na 

opravu 

0 0 0 0 0 150 00 0 

Celkové náklady 

na vykurovanie  

1 428 1 828 1 828 1 828 1 828 2 058 1 908 1 908 

 

Položka/Rok 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Investičné 

náklady v podobe 

odpisov 

1 033 1 033 1 033 1 033 1 033 1 033 1 033 

Náklady na 

obsluhu  
0 0 0 0 0 0 0 

Náklady na palivo 875 875 962 962 962 962 962 

Náklady na 

opravu 
0 0 150 0 0 0 0 

Celkové náklady 

na vykurovanie 
1 908 1 908 2 145 1 995 1 995 1 995 1 995 

Spolu 

28 555 

Tabuľka 14:Predpokladané náklady na vykurovanie pri kotly na pelety v období 15 rokov 

Zdroj: vlastné prepočty 

 

Položka/Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Investičné 

náklady v podobe 

odpisov 

788 788 788 788 788 788 788 788 

Náklady na 

obsluhu  

0 0 0 0 0 0 0 0 

Náklady na palivo 680 680 680 680 680 748 748 748 

Náklady na 

opravu 

0 0 0 0 0 150 0 0 

Celkové náklady 

na vykurovanie  

1 468 1 468 1 468 1 468 1 468 1 686 1 536 1 536 

 

Položka/Rok 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Investičné 

náklady v podobe 

odpisov 

1 033 1 033 1 033 1 033 1 033 1 033 1 033 

Náklady na 

obsluhu  
0 0 0 0 0 0 0 

Náklady na palivo 875 875 962 962 962 962 962 

Náklady na 

opravu 
0 0 150 0 0 0 0 

Celkové náklady 

na vykurovanie  

1 908 1 908 2 145 1 995 1 995 1 995 1 995 Spolu 

23 375 

Tabuľka15:Predpokladané náklady na vykurovanie pri kotly so systémom splyňovania dreva v období 15 rokov 

Zdroj: vlastné prepočty 
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6 Zdroje financovania (Sources of financing) 

Z hľadiska zdrojov financovania prichádzajú do úvahy viaceré alternatívy. Okrem financovania 

z vlastných zdrojov obce je možné využiť financovanie z fondov Európskej únie, 

z Environmentálneho fondu, úverové financovanie a program MUNSEFF. V nasledujúcich 

čiastkových kapitolách sú bližšie predstavené možnosti financovania z cudzích zdrojov. 

 

6.1 Fondy Európskej únie (European Union Funds) 

 

Obec môže na financovanie investičného projektu teplovodnej kotolne na biomasu využiť 

možnosti financovania z fondov Európskej únie. Projekt tohto zamerania spadá pod 

Ministerstvo životného prostredia SR a operačný program Životné prostredie, konkrétne 

operačný cieľ č. 3.2 Minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane podpory 

obnoviteľných zdrojov energie.  

Operačný cieľ 3.2 je zameraný na plnenie prijatých medzinárodných záväzkov v oblasti 

znižovania emisií skleníkových plynov, ako aj na aktivity spojené s transpozíciou a 

implementáciou smernice 2004/101/ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/87/ES o 

vytvorení systému obchodovania s kvótami emisií skleníkových plynov v rámci Spoločenstva s 

ohľadom na projektové mechanizmy Kjótskeho protokolu. 

Pre dosiahnutie operačného cieľa 3.2 sú oprávnené 2 skupiny aktivít s ďalšími podskupinami. 

Pre teplovodnú kotolňu s využitím biomasy v materskej škôlke, ktorej zriaďovateľom je obec, 

sú vecne významné body I.A a I.D v nasledovnom znení: 

I.skupina: znižovanie emisií skleníkových plynov spolu so znižovaním emisií základných 

znečisťujúcich látok v oblasti výroby tepla, vrátane zmeny palivovej základne energetických 

zdrojov v prospech využívania obnoviteľných zdrojov: 

A. Projekty zmeny palivovej základne v prospech palív s nižším obsahom uhlíka a 

obnoviteľných zdrojov energie, ako je biomasa, bioplyn, slnečná energia, geotermálna energia, 

s výnimkou projektov zámeny paliva zo zemného plynu na biomasu, zacielené na zníženie 

emisií skleníkových plynov spolu so znižovaním emisií základných znečisťujúcich látok v 

oblasti výroby tepla vo verejných objektoch v obci, vo viacerých obciach alebo na úrovni 

mikroregiónu. Súčasťou projektov zmeny palivovej základne na biomasu môžu byť aj 

opatrenia na znižovanie energetických strát budov (napr. zatepľovanie fasád, výmena okien, 

výmena tepelnej izolácie vnútorných rozvodov a pod.) a výmena a/alebo výstavba vonkajších 

tepelných rozvodov medzi objektmi používajúcimi spoločný tepelný zdroj. V prípade opatrení 

na znižovanie energetických strát budov musí byť doložený energetický audit budov, ktorého 

výsledkom bude návrh uvedených opatrení. 

D. Projekty na inštaláciu tepelných čerpadiel za účelom náhrady produkcie tepla a teplej vody z 

neobnoviteľných zdrojov energie aj v kombinácii so zmenou palivovej základne v prospech 

obnoviteľných zdrojov energie (biomasa, bioplyn, slnečná energia, geotermálna energia) alebo 

bez nej. Súčasťou projektov zmeny palivovej základne na biomasu môžu byť aj opatrenia na 

zniţžovanie energetických strát budov (napr. zatepľovanie fasád, výmena okien, výmena 
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tepelnej izolácie rozvodov a pod.). V prípade opatrení na znižovanie energetických strát budov 

musí byť doložený energetický audit budov, ktorého výsledkom bude návrh uvedených 

opatrení. 

Prioritná os 3 je financovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF). Na podporu z 

ERDF sú v rámci cieľa Konvergencia oprávnené tie regióny NUTS II, ktorých hodnota hrubého 

domáceho produktu (HDP) na obyvateľa meraná paritou kúpnej sily a vypočítaná na základe 

údajov ES v priemere za roky 2000 - 2002 je menšia ako 75 % priemeru EÚ 25.V prípade 

Slovenskej republiky je preto na podporu z ERDF oprávnené celé jej územie okrem regiónu 

NUTS II Bratislavský kraj. 

Zo všeobecných zásad oprávnenosti výdavkov je možné vyzdvihnúť nasledujúce body:  

 Časový rámec oprávnenosti výdavkov sa stanovuje tak, že za oprávnené sa považujú 

výdavky, ktoré vznikli v období od 1.1.2007 do 31.12.2015. 

 Minimálna a maximálna doba realizácie projektu sa nestanovuje. 

 Minimálna výška nenávratného finančného príspevku na projekt sa nestanovuje. 

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku na projekt je podmienená 

indikatívnou finančnou alokáciou na daný operačný cieľ a bude ďalej spresnená vo 

výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. 

Ďalšou dôležitou informáciou je minimálna výška spolufinancovania zo zdrojov prijímateľa 

a maximálna výška príspevku zo zdrojov EÚ a ŠR, čo je zobrazené v nasledujúcej tabuľke. 

 

Presné vymedzenie 

oprávneného subjektu  

Vymedzenie skupiny 

oprávnených aktivít 

(príp. aj typu projektov), 

pre ktoré je daný 

prijímateľ oprávnený  

Maximálna výška 

príspevku zo zdrojov 

EÚ a ŠR (v súlade so 

Stratégiou 

financovania 

projektov 

podporovaných zo ŠF 

a KF)  

Minimálna výška 

spolufinancovania zo 

zdrojov prijímateľa (v 

súlade so Stratégiou 

financovania projektov 

podporovaných zo ŠF a 

KF)*  

obce alebo nimi zriadené 

rozpočtové alebo 

príspevkové organizácie  

Skupina I. A, B, C, D  

Skupina II. C – F  

95 % 5 % 

Tabuľka 16: Informácie o max. výške príspevku a min. výške spolufinancovania 

Zdroj: Programový manuál Operačného programu Životné prostredie, s. 47 Dostupné na: 

<http://www.opzp.sk/downloadfile/vyzvy/2011-10-03-vyzva-opzp-po2-11-1/09a-programovy-manual-op-zp-

verzia-7-0.pdf > 

 

Podľa harmonogramu výziev na rok 2012 pre operačný cieľ 3.2 verejný ako i súkromný sektor 

je plánované zverejnenie výziev v apríli 2012. Uzávierka pre podávanie výziev je 90 dní od 

zverejnenia a indikatívna finančná čiastka predstavuje objem 6 350 000 EUR. 
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6.2 Environmentálny fond (Environmental Fond) 

 

Obec môže získať finančné prostriedky na realizáciu investičného projektu prostredníctvom 

environmentálneho fondu (http://www.envirofond.sk/sk/podpora_uvery.html) a to vo forme 

dotácie alebo úveru.  

Environmentálny fond bol zriadený zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 587/2004 

Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Environmentálny 

fond je samostatná právnická osoba so sídlom v Bratislave. Správu fondu vykonáva 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. 

O úver alebo dotáciu je možné žiadať v siedmych oblastiach: 

 A Oblasť: Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme 

 B Oblasť: Ochrana a využívanie vôd 

 C Oblasť: Rozvoj odpadového hospodárstva 

 D Oblasť: Ochrana prírody a krajiny 

 E Oblasť: Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia 

 F Oblasť: Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu 

životného prostredia 

 G Oblasť: Zelená investičná schéma 

 

Z hľadiska zamerania projektu je významná oblasť A – Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy 

Zeme. Cieľom je investične podporiť aktivity smerujúce k zlepšeniu kvality ovzdušia 

prostredníctvom zníženia znečisťujúcich látok (SO2, NOx, CO, VOC, tuhých znečisťujúcich 

látok PM10, PM2,5 a iných) a látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu Zeme.Konkrétne by sa 

jednalo o oblasť A1 – Podpora výroby tepla a teplej úžitkovej vody prostredníctvom využívania 

nízkoenergetických zdrojov. Podpora je určená na dosiahnutie požadovaných emisných limitov 

prostredníctvom zmeny spaľovaného paliva alebo zmeny technológie spaľovacieho procesu. 

Podporené budú projekty zamerané na verejnoprospešný a podnikateľský účel. 

Ďalšou významnou oblasťou z hľadiska zamerania projektu je G Oblasť: Zelená investičná 

schéma. Je to podporný mechanizmus krajín vytvorený na financovanie domácich projektov v 

oblasti znižovania emisií skleníkových plynov zdrojmi z výnosov z predaja nevyužitých 

priznaných jednotiek Kjótskeho protokolu (AAUs).Projekty v rámci Zelenej investičnej 

schémy budú podporené v súlade s cieľmi štátnej environmentálnej politiky v ochrane ovzdušia 

a ozónovej vrstvy Zeme. Jednotlivé projekty môžu byť podporené formou úveru alebo dotácie 

a týkajú sa nasledujúcich oblastí, ktoré môžu byť alternatívnym zdrojom financovania aj pri 

riešení tohto projektu: 

 GIS1 - Výmena zariadení na prípravu tepla, teplej úžitkovej vody a chladu 

využívajúcich fosílne palivá za zariadenia využívajúce biomasu, za telepné čerpadlá 

alebo solárne systémy vrátane výmeny celej sústavy   

 GIS2 - Inštalácia nových zariadení na prípravu tepla, teplej úžitkovej vody a chladu 

využívajúce biomasu alebo solárny systémy, inštalácia tepelných čerpadiel vrátane 

inštalácie sústavy   

http://www.envirofond.sk/sk/podpora_uvery.html
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 GIS3 - Inštalácia nových zariadení s cieľom úspory energie   

 GIS4 - Modernizácia zariadení s cieľom úspory elektrickej energie a/alebo fosílonych 

palív (napr. inteligentné riadenie budovy, dopravné systémy)   

 GIS5 - Zníženie tepelných strát v rozvodoch tepelných médií v centrálnych rozvodoch 

tepla   

 GIS6 - Nákup elektromobilov   

 GIS7 - Zlepšenie energetickej hospodárnosti budov 

 

Environmentálny fond poskytuje podporu formou úveru za nasledovných podmienok: 

 úroková sadzba z úveru je vo výške 1,00 % p.a., 

 splatnosť úveru je od 5 do 15 rokov, 

 ručenie za úver sa vyžaduje vo výške 130 % z hodnoty žiadaného úveru.  

 

Podpora formou dotácie alebo úveru môže byť poskytnutá okrem inéhoprávnickej osobe, ktorá 

nepodniká, obci, samosprávnemu kraju, príspevkovej organizácii, občianskemu združeniu, 

záujmovému združeniu právnických osôb, nadácii, neinvestičnému fondu alebo neziskovej 

organizácii poskytujúcej verejnoprospešné služby s environmentálnym zameraním alebo 

registrovanej cirkvi a náboženskej spoločnosti na (Výročná správa 2009. 

http://www.envirofond.sk/userdata/data/subory/Archiv/2009/Vyrocna%20sprava%20Environm

entaneho%20fondu%20za%20rok%202009.pd): 

 činnosti zamerané na dosiahnutie cieľov štátnej environmentálnej politiky, najmä v 

ochrane ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme, ochrane a využívaní vôd, rozvoji 

odpadového hospodárstva a v ochrane prírody a krajiny, 

 prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného 

prostredia,   

 environmentálnu výchovu, vzdelávanie a propagáciu, 

 riešenie mimoriadne závažnej environmentálnej situácie. 

 

6.3 Úverové financovanie (Credit financing) 

 

Ďalším zdrojom financovania je úver.Na slovenskom bankovom trhu pôsobilo k 30.6.2011 

okrem centrálnej banky (Národná banka Slovenska) spolu 31 bánk, z ktorých 2 boli bez 

zahraničnej majetkovej účasti, 12 so zahraničnou majetkovou účasťou a 17 zahraničných bánk, 

ktoré majú na území SR svoje pobočky (www.nbs.sk). Analyzovaná bola ponuka troch 

najväčších bánk na slovenskom trhu (Slovenská sporiteľňa, a. s., Všeobecná úverová banka, a. 

s., Tatra banka, a. s.), ponuka banky s dominantným postavením v ponuke služieb pre 

samosprávy (Prima banka Slovensko, a. s.) a ponuka OTP Banka Slovensko, a. s., v ktorej má 

obec Bôrka zriadený bežný účet. Predmetom záujmu boli produkty na financovanie samospráv. 

Slovenská sporiteľňa (http://www.slsp.sk) je bankou s najdlhšou tradíciou sporiteľníctva na 

Slovensku, korene ktorého siahajú až do 19. storočia. Od roku 2001 je majoritným akcionárom 

silná finančná skupina Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG. Slovenská sporiteľňa 
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je v súčasnosti najväčšia komerčná banka na Slovensku. Má najväčší podiel na trhu vkladov, 

najrozsiahlejšiu sieť vlastných obchodných miest a dominantné postavenie v oblasti vydávania 

bankových platobných kariet. Klientmi banky môžu byť i mestá a obce. Banka ponúka 

produkty pre obce, ktoré využívajú financovanie z fondov EÚ, ale i úverové produkty na 

financovanie investičných projektov. Konkrétne podmienky úveru ako i úroková sadzba sú 

výsledkom individuálneho jednania medzi bankou a klientov. Pri financovaní vykurovacieho 

systému v hodnote cca 15 000 by bolo možné využiť úver so splatnosťou 5 rokov, kedy je 

úroková sadzba viazaná na 12 mesačný EURIBOR + prirážka, ktorá je závislá od bonity 

klienta. 12 mesačný EURIBOR je koncom februára na úrovni 0,55 € a prirážka sa pohybuje 

v intervale 1,8 – 4 %. Pre porovnanie je možné uviesť, že úroková sadzba na bezúčelový úver 

pre podnikateľov (nezabezpečený) je v Slovenskej sporiteľni 8,1 % p. a. Úroková sadzba na 

obnovu a rekonštrukciu bytových domov fixovaná na obdobie 5 rokov je 4,95 %. Úvery pre 

samosprávu sú teda výhodnejšie. 

Všeobecná úverová banka(http://www.vub.sk) vznikla v roku 1990 vyčlenením komerčných 

aktivít pre firemných klientov na území SR zo Štátnej banky československej. V roku 2001 

získala väčšinový podiel vo VÚB banke významná talianska banková skupina Intesa Bci (dnes 

Intesa Sanpaolo). Na slovenskom trhu predstavuje druhú najväčšiu banku s trhovým podielom 

cca 20 %. Ponúka aj produkty pre samosprávy. Portfólio produktov určených na financovanie 

samospráv je nasledujúce: 

 Kontokorentný úver Samospráva – úver vo forme povoleného debetu na bežnom účte až 

do výšky stanoveného limitu. Minimálna výška úveru 3 300 Eur. Doba splatnosti je do 

konca rozpočtového roka. 

 Revolvingový úver Samospráva – úver, ktorý umožňuje klientovi čerpať poskytnuté 

zdroje opakovane, bez nutnosti žiadať o povolenie čerpania banku. Minimálna výška 

úveru 3 300 Eur s dobou splatnosti maximálne 2 roky.  

 Investičný úver Samospráva – určený na financovanie investičných potrieb miest a 

obcí.Minimálna výška úveru je 3300 EUR s maximálnou dobou splatnosti 20 rokov. 

 Záruky pre mestá a obce pre úvery Štátneho fondu rozvoja bývania – vystavenie 

bankovej záruky na zabezpečenie úverov čerpaných na výstavbu obecných nájomných 

bytov. 

 Štrukturálne fondy – VÚB ponúka Preklenovací úver s EU fondmi.Umožňuje 

financovanie projektu pred poskytnutím dotácie zo štrukturálnych fondov EÚ. Je 

účelovým úverom poskytnutým výlučne na financovanie oprávnených výdavkov. 

Maximálna výška stanovená v rámci projektu so splatnosťou do 2 rokov alebo 

v závislosti od termínov úhrady. 

 Financovanie z externých zdrojov – VÚB bankaponúka možnosť získať úvery za 

zvýhodnených podmienok vďaka spolupráci s externými finančnými inštitúciami EÚ. 

Odporúčaný produkt na financovanie vykurovacieho systému v hodnote cca 15 000 € je 

Investičný úver Samospráva. Úverové podmienky ako i úroková sadzba sa vypracováva 

v klientskom centre a je výsledkom individuálneho jednania obce s bankou. Nevýhodou je 

obmedzená a zdĺhavá komunikácia v tejto inštitúcii. Relevantné informácie je možné získať iba 

osobne v klientskom centre. To sa možno zmení, ak obec získa kontakt priamo na 
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zodpovedného pracovníka v klientskom centre. Podmienkou čerpania úveru je však počet 

obyvateľov obce viac ako 500. 

Tatra banka(http://www.tatrabanka.sk) vznikla v roku 1990 ako prvá súkromná banka na 

Slovensku. V súčasnosti patrí do RZB Group, je jednou z najúspešnejších dcérskych 

spoločností Raiffeisen Bank International v strednej a východnej Európe a je treťou najväčšou 

a dlhodobo najefektívnejšou bankou na Slovensku. Tatra banka je modernou univerzálnou 

bankou s komplexnou ponukou bankových služieb a riešení v oblasti spravovania financií pre 

firemných aj individuálnych klientov. Vo svojom portfóliu produktov však nemá produkty 

určené pre verejnú sféru. Úverové financovanie z Tatra Banky by bolo možné, ak by bola 

škôlka v súkromnom vlastníctve alebo zriadená ako spoločnosť s ručením obmedzeným. 

Minimálna hodnota úveru je 50 000 Eur, čo v prípade tohto projektu nie je dosiahnuté. 

Nakoľko obec realizuje celý projekt prestavby bývalej obecnej školy na materskú škôlku, tak 

toto financovanie by bolo vhodné iba na komplexný projekt rekonštrukcie vrátane 

vykurovacieho systému. Úroková sadzba je minimálne 8 % p. a.  

Prima banka Slovensko(http://www.dexia.sk) pôsobí na trhu od roku 1993. V roku 2000 sa 

majoritným akcionárom v tom čase Prvej komunálnej banky, a.s., stala nadnárodná finančná 

skupina Dexia. 31. marca 2011 sa novým majoritným vlastníkom Dexia banky Slovensko, a.s. 

stala spoločnosť Penta Investments, ktorá v súčasnosti vlastní 93,92 % akcií a došlo 

k premenovaniu banky na Prima banka Slovensko, a.s.V súčasnosti má majoritné postavenie na 

trhu služieb pre mestá a obce. 

Banka poskytuje úvery samosprávam Slovenskej republiky po posúdení údajov, ktoré žiadateľ 

predkladá vo forme Žiadosti o úver pre samosprávy, na základe posúdenia ich bonity, bonity 

financovaného objektu, rizikovosti obchodného prípadu a na základe vlastných úverových 

možností. Výška úveru závisí od výšky rozpočtu samosprávy, ktorá priamo súvisí s ich 

možnosťou splácať istinu úveru a úroky. Samosprávam poskytuje krátkodobé (splatnosť do 1 

roka), strednodobé (splatnosť do 5 rokov) i dlhodobé úvery (splatnosť do 30 rokov). Úvery pre 

komunálnu klientelu poskytuje banka pri pohyblivej úrokovej sadzbe, ktorá zohľadňuje 

aktuálnu situáciu na finančnom trhu. Pri stanovení úrokovej sadzby banka prihliada na mieru 

rizika spojenú s návratnosťou úveru, lehotu splatnosti a kvalitu zaistenia.Podmienkou je 

otvorenie bežného účtu v niektorej z pobočiek banky, ktorý sa samosprávam úročí výhodnou 

úrokovou sadzbou. 

Prima banka ponúka pre samosprávy nasledujúce portfólio produktov:  

 Dexia Komunál Klasic úver – tradičný dlhodobý investičný úver na obdobie 30 rokov 

určený na financovanie väčších projektov najmä v oblasti ekológie, infraštruktúry 

a bytovej výstavby.  

 Dexia Komunál eurofondy úver – nový, špecializovaný produkt určený na 

predfinancovanie a spolufinancovanie investičných projektov samospráv podporených 

z fondov EÚ a zo štátneho rozpočtu SR. 

 Dexia Komunál Superlinka –úver vo forme povoleného debetu na bežnom účte až do 

výšky stanoveného limitu. 

http://www.tatrabanka.sk/cms/dms/24022/RZB_Group.pdf
http://www.pentainvestments.com/
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 Dexia Komunál obligácie –alternatívny spôsob získania úverových zdrojov formou 

vydania emisie cenných papierov. 

 Dexia Komunál zmenka – moderný finančný produkt banky vo forme odkupu 

krátkodobej vlastnej zmenky samosprávy. 

 Dexia Komunál záruka – je zabezpečovací nástroj a má univerzálny charakter. 

 Banková záruka na úvery Štátneho fondu rozvoja bývania pre mestá a obce na výstavbu 

nájomných bytov. 

 Dexia úvery na projekty spolufinancované z fondov EÚ. Banka sa systematicky venuje 

problematike čerpania fondov EÚ samosprávami a pripravuje aj špeciálne produkty, 

ktoré sú súčasťou Eurofondy balíka pre samosprávy. 

 

Predpokladaný produkt na financovanie vykurovacieho systému v hodnote cca 15 000 € je 

Dexia Komunál Klasic úver, ktorý sa v súčasnosti poskytuje väčšinou na 10 rokov. Úroková 

sadzba sa stanovuje individuálne od ratingu klienta a je viazaná na 12-mesačný EURIBOR 

s príslušnou rizikovou prirážkou. Ku koncu februára 2012 môže obec očakávať úrokovú sadzbu 

na úrovni min. 2,5 % a viac, v závislosti od prirážky. Bližšia špecifikácia je záležitosťou 

individuálneho jednania obce s bankou pri konkrétnom zámere o úver. 

OTP Banka Slovensko(http://www.otpbank.sk/) pôsobí na slovenskom trhu cca od roku 2002, 

kedy sa jej majoritným akcionárom (98,94 %) stala najväčšia maďarská banka – OTP Bank 

Nyrt. Je univerzálnou bankou rodinného typu. Obec Bôrka má svoj bežný účet vedený 

v rožňavskej pobočke OTP banky, z toho dôvodu je analyzovaná aj ponuka tejto bankovej 

inštitúcie. V ponuke má nasledujúce produkty pre financovanie samospráv: 

 Úverové produkty 

o Univerzálny komunálny rámec – úver slúži na financovanie bežných aj 

investičných výdavkov prostredníctvom jednej úverovej zmluvy. Doba 

splatnosti je maximálne 20 rokov.  

o Komunálny krátkodobý úver - úver sa dá použiť na predfinancovanie 

investičných zámerov a rozvojových projektov financovaných zo štrukturálnych 

fondov do doby refundácie nákladov projektu. Úver sa čerpá na dohodnutý účel, 

na základe predkladaných účtovných dokladov. Doba splatnosti do jedného 

roka. 

o Komunálny kontokorentný úver - povolený debet na bežnom účte až do výšky 

stanoveného limitu. Doba splatnosti do jedného roka. 

o Komunálny investičný úver - produkt je určený na financovanie kapitálových 

výdavkov a rozvojových projektov samospráv. Lehota splatnosti od jedného 

roka až do tridsať rokov. 

o Financovanie bytovej výstavby a infraštruktúry - úver je možné využiť na 

výstavbu nájomných bytov, kde vlastníkom bytov zostáva obec alebo mesto a 

úver sa spláca z nájomného, alebo pre výstavbu bytov do osobného vlastníctva, 

kde vlastníkom sa stáva kupujúci občan a krátkodobý úver čerpaný 

obcou/mestom sa spláca zo získaných zdrojov z odpredaja bytov. 

 Spolupráca pri financovaní z EU fondov – banka ponúka spoluprácu pri čerpaní 

finančných prostriedkov z fondov EÚ na rozvojové a investičné projekty samosprávy 
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prostredníctvom úverových produktov, ktoré prispôsobila potrebám samospráv a slúžia 

na predfinancovanie a spolufinancovanie projektov EÚ. 

 Bankové záruky - je zabezpečovací nástroj a má univerzálny charakter. 

 

Odporúčaný produkt na financovanie vykurovacieho systému v hodnote cca 15 000 € je 

Komunálny investičný úver. Úroková sadzba je záležitosťou individuálneho jednania obce 

s bankou. V prípade ďalších investičných projektov v obci je možné zvážiť aj produkt 

Univerzálny komunálny rámec. Obec má v tejto banke zriadený bežný účet, čo jednanie 

s bankou zjednodušuje. Žiaľ, odborníka na komunálne náležitosti v pobočke v Rožňave nemajú 

a pracovníčka v Banskej Bystrici je značne zaneprázdnená, čo sťažuje a časovo predlžuje 

komunikáciu. 

 

6.4 MUNSEFF (MUNSEFF) 

 

Program MUNSEFF (Municipal Energy Efficiency Finance Facility) 

(http://www.siea.sk/bezplatne-poradenstvo-podporne-programy/c-1051/munseff/) je úverovou 

linkou na podporu energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov energie miest a obcí na 

Slovenku.  Poskytovateľmi podpory sú Európska banka pre obnovu a rozvoj a Európska 

komisia. Program umožňuje záujemcom získať grant z istiny poskytnutého úveru, pričom 

výška grantu závisí aj od rozsahu projektu alebo množstva usporenej energie. Granty sú 

žiadateľom vyplácané po realizácii diela, keď sú potvrdené všetky predpoklady na splnenie 

záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy. Program je k dispozícii od začiatku roka 2011. Úverovú 

linku možno zatiaľ využiť len prostredníctvom Slovenskej sporiteľne, ktorá má k dispozícii 10 

miliónov €. Uvedená suma bude doplnená o ďalšie prostriedky vo výške 10 až 20 miliónov €. 

Druhou bankou, ktorá bude na programe participovať, je VÚB, a.s. Oprávnenými žiadateľmi sú 

v prvom rade mestá a obce, teda municipality a to bez obmedzenia týkajúceho sa počtu 

obyvateľov alebo geografickej polohy.  

Oprávnené projekty sa týkajú dvoch oblastí: 

 Komponent 1: Projekty energetickej efektívnosti infraštruktúry vo vlastníctve 

municipalít (mimo budov) 

 Komponent 2: Projekty energetickej efektívnosti budov vo vlastníctve municipalít 

 

Pre podmienky projektu adaptácie objektu bývalej školy na obecnú škôlku je vhodný 

komponent 2, ktorý je určený pre projekty energetickej efektívnosti budov vo vlastníctve 

municipalít (napr.: kancelárske priestory, zdravotná starostlivosť, vzdelávanie, kultúra, šport a 

oddych, pohostinské služby, atď.). Oprávnenými skupinami opatrení sú: 

 rekonštrukcia systému vykurovania, výmena kotlov, inštalácia výmenníkových staníc 

tepla, modernizácia mechanického vybavenia (ohrievače, čerpadlá, spätné využitie 

tepla), 

 výmena okien a dverí (transparentných výplní budov) za energeticky efektívnejšie, 

 zateplenie budovy (vonkajšie steny, strecha a strop technického podlažia), 
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 inštalácia obnoviteľných zdrojov energie, výmena svetelných zdrojov. 

 

Súčasťou môže byť bezplatná asistencia od podania žiadosti o úver až po pridelenie dotácie, 

ktorá sa týka spracovania energetického auditu na identifikované energeticky úsporné opatrenia 

a spracovania energetického certifikátu budov.Nasledujúca tabuľka obsahuje informácie 

o výške grantu.  

Rozsah projektu    % grantu z úverovej istiny 

Implementácia jedného opatrenia 10% 

Súčasná implementácia dvoch rôznych opatrení   15% 

Súčasná implementácia troch a viac rôznych opatrení  20% 

Tabuľka 17: Výška grantu z programu MUNSEFF 

Zdroj: Slovenská inovačná a energetická agentúra. Dostupné na: <http://www.siea.sk/bezplatne-poradenstvo-

podporne-programy/c-1051/munseff/> 

 

Pre rekonštrukciou systému vykurovania je možné získať 10 % grant z výšky úveru. V prípade, 

že by sa zvažovali aj ostané náležitosti z celkového projektu adaptácie bývalej školy na 

materskú škôlku, tak je možné získať grant vo vyššej výške. V celkovom projekte sa počíta aj 

s výmenou okien a zvažuje sa zateplenie budovy. 
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7 Riziká projektu (Risks of the project implementation) 

Zmeny v prostredí ako i nemožnosť predpovedať všetko s úplnou istotou, vedú k tomu, že je 

potrebné počítať s určitými odchýlkami a rizikami projektu. Z toho dôvodu je žiaduce 

spracovanie analýzy rizík. Medzi hlavné riziká realizácie tohto projektu je možné zaradiť: 

 Technologické riziká, ktoré sa spájajú s poruchami a opravami inštalovaných 

technických zariadení. Dôsledkom sú zvýšené náklady na prevádzku, čo následne 

ovplyvňuje ekonomickú efektívnosť využívania daných zariadení. Riziko je možné 

znížiť dodržiavaním návodov na obsluhu a technickými kontrolami. Technologické 

riziká spojené s poruchami a opravami sú vyššie pri alternatíve využitia kotla na pelety, 

pretože kotol je automatizovaný a pozostáva z viacerých častí, čo môže byť teoreticky 

spojené s vyšším rizikom poruchovosti. 

 Administratívne riziká spojené s financovaním projektu z cudzích zdrojov. V prípade, 

že sa na realizáciu projektu využijú aj cudzie zdroje financovania, tak je potrebné 

počítať s dlhším časom spojeným na získanie cudzích zdrojov, potrebou doložiť 

a vyhotoviť ďalšiu dokumentáciu a rizikom neschválenia projektu (v prípade využitia 

financovania prostredníctvom fondov EÚ, Environmentálneho fondu  alebo programu 

MUNSEFF) alebo žiadosti o úver. 

 Finančné riziká sa budú spájať s cenovou volatilitou. Cenový prieskum bol realizovaný 

vo februári 2012, avšak ceny nie sú fixované. V prípade zdĺhavého získavania cudzích 

zdrojov môžu byť investičné náklady neskôr v inej výške, ako je uvedené v projekte. 

Úrokové sadzby viazané na EURIBOR podliehajú volatilite na finančnom trhu. 

Z dlhodobého hľadiska je ťažké predpovedať i cenu paliva, ktorú môže ovplyvniť veľké 

množstvo faktorov. Zmenená cena paliva následne ovplyvňuje ekonomickú efektívnosť 

jednotlivých alternatív. Vyššiu cenovú volatilitu je možné očakávať pri peletách, 

nakoľko pelety sú druhotnou surovinou a cenu drevených peliet ovplyvňuje cena 

vstupnej suroviny (dreva, resp. pilín) aj cena spracovania.  

 Špecifické riziko súvisiace s obsluhou kotla. V projekte sa predpokladá na obsluhu kotla 

(dokladanie paliva, odpopolňovanie a pod.) pracovník poverený OÚ. Odporúča sa 

využitie nezamestnaných v obci v rámci aktivačných prác. V prípade inštalácie kotla so 

systémom splyňovania dreva, ktorý je náročný na obsluhu, môže byť rizikom 

nedisciplinovaný prístup obsluhujúceho personálu, čo môže spôsobiť výkyvy teplôt 

v materskej škôlke. Ďalšou hrozbou môže byť zvýšenie finančných nárokov na 

zabezpečenie obsluhy kotolne. To by mohlo výrazne ovplyvniť ekonomickú efektívnosť 

prevádzky a to hlavne pri alternatíve kotla so systémom splyňovania dreva, ktorý je 

náročnejší na obsluhu. 

 Špecifické riziko súvisiace s inštaláciou kotla na pelety sa spája s vyššími priestorovými 

požiadavkami. Pravdepodobne nebude možné v priestoroch kotolne umiestniť aj 

umývadlo. 
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Záver (Conslusion) 

Cieľom projektu bola príprava a analýza ekologických alternatív vykurovania budovy 

materskej škôlky v obci Bôrka a výber najvhodnejšej alternatívy. V okolí obce Bôrka 

a v okrese Rožňava má najvyšší potenciál z obnoviteľných zdrojov energie drevná biomasa. V 

súčasnosti na trhu prevládajú dve základné skupiny kotlov na spaľovanie drevnej biomasy: 

kotly na spaľovanie drevných peliet či brikiet a kotly so systémom splyňovania dreva. Štúdia 

uskutočniteľnosti obsahuje porovnanie oboch týchto alternatív. Vychádzalo sa z predpokladu, 

že najrozšírenejšie kotly budú spĺňať kritérium cenovej dostupnosti (pretože toto kritérium 

zvykne byť jedným z hlavných pri všetkých investoroch), budú ponúkať univerzálne riešenie 

(čo je štandardne cenovo prijateľnejšie ako príprava špecifického riešenia) na primeranej 

kvalitatívnej úrovni. 

Z finančného hľadiska je výhodnejšie riešenie vykurovacieho systému v materskej škôlke 

inštaláciou kotla so systémom splyňovania dreva. Pri porovnaní rozpočtových nákladov na 

vykurovanie v prvom roku pri oboch navrhovaných alternatívach je rozdiel v celkových 

nákladoch 3 764,82 €. Kotol na splyňovanie dreva je v porovnaní s peletovým kotlom lacnejší 

o 3 679,82 € a pri palive je možné ušetriť pri dreve 85 € v porovnaní s ročnými nákladmi na 

vykurovanie peletami. 

Pri porovnaní predpokladaných nákladov rozpočítaných na životnosť kotla odhadovanú na cca 

15 rokov je rozdiel 5 180 € v prospech kotla so systémom splyňovania dreva. Z finančného 

hľadiska je pre obec výhodnejšia alternatíva vykurovania využitím kotla na splyňovanie dreva, 

ale to iba v tom prípade, že na obsluhu nebudú potrebné žiadne dodatočné náklady (tak ako sa 

predpokladá) alebo, že dodatočné náklady na obsluhu budú maximálne vo výške 5 180 €.  

Z hľadiska náročnosti obsluhy a poskytovaného komfortu je inštalácia kotla na pelety 

výhodnejšou alternatívou, pretože je kotol automatizovaný a vyžaduje len minimálnu obsluhu. 

V prípade samosprávy však bude ako hlavné kritérium cena a náklady na prevádzku. 

Okrem financovania z vlastných zdrojov je možné využiť financovanie z cudzích zdrojov:  

z fondov Európskej únie, z Environmentálneho fondu, úverové financovanie a program 

MUNSEFF. Pre obec by bolo najvýhodnejšie získanie finančných prostriedkov z fondov EÚ 

avšak táto alternatíva je značne časovo a byrokraticky náročná. Ďalšou výhodnou alternatívou 

je získať dotáciu z Environmentálneho fondu, pričom obmedzenia sú podobné ako pri 

financovaní z fondov EÚ. Úverové financovanie je ďalšou alternatívou, ktorú je možné 

skombinovať aj so získaním grantu z programu MUNSEFF.  
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