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Úvod (Introduction) 

 

Pre štúdiu uskutočniteľnosti sa kolektív rozhodol špecifikovať možnosti výroby energie z 

bioplynu, konkrétne výrobu bioplynu z fyto a zoomasy, respektíve využiť potenciál 

energetických rastlín – energetické plodiny v rámci vymedzeného územia. Predpokladom 

využitia poznatkov EUKE (bioplynová stanica), je táto skutočnosť smerovaná k 

využívaniu poľnohospodárskej ako aj ostatnej pôdy pre pestovanie plodín. Základom pre 

zhromažďovanie podkladov sú možnosti využitia poľnohospodárskej pôdy vo 

vymedzenom území, spracovane z podkladov výskumného ústavu pôdoznalectva a 

ochrany pôdy (VUPOP), Centrum výskumu rastlinnej výroby -Výskumný ústav 

agroekológie, Michalovce. V prvotnej databáze zberu údajov sme vymedzili oblasti 

vhodne pre pestovanie kukurice na siláž, vhodnosť pestovania energetických plodín. 

Primárne budeme prácu smerovať k potenciálu využívania biomasy v bioplynových 

staniciach (BPS). V súčasnosti sa hľadajú nové rastlinné druhy, ktoré by boli vhodné na 

pestovanie rastlín pre energetické účely, či už na spaľovanie alebo iné priemyselné 

využitie. Aktuálne je aj šľachtenie a introdukcia nových druhov energetických rastlín 

pochádzajúcich zo subtropických a tropických krajín pre pásmo miernej klímy.  

Uvažujúc s predpokladmi a pohľadmi Východoslovenskej energetiky a.s. (VSE) je pre 

stabilitu trhu s energiou vhodne uvažovať s bioplynom a biomasou ako zdrojmi s 

najstabilnejšími vyhliadkami. Pri dostatočnej stabilite partnerov pri výstavbe a prevádzke 

bioplynovej stanice (BPS) je bioplyn, popri biomase najperspektívnejší zdroj. Na základe 

preferencii je biomasa preferovaná lokálnymi autoritami popri geotermálnej energii, ktorá 

je v centre záujmu v rámci blízkeho okolia Košíc vzhľadom na jej potenciál.  V ďalšej 

práci  nebudeme brať do úvahy biomasu lesnú, ani odpadovú, zameriame sa na biomasu  

poľnohospodársku – predovšetkým kukuricu na siláž, energetické plodiny, rýchlorastúce 

dreviny a zoomasu (najmä z HD).  

V rámci skúmanej problematiky je potrebné na Slovensku uskutočniť detailnejšiu 

inventarizáciu a prieskum územia so zameraním na obnoviteľné zdroje (OZE-RES). V 

rámci skúmaného regiónu bude potrebné na zaklade toho vytvoriť regionálne akčné plány 

ktoré absentujú. V súlade so zámermi VÚC KE bude potrebné sa zamerať na využívanie 

najmä týchto zdrojov (biomasa, v ramci nej podporiť bioplyn, nakoľko v regióne je 

fungovanie bioplynových staníc na slabej úrovni. To korešponduje aj so názormi lokálnych 

hráčov na trhu s energiou. Podľa uváženia bude potrebné pripraviť časť výskumu s 

orientáciou na tieto aspekty a zapojit do toho najmä poľnohospodárske podniky, ktoré chcú 

diverzifikovať svoju výrobu smerom k podpore k vyššiemu využívaniu OZE so zameraním 

na biomasu (cielene pestovaná biomasa, výroba energie z bioplynu).  
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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 na 

mape nižšie), Košice (8), Banská Bystrica (6), Žilina (5), Trenčín (3), Trnava (2), Nitra (4), 

Prešov (7). 

 

Obrázok: 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 a na východe s Ukrajinou. Prešovský 

a Bansko-Bystrický kraj sú susedia zo severu a zo západu. Mesto Košice – metropola 

východného Slovenska, leží na rieke Hornád na západnom konci Košickej kotliny a má 

dlhú históriu. Mesto bolo v minulosti významným obchodným, kulturnym 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 

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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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, Medzev, Michalovce, Strážske, Veľké Kapušany, Rožňava, 

Dobšiná, Sobrance, Spišská Nová Ves, Krompachy, Spišské Vlachy, Trebišov, Čierna nad 

Tisou, Sečovce, Kráľovský Chlmec). 

 

Obrázok: Map of Košice self-governing region 

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. Domunujú listnané 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 

náchajú prakticky v celkom Košickom kraji, je možné spomenúť napr. druhy stavebného 

kameňa, tehliarske hliny, štrkopiesky, kaolín, vápenec, mastenec, soľ, a iné.  
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1.2 Analýza dopytu a produkcie energie (Energy demand and production) 

 

Situácia v oblasti dopytu a produkcie energie v dlhodobom horizonte neudržateľná. 

Slovensko disponuje len obmedzenými zdrojmi energetických surovín, má vysokú 

spotrebu energie, je závislé na importe primárnych zdrojov energie (64 %), je závislé od 

monopolného dodávateľa (90 %), ktorý sa ukázal ako nespoľahlivý a má nízky podiel 

obnoviteľných zdrojov energie (OZE) na energetickom mixe (cca 6 %). Podiel biomasy, 

bioplynu a využitia odpadu je minimálny. Jediným významným OZE je voda, vodné 

elektrárne.  

Nasledujúce tabuľky zobrazujú trend spotreby elektrickej energie na Slovensku, trend 

producie elektrickej energie na Slovensku z rôznych zdrojov a energetickéhý mix 

Slovenska.  

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Pôdohospodárstvo 1 904 1 850 1 796 1 530 1 411 1 325 1 278 1 195 1 152 

Priemysel 34 848 32 469 37 875 39 413 39 722 42 642 44 975 45 222 38 816 

Doprava 2 761 2 592 2 614 2 549 2 059 2 149 2 110 1 980 1 811 

Domácnosti 18 799 17 665 18 140 17 341 16 924 16 477 16 567 16 312 15 941 

Obchod a služby 25 874 27 188 22 321 25 666 22 144 22 561 23 533 24 443 25 484 

Tabuľka: Trend spotreby elektrickej energie na Slovensku (TJ) 

Zdroj: http://enviroportal.sk/indikatory/detail.php?kategoria=121&id_indikator=989#1 

 

 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Antracit, čierné uhlie 3 184 1 681 3 553 3 342 3 520 3 365 2 894 2 458 1 646 

Lignit, hnedé uhlie 2 638 2 014 2 413 2 339 2 016 1 944 1 908 2 214 2 209 

Uholný plyn  402 420 429 420 445 420 421 477 421 

Tekuté palivá 690 704 708 737 741 722 710 681 626 

Zemný plyn 2 699 2 511 2 396 2 421 2 184 1 910 1 617 1 607 1 970 

Biomasa, ...  153 150 84 35 56 422 441 480 493 

Priemyselný odpad, spracovanie exkrem. 59 49 29 34 18 1 45 40 38 

Bioplyn z čističiek odpadových vôd 1 2 2 2 0 2 11 15 22 

Tabuľka: Trend producie elektrickej energie na Slovensku z rôznych zdrojov (GWh) 

Zdroj: http://enviroportal.sk/indikatory/detail.php?kategoria=121&id_indikator=989#1 

 

Obrázok: Energetický mix Slovenska 

Zdroj: http://enviroportal.sk/indikatory/detail.php?kategoria=121&id_indikator=540 
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1.3 Potenciál biomasy na Slovensku - Biomass potential in Slovakia 

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: Využiteľný potenciál OZE na území SR 

Zdroj: MH SR. 2007. Energetická politika SR [online]. 2007. [cit. 2011.03.31] Dostupné na internete: < 

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

 

Z nasledujúcej tabuľky vyplýva, že energetický potenciál poľnohospodárskej biomasy je 

viac ako 76 TJ. Táto hodnota zahŕňa v sebe len biomasu slamnatú 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. 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.  

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 21 210,7 76 359,3 

Tabuľka: Energetický potenciál poľnohospodárskej biomasy podľa krajov SR 

Zdroj: Agrobiomasa. 2010. Energetický potenciál biomasy. [online]. 2010. [cit. 2011.03.18] Dostupné na 

internete: <http://www.agrobiomasa.sk/index.php?s=3.3.1> 
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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: Celkový energetický potenciál poľnohospodárskej biomasy 

Zdroj: Agrobiomasa. 2010. Energetický potenciál biomasy. [online]. 2010. [cit. 2011.03.18] Dostupné na 

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

  

1.4 Potenciál využitia pôdy na Slovensku (Area potential in Slovakia) 

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

všetka poľnohospodárska pôda sa využíva na produkciu poľnohospodárskych produktov.  

Ukazovateľ / Rok 2007 2008 2009 
Index 

2009/2008 

Využitá poľnohospodárska pôda 1 930 570 1 936 938 1 930 348 99,7 

z toho: orná pôda 1 343 109 1 349 311 1 351 779 100,2 

TTP - trvalé trávnaté porasty 528 502 531 584 523 609 98,5 

Tabuľka: Výmera pôdy v SR (ha) 

Zdroj: Štatistická ročenka ŠÚ SR 2009 

  

Výmera využiteľnej PHP pôdy sa znížila v porovnaní s rokom 2004 o 6589 ha na 

1 930 348 ha v roku 2009. Pokles bol najmä v dôsledku zníženia výmery trvalých 

trávnatých porastov. Orná pôda sa zvýšila o 2 468 ha. Výmera prenajatej  PHP pôdy 

predstavovala 82 % z celkovej pôdy. Trh s pôdou je pomalý v dôsledku nevysporiadaných 

vlastníckych vzťahov k pozemkom. V súčasnosti je viac ako 360 tis. ha pôdy neznámych 

vlastníkov.  

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). 

Tento podiel predstavuje takmer 34 % z celkového fondu poľnohospodárskej pôdy. 
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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: Rozdelenie poľnohospodárskej pôdy podľa regiónov (ha) 

Zdroj: Štatistická ročenka ŠÚ SR 2009 

 

1.5 Potenciál využitia OZE v Košickom kraji do 2020 (Support agricultural sector by 

RES - biogas production) 

 

Využívanie OZE je jednou z priorít energetickej politiky Európske únie, ako aj Slovenska. 

Jednotlivé štáty sa tak snažia zbavovať prílišnej dovozovej energetickej závislosti a tiež 

vyrábať teplo či elektrinu environmentálnejšie prijateľnejším spôsobom. EÚ okrem 

energetického balíčka, ktorý stanovuje cieľ 20% podiel energie z obnoviteľných zdrojov na 

konečnej spotrebe do 2020 a ktorý zverejnila návrh novej smernice KOM(2008)19 o 

podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie. Táto smernica uvádza rôzne 

možnosti, akými môžu členské štáty dosiahnuť ciele vo využívaní obnoviteľných zdrojov. 

Pre Slovensko je cieľ na úrovni 14% z konečnej spotreby energie. Tento cieľ je záväzný a 

SR ho bude musieť splniť. V Košickom kraji má najväčšiu perspektívu vo výhľade do roku 

2020 geotermálna energia. Druhým najperspektívnejším zdrojom je biomasa. Za nimi, už s 

o rád nižším ekonomickým potenciálom nasledujú veterná, slnečná a vodná energia.  

 

V súčasnosti sa v Košickom kraji vo väčšom meradle využíva jedine vodná energia vo 

veľkých vodných elektrárňach a biomasa vo viacerých komunálnych kotolniach. Veterná 

energia sa v kraji nevyužíva, geotermálna iba v termálnych kúpaliskách. ( slnečná energia 

sa využíva najmä na ohrev vody v rodinných domoch, avšak len v zanedbateľnej miere). 

Najväčším projektom v Košickom kraji v blízkej budúcnosti je projekt využívania 

geotermálnej energie a dodávky tepla do košického systému centrálneho zásobovania 

teplom. Pomerne rýchlo je možné využiť aj potenciál biomasy, najmä v kotolniach v 

komunálnej sfére. V oblasti využívania slnečnej energie je nárast predaja tepelných 

slnečných kolektorov značný už dnes, najmä v súvislosti s rastúcimi cenami zemného 

plynu. Do roku 2020 rátame so zachovaním tohto trendu s prípadným zrýchlením po 

zavedení dotácií aj pre fyzické osoby. Pri súčasnej realizácii energeticky úsporných 

opatrení je možné dosiahnuť synergický efekt – ak sa zníži konečná spotreba energie 

(palív, tepla, elektriny), zvýši sa aj podiel OZE na tejto spotrebe.  

 

Plnenie cieľov vo využívaní OZE si vyžaduje realizáciu množstva projektov a s tým 

spojené vynaloženie značných finančných prostriedkov. Podľa návrhu národnej Stratégie 

energetickej bezpečnosti do r. 2030 z dielne MH SR by sa malo na podporu využívania 
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obnoviteľných zdrojov energie pri výrobe elektriny, bez investícií do veľkých vodných 

elektrární, na Slovensku do roku 2010 investovať až 11,35 mld SK. Podľa stratégie by 

malo najviac investícií smerovať na využívanie bioplynu, a to 4,2 mld. Sk. Na veterné 

elektrárne odhaduje do roku 2010 rezort hospodárstva investície vo výške 4 mld. Sk. 

Najväčší nárast výroby elektriny by pritom v rámci obnoviteľných zdrojov malo Slovensko 

zaznamenať z biomasy, a to 476 GWh. Vynaložené investície na nové zdroje biomasy a 

biomasy vznikajúcej zo spoluspaľovania by sa pritom do roku 2010 mali pohybovať na 

úrovni 950 mil. Sk. MHSR predpokladá, že v spomínanom období by sa na malé vodné 

elektrárne malo vynaložiť 1,8 mld. Sk. V roku 2020 bude na Slovensku predstavovať 

podiel OZE na celkovej spotrebovanej energie 12 až 14 %. 14% scenár predpokladá nárast 

cien ropy o 100 % v roku 2015 v porovnaní s terajším rokom a nárast ceny skleníkového 

plynu za tonu oxidu uhličitého. Pri tomto náraste cien OZE získajú konkurenčnú výhodu 

kvôli takmer nulovým nákladom na svoje využívanie.  

 

V Košickom kraji sa počíta s využívaním viacerých zdrojov financovania, od komerčných 

až po verejné. Pre priamu investičnú podporu sú dostupné európske štrukturálne fondy, 

Environmentálny fond SR. Zo zdrojov samosprávneho kraja prichádza do úvahy 

poskytovanie pôžičiek a subvencií z rozpočtov samosprávy či podielová spoluúčasť v 

podnikoch. Z rozpočtu VÚC sa môžu poskytnúť dotácie a návratné finančné výpomoci 

právnickým osobám, ktoré boli založené samosprávnym krajom a to na úlohy a akcie vo 

verejnom záujme alebo na za účelom rozvoja územia. V najbližšom období sa 

samosprávny kraj zapojí do financovania projektov podporovaných zo štrukturálnych 

fondov EÚ vlastnými daňovými a nedaňovými príjmami, ako aj prijatými úvermi. Zdroje 

je možné kombinovať. Plnením tohto programu bude kraj napĺňať svoju prioritu: 

stanovenie nástrojov regionálnej energetickej politiky na efektívne a trvalo udržateľné 

využívanie lokálnych OZE s dôrazom na ochranu a tvorbu životného prostredia, podporu 

zavádzania nových technológií a inovácií s dopadom na vyvážený a trvalo udržateľný 

hospodársky a sociálny rozvoj Košického kraja. 

 

Cieľom pre Košický kraj by mohlo byť súčasné využívanie plus odhadovaný ekonomický 

potenciál OZE do roku 2020, teda cieľ vo výške 1 889,3 GWh/r energie vyrobenej z OZE 

v roku 2020. Realizácia ekonomického potenciálu do roku 2020 predpokladá:  

 realizáciu geotermálneho projektu v Košiciach,  

 rozšírenie kapacity košickej spaľovne o biologické odpady,  

 výstavbu viacerých komunálnych kotolní na biomasu,  

 výstavbu cca 100 zariadení na spaľovanie biomasy v rezorte poľnohospodárstva,  

 výstavbu aspoň 10 bioplynových staníc,  

 výstavbu aspoň 2 veľkých veterných parkov,  

 výstavbu navrhovaných 9 malých vodných elektrární,  

 inštaláciu 14 600 ks tepelných slnečných kolektorov (29 200 m
2
). 

Aj z týchto dôvodov sme sa zaoberali vhodnosťou výstavby BPS na skúmanom území. 
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1.6 Energetická podpora pre producentov bioenergie (Support agricultural sector by 

RES - biogas production) 
 

Výšku výkupných cien elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a elektriny 

vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou elektriny a tepla upravuje výnos č. 

7/2009 Úradu pre reguláciu sieťových odvetví SR. Cena elektriny vyrobenej 

z obnoviteľných zdrojov energie, konkrétne biomasy a bioplynu, sa určuje ako pevná cena 

v eurách  na 1 MWh takto: 

A) Zo spaľovania: 

 Cielene pestovanej biomasy      113,10 €/MWh 

 Odpadovej biomasy ostatnej      125,98 €/MWh 

B) Spolu zo spaľovania biomasy alebo odpadov s fosílnymi palivami 126,14 €/MWh 

C) Zo spaľovania: 

 Skládkového plynu alebo plynu z čističiek odpadových vôd  96,36 €/MWh 

 Bioplynu vyrobeného anaeróbnou fermentačnou technológiou s celkovým 

výkonom zariadenia do 1 MW vrátane    148,72 €/MWh 

 Bioplynu vyrobeného anaeróbnou fermentačnou technológiou s celkovým 

výkonom zariadenia nad 1 MW     131,45 €/MWh 

 Termochemickým splyňovaním v splyňovacom generátore 159,85 €/MWh 
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2 Východiská projektu (Definition of project objectives) 

2.1 Charakteristika a predpoklady vhodnosti územia v skúmanom regióne 

 

Uvádzame vhodnosť pôda produkčný potenciál pôd v okrese Michalovce kde sa podľa 

nášho názoru nachádzajú vhodné podmienky pre realizáciu fungovania BPS. Na 

východoslovenskej nížine (VSN), zasahujú do nej aj okresy Michalovce, Trebišov, 

Sobrance, sú vhodné podmienky okrem iného aj pre pestovanie kukurice, vymedzené 

územia sú taktiež vhodné aj pre pestovanie rýchlorastúcich tráv, či rýchlorastúcich drevín. 

 

Územie VSN sa nachádza   v oblasti teplej, polosuchej až suchej, s priemernou teplotou 

vzduchu 9,0°C (30-ročný priemer), priemernou teplotou vzduchu vo vegetačnom období 

15,2°C. Dlhodobý ročný úhrn zrážok je   557 mm, z toho vo vegetačnom období 397 mm.  

 

Podnebie má kontinentálny ráz, ktorý sa prejavuje predovšetkým rozdielom medzi 

priemernými teplotami najteplejšieho a najchladnejšieho mesiaca v roku. Celková suma za 

vegetačné obdobie, tepelná vegetačná konštanta činí približne 2880°C, celková ročná doba 

trvania slnečného svitu je cca 2200 hodín, za vegetačné obdobie cca 1442 hodín.  

 

V jednotlivých rokoch zrážky značne kolíšu  a dosahujú 60-40 % dlhodobého priemeru. 

Zvlášť významné je ich nerovnomerné rozdelenie počas vegetačného obdobia.  

 

Charakteristické sú pre túto oblasť zrážky prívalovej povahy   o vysokej intenzite, ktoré 

značne znižujú ich využitie poľnohospodárskymi plodinami. Smer vetra je najčastejšie 

severný a severovýchodný, najslabšie prúdenie je od júna do októbra, najsilnejšie od 

januára do marca.  

 

Celé územie VSN (Výchoslovenskej nížiny)patrí do agroklimatického regiónu 03 

s charakterom: teplý, veľmi suchý, nížinný a kontinentálny. 

 

Za špecifické znaky sa považujú: 

- suma teplôt vzduchu nad 10ºC = 2880-3160 ºC 

- počet dní s teplotou vzduchu nad 5ºC = 232 ( na Podunajskej nížine 242) 

- priemerné teploty vzduchu v januári = -3 až -4 ºC ( na Podunajskej nížine -1 až -2 ºC). 

 

VSN je nížinná intramodálna oblasť mierneho pásma s najväčšou kontinentalitou podnebia 

na Slovensku. Charakteristika a vlastnosti pôd Východoslovenskej nížiny – VSN disponuje 

výmerou 199 613 ha poľnohospodárskej pôdy  z toho 135 321 ha ornej pôdy. Pôdne 

pomery na Východoslovenskej nížine zodpovedajú zložitým geomorfologickým, 

hydrogeologickým a hydrologickým pomerom, ktoré spôsobujú veľkú pôdnu heterogenitu 

a to tak z hľadiska druhového ako i typologického (Bedrna a kol., 1989). 

 

 

 

 

 



 
13 

 
 

 

 

 

 

 

Produkčný potenciál pôd v skúmanej oblasti – vhodnosť pôd pre pestovanie -okres Michalovce 

Zdroj: VÚPOP, dostupné na http://www.podnemapy.sk (cit. január 2012) 

 

 

http://www.podnemapy.sk/
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 Produkčný potenciál pôd v skúmanej oblasti – vhodnosť pôd pre pestovanie -okres Michalovce 

Zdroj: VÚPOP, dostupné na http://www.podnemapy.sk (cit. január 2012) 

 

 

Produkčný potenciál pôd v skúmanej oblasti – vhodnosť pôd pre pestovanie -okres Michalovce 

Zdroj: VÚPOP, dostupné na http://www.podnemapy.sk (cit. január 2012) 

 

http://www.podnemapy.sk/
http://www.podnemapy.sk/
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Figure Produkčný potenciál pôd v skúmanej oblasti – vhodnosť pôd pre pestovanie -okres Michalovce 

Zdroj: VÚPOP, dostupné na http://www.podnemapy.sk (cit. január 2012) 

 

 

2.2 Veľké Raškovce  - charakteristika subjektu (Veľké Raškovce  - basic 

charakteristic) 

 

V projekte vychádzame z predpokladov, že vhodnosť realizácie projektu bude vo Veľkých 

Raškovciach. V štúdii doplňujeme hospodárenie jednej spoločnosti o hospodárenie na pôde 

firmy v Malých Raškovciach, nakoľko spoločnosti sú prepojené, preto pre účely práce 

budeme uvádzať umiestnenie projektu – Veľké Raškovce (2 spoločnosti kapitálovo 

prepojené - farmy).  Vychádzame z predpokladov produkcie biomasy oboch spoločností 

pre fungovanie BPS.   

Veľké Raškovce sa nachádzajú asi 30 km južne od mesta Michalovce (Košický kraj, 

Slovenská republika). Sídlo spoločnosti sa nachádza v obci, ktorá leží  v n.v. 98-104 m 

a susedí  s obcami na severe so Zemplínskymi Kopčanmi, na východe s Vojanami, na juhu 

s Oborínom a na západe s Malčicami. 

Obhospodarovaná pôda je zaradená do kukuričnej oblasti. Dané územie patrí do teplej, 

mierne suchej klimatickej oblasti. Vegetačné obdobie trvá v priemere 200-220 dní. Územie 

patrí do najteplejšej časti Východoslovenskej nížiny. Vyznačuje sa kontinentálnym rázom 

podnebia. Je súčasťou geologického celku Východoslovenskej nížiny, má rovinatý 

charakter, na jeho geologickej stavbe sa podieľal neogén, v ktorom sedimentovali rôzne 

íly, sliene, piesky a štrky. Sedimenty však nevystupujú na povrch, sú prekryté kvartérnymi 

sedimentmi, ktoré sa tvorili v holocene (geologicky súčasná geologická perióda, ktorá sa 

začala asi pred 10 000 rokmi po ústupe štvrtohorných ľadovcov) mohutnými aluviálnymi 

(naplaveninový - riečne nánosy - najmladšie obdobie švrtohôr) náplavami vodných tokov. 

Geologická rôznorodosť sa odráža v rôznorodosti pôdneho profilu. Pre územie sú typické 

fluvizeme, ktoré sú stredne ťažké až ťažké. Ďalej sa tu nachádzajú veľmi ťažké fluvizeme 

(utvorené činnosťou rieky) glejové (tvrdo zamokrené nepriedušné pôdy, vzniknuté 

http://www.podnemapy.sk/
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dôsledkom prenikania podzemných vôd na povrch) a degradované (poľnohospodárske 

narušenie pôdnych vlastností vedúce k poklesu alebo i zániku pôdnej úrodnosti). 

 

Hlavným predmetom činnosti podnikov je poľnohospodárska prvovýroba. Realizujú sa aj 

služby pre poľnohospodárov ako aj ostatné činnosti podľa výpisu obchodného registra.  

Družstvo podniká na východnom Slovensku v Košickom kraji, okrese Michalovce. 

Celkovo obhospodaruje  1887,22 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho 600,07 ha ornej 

pôdy, 782,82 ha lúk a 504,33 ha pasienok a nepoľnohospodársku pôdu 7,6 ha. Predmetné 

územie sa  nachádza v 3 katastrálnych územiach : Malé Raškovce, Veľké Raškovce 

a Oborín-Kucany. 

Podnikanie v poľnohospodárskej prvovýrobe je zamerané na nosnú rastlinnú výrobu, ktorú 

dopĺňa živočíšna výroba. V rámci rastlinnej výroby sa zameriavame predovšetkým na 

pestovanie  hustosiatych  obilnín (ozimná pšenica, ozimná raž, sladovnícky jačmeň), 

olejnín  ( repka ), kukurica na zrno a krmovín (kukurica na siláž, lucerka, senáž, seno, 

ďatelinové tráv. miešanky). Krmoviny a časť dopestovaných obilnín  slúžia pre vlastnú 

živočíšnu výrobu, kde sa venujeme chovu hovädzieho dobytka, oviec, kôz a ošípaných. 

Chov kráv vykonávame bez trhovej produkcie mlieka. 

Podielnícke družstvo SKARABEUS-AGRO patrí k významným podnikom v regióne. 

Podielnícke družstvo SKARABEUS-AGRO Veľké Raškovce so sídlom vo Veľkých 

Raškovciach bolo založené ustanovujúcou členskou schôdzou dňa 05.12.1995. Zápis do 

obchodného registra na Okresnom súde Košice I. bol prevedený 14.12.1995 v oddieli: Dr., 

vložka číslo: 1117/V. 

      

FARMA-BT spol.s.r.o. so sídlom v Malých Raškovciach bola založená spoločenskou 

zmluvou dňa 10.6.1993 v zmysle Zák. č. 513/91.  Zápis do obchodného registra na 

Okresnom súde Košice I. bol prevedený 26.08.1993 v oddieli: Sro., vložka číslo: 3479/V. 

V roku 09.06.2006 sa zmenili konatelia a spôsob konania štatutárneho orgánu. Hlavným 

predmetom činnosti družstva je poľnohospodárska prvovýroba. Realizujeme aj služby. 

FARMA-BT spol. s.r.o. podniká na východnom Slovensku v Košickom kraji, okrese 

Michalovce. Celkovo obhospodaruje 74,93 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho 74,93 ha 

lúk a pasienok. Predmetné územie sa nachádza v katastrálnom území Malé Raškovce.  

Podnikanie v poľnohospodárskej prvovýrobe je zamerané na nosnú rastlinnú výrobu. 

V rámci rastlinnej výroby sa zameriava predovšetkým na pestovanie krmovín. FARMA – 

BT spol. s.r.o, patrí k menším podnikom v regióne.  

Podniky disponujú aj skladovacími a ustajňovacími kapacitami, priestory sú 

predpripravené pre vlastné skladovacie kapacity. V rámci lepšieho využitia existujúcich 

hospodárskych budov plánuju s nákupom a vybudovaním technológii na výrobu peliet, 

ktoré budú vyrobené z rastlinných zvyškov (nepotrebná slama, seno, samonálety atď.). 

Tieto vyrobené pelety by mali byť použité na podstielenie v chove malých hospodárskych 

zvierat ako aj na výrobu tepla v malých kotloch pre domácnosti.  

 

V k.ú. ktoré obhospodaruje podielnícke družstvo sa nachádzajú aj Územie európskeho 

významu a Chránená krajinná oblasť Latorica, Chránené vtáčie územie, a biotopy 

suchomilných rastlin.  

 

Na dosahovanie vyššie stanovených cieľov je však nevyhnutné prispôsobovanie sa 

podmienkam v oblasti efektívnosti výroby, produktivity práce, kvality pri dodržiavaní 

veterinárnych, hygienických podmienok a ochrany životného prostredia. 
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2.3 Nastavenie predpokladov Veľké Raškovce (Assumptions set) 

Výmer apôdy, charakteristakja územia bude vyššie – tu produkčné parametre a RV a ŽV 

Družstvo podniká na východnom Slovensku v Košickom kraji, okrese Michalovce. 

Celkovo obhospodaruje  1887,22 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho 600,07 ha ornej 

pôdy, 782,82 ha lúk a 504,33 ha pasienok a nepoľnohospodársku pôdu 7,6 ha. Predmetné 

územie sa  nachádza v 3 katastrálnych územiach : Malé Raškovce, Veľké Raškovce 

a Oborín-Kucany. 

Podnikanie v poľnohospodárskej prvovýrobe je zamerané na nosnú rastlinnú výrobu, ktorú 

dopĺňa živočíšna výroba. V rámci rastlinnej výroby sa zameriava predovšetkým na 

pestovanie  hustosiatych  obilnín (ozimná pšenica, ozimná raž, sladovnícky jačmeň), 

olejnín  (repka), kukurica na zrno a krmovín (kukurica na siláž, lucerka, senáž, seno, 

miešanky). Krmoviny a časť dopestovaných obilnín  slúžia pre vlastnú živočíšnu výrobu - 

chov hovädzieho dobytka, oviec, kôz a ošípaných. Chov kráv je bez trhovej produkcie 

mlieka. 

Farma Celkovo obhospodaruje 74,93 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho 74,93 ha lúk 

a pasienok. Predmetné územie sa nachádza v katastrálnom území Malé Raškovce.  

Podnikanie v poľnohospodárskej prvovýrobe je zamerané na nosnú rastlinnú výrobu. 

V rámci rastlinnej výroby sa zameriava predovšetkým na pestovanie krmovín. 

 

Výmera pôdy a hospodárenie (stav k:  máj 2011) 

kategória Výmera pôdy v ha 

Lúky 747,09 

Pasienky 429,91 

Trávy 36,49 

Pšenica oz. 221,5 

Repka 179,76 

Jačmeň jarný 91,9 

Ovos 1,5 

Kukurica 66,96 

Lucerna 3,75 

Orná pôda spolu 601,86 

TTP spolu  1177+191=1368 

Ekologické 

poľnohospodárstvo 

489,79 

Chránené územia 95,28 
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Hospodárske zvieratá (stav k:  máj 2011) 

kategória Počet v kusoch VDJ* 

HD spolu 469  

 z toho do  6 mesiacov 27 6,8 

z toho od 6 mesiacov do 2 rokov 82 49,2 

z toho nad 2 roky 360 360 

Ovce a kozy aspolu 147  

Z toho do 12 mesiacov 49 2,5 

Z toho nad 12 mesiacov 98 14,7 

Kone spolu 12  

z toho do 6 mesiacov 1 0,4 

z toho nad 6 mesiacov 11 11 

Somáre 3 1,5 

Husi a kačice 15 0,05 

Spolu VDJ (zaokrúhlene)  446 

* VDJ – veľká dobytčia jednotka je spoločný menovateľ, na ktorý sa prepočítavajú rôzne druhy a kategórie 

hospodárskych zvierat. VDJ = 500 kg živej hmotnosti. 

 

Prepodklad tvorby maštaľného hnoja hospodárskych zvierat  

Kategória Počet v kusoch Odhad produkcie hnoja v 

kg.deň
-1

 

HD spolu 469 14 500 

Ovce a kozy aspolu 147 250 

Kone spolu 12 300 

Somáre 3 50 

Husi a kačice 15 3 

Spolu denná produkcia (cca) v kg  15 000 

 

Tieto ukazovatele sú potrebné pre tvorbu maštaľného hnoja, ktorý spolu so silážou 

a miešankami bude tvoriť skladbu pre výrobu bioplynu.  
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Podľa našich odhadov má podnik dobré predpoklady pre pestovanie kukurice na siláž 

(vhodnosť pestovania na východoslovenskej nížine), dosahuje pomerne dobré úrody – cca 

35-40 ton. ha
-1

, má dobré podmienky pre pestovanie miešaniek ale i tráv, ktoré sa dajú 

využívať pri technológiách - technológie na výrobu bioplynu aj suchou cestou. Tieto 

aspekty je možné v budúcnosti zvážiť.  

Podľa nastavenia predpokladov sa črtajú aj možnosti prenajatia ornej pôdy na prípadné 

dodatočné pestovanie trhových plodín na ornej pôde,  resp. v zmenách miešania 

komponentov maštaľného hnoja, siláže, ostatných druhov biomasy (odpadová bioamsa, 

trávy, iné). 

Farmári dnes budujú stále viac BPS (vrátane východného Slovenska kde počty rastú). Na 

Slovensko tento trend prichádza aj zo západnej Európy (Nemecko, Česko) podporované 

v súčasnosti aj politikami EÚ. V poľnohospodárstve sa používajú dnes rozšírené 

technológie mokrej cesty výroby bioplynu. Ale i táto skutočnosť sa začína meniť a na trhu 

se dnes objavujú i nové a progresívne technológie výroby bioplynu suchou cestou - keď 

bioplyn je produkovaný v biofermentoroch s výhodou suchej biofermentacie, čo je nízky 

podiel tekutých zložiek čímsa predchádza problémom s digestátom a jeho rozvážaním po 

poliach, čo je častým „konfliktom záujmov“ poľnohospodárov a občanom v okolí 

bioplynových staníc. 

Obsah bioplynu a metánu pri rozličných substrátoch - vybrané 

 Substrát    výťažnosť bioplynu     CH4 obsah (%) 

(m
3
. 1000 kg

-1
 čerstvého substrátu) 

hovädzia močovka   20 – 30     60 

hovädzí hnoj    40 – 50     60 

kurací trus    70 – 90      60 

kukuričná siláž   170 – 200      50 – 55  

bioodpad    80 -120     58 – 65  

kosená tráva    150 – 200      55 – 65 

 

2.1. Nastavenie predpokladov (Assumptions set) 

Táto štúdia uskutočniteľnosti bioplynovej stanice predpokladá následný odpredaj 

vyprodukovanej elektrickej energie do verejnej siete podľa aktuálnych výkupných cien. 

Súčasne sa ráta s realizáciou tržieb za teplo a digestát (vyhnitý substrát, vhodný ako 

hnojivo) za vopred stanovené ceny. Pri financovaní sa využijú vlastné zdroje, čím sa 

nebude krátiť výkupná cena (0,14872 €.kWhe
-1

) za vyprodukovanú elektrinu.  

 

Nie je možné predikovať, či subjekt získa povolenia na pripojenie do siete (rozhodnutia 

iných subjektov),  preto pre ďalšie účely sme spracovali model fungovania novej BPS pri 

týchto parametroch. (uvedený návrh bol modelovo riešený na poľnohospodárskom 

podniku vo východoslovenskom regióne), je ho možné aplikovať pri dodržaní podmienok 

– parametrov vstupov na porovnateľnom mieste v rámci východného Slovenska.  
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Tieto naše tvrdenia podporuje aj skutočnosť nárastu žiadostí o podporu vzužívania OZE 

v tomto kraji.  

 

Nastavenie predpokladov: 

a) v rámci produkčných parametrov - úroda plodín rastlinnej výroby  a produkcia 

exkrementov živočíšnej výroby. Úroda plodín a slamy vychádza z priemerných 

hodnôt podniku na východnom Slovensku. Produkcia exkrementov bola stanovená 

na základe tabuliek priemernej výťažnosti hospodárskych zvierat, ktorú má podnik 

k dispozícii 

b) pri spotrebovaných energiách sa rátalo pre účely práce s jednotkovou cenou za 

konkrétny druh energie nasledovne: 

- Cena za jednotku motorovej nafty predstavuje 0,8 €/l, 

- Cena za jednotku zemného plynu predstavuje 0,585 €/m
3
, 

- Cena za jednotku elektrickej energie predstavuje 0,149 €/kWh. 

c) pri výpočte energetického potenciálu biomasy počítame pre účely práce 

s priemernou výhrevnosťou slamy 15,5 MJ.kg
-1

, odpadového zrna 17,0 MJ.kg
-1

 

a bioplynu 22 MJ.m
-3

. 

d) je potrebné realizovať pestovanie kukurice na siláž na minimálnej výmere 50 ha 1 

rok vopred (vytvorená zásoba siláže na ½ roka) v roku keď sa rozhodne o začatí 

realizácie projektu 

e) je potrebné realizovať pestovanie kukurice na siláž na výmere 100-130 ha v ďalších 

rokoch s odhadovanou úrodou 35-40 t. ha
-1

, v závislosti od nových odrôd aj viac 

f) je vhodné realizovať pestovanie tráv na doplnenie biomasy vzhľadom na 

dostatočnú výmeru TTP podniku s odhadovanou úrodou 10 t. ha
-1

 

g) náklady na vstupný substrát, v tomto prípade kukuričnú siláž sme stanovili na 

26,5 €.ton
-1

. Tieto náklady sú spojené s celkovými aktivitami od samotného výsevu 

až po zber a prepravu do podniku. Predpokladéme že exkrementy sú produkované 

priamo v podniku (farmy). Preto ich nie je potrebné dovážať 

h) pri využívaní vstupného substrátu v kombinácii hnoja HD 75% a siláže 25 %, 

respektíve hnoj HD 65%, siláž 20%, doplnené prípadne o trávy (maximálne 20-

25%) predpokladáme podiel metánu v bioplyne cca 60 %. Podiel metánu vo výške 

50 % predstavuje minimum, čo môže BPS podľa odborníkov z tejto oblasti 

dosiahnuť. V práci sa uvažuje s realistickým výhľadom, kde podiel metánu 

v bioplyne tvorí 60 %.  

i) Predpoklad výstavby BPS ráta aj s možnosťou predzásobenia sa produkciou 

kukurice na siláž 1 rok vopred ako minimálnu ročnú zásobu potrebnej siláže, 

skladovanie priamo v areláli podniky s minimálnymi nákladmi na logistiku a 

investície  

j) výkupné ceny energií podľa ÚRSO: 

 Plná výkupná cena za elektrinu bude predstavovať 0,14872 €.kWhe
-1

. 

 Krátená výkupná cena za elektrinu využitím dotácie bude predstavovať 0,13087 

€.kWhe
-1

. 

 Výkupná cena za teplo bude stanovená na 0,033 €/ kWht
-1

 

 Taktiež sa bude realizovať predaj digestátu (vyhnitý substrát), ktorého cena sa 

v súčasnosti podľa prepočtov firmy QEL predstavuje 4,76 €/t 

 V prípade neorpedaja je potrebné ho využiť pod trhovo zaujímavé plodiny a tak 

realizovať tržby zvýšením vstupov do pôdy pred trhovo zaujímavou plodinou 

(repka olejná, iné) 
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k) v každom roku trvania investície počítame s rastom nákladov a súčasne aj výnosov 

v jednotlivých nákladových a výnosových položkách o príslušné percentá podľa 

odporúčania pracovníkov QEL (predajca technológie BPS), ktorí majú v tomto 

smere dlhoročné skúsenosti. 

l) na základe konzultácií s expertmi uvažujeme o bioplynovej stanici s výkonom 

330kW.  

 

 

2.2 Bioplynová stanica 330 kW (Biogass station 330 kW) 

Hod. el. výkon pri 50 % obsahu CH4 297 kWhe 

Hod. el. výkon pri 70 % obsahu CH4 363 kWhe 

Prepokladaná stredná hodnota el. výkonu 330 kWhe 

Počet motohodín za rok 8000 hodín 

Ročné množstvo el. energie 2 640 000 kWhe.rok
-1

 

Ročné množstvo využ.  tep. Energie 1 040 000 kWht.rok
-1

 

Tabuľka: Tepelný a elektrický výkon 

Na základe štúdie udržateľnosti je nutné analyzovať súčasný stav a posúdiť udržateľnosť 

projektu využitia biomasy ako zdroja energie. 

Popis technológie z pohľadu technického riešenia, výkonu, vstupov 

Pri výpočte energetického potenciálu biomasy počítame pre účely práce s priemernou 

výhrevnosťou slamy 15,5 MJ.kg
-1

, odpadového zrna 17,0 MJ.kg
-1

 a bioplynu 22 MJ.m
-3

. 

Náklady na vstupný substrát, v tomto prípade kukuričnú siláž predstavujú  na účely práce 

podnikom stanovenú  hodnotu 26,5 €.ton
-1

. Tento náklad je spojený s celkovými aktivitami 

od samotného výsevu až po zber a prepravu do podniku. Hnoj a močovina sú produkované 

priamo na farme. Preto ich nie je potrebné dovážať a nepredstavujú pre družstvo významnú 

nákladovú položku. Od vstupných nákladov za hnoj a močovinu budeme teda v práci 

abstrahovať.  

Pri využívaní vstupného substrátu v kombinácii hnoja HD 75 % a siláže 25 %  sa dosiahne 

podľa expertných odhadov spoločnosti QEL podiel metánu v bioplyne cca 60 %. Podiel 

metánu vo výške 50 % predstavuje minimum, čo môže BPS podľa odborníkov z tejto 

oblasti dosiahnuť. V práci sa uvažuje s realistickým výhľadom, kde podiel metánu 

v bioplyne tvorí 60 %. Vhodnosť kombinácie vstupného substrátu v danom pomere 

naznačuje, že tento realistický výhľad nebude problém naplniť. 

Výkupné ceny energií podľa ÚRSO: Plná výkupná cena za elektrinu bude predstavovať 

0,14872 €.kWhe
-1

.  Výkupná cena za teplo bude určená na 0,033 €.kWht
-1

. 

Taktiež sa bude realizovať predaj digestátu (vyhnitý substrát), ktorého cena v súčasnosti 

podľa prepočtov firmy QEL predstavuje 4,76 €.t
-1

. BPS bude pre účely práce dimenzovaná 

na prevádzku predstavujúcu 8 000 hodín ročne. 
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V každom roku trvania investície počítame s rastom nákladov, a súčasne aj výnosov 

v jednotlivých nákladových a výnosových položkách o príslušné percentá podľa 

odporúčania pracovníkov QEL, ktorí majú v tomto smere dlhoročné skúsenosti. 

Pri výpočte strednej hodnoty elektrického výkonu bol použitý aritmetický priemer dvoch 

hodnôt výkonu. Aritmetickým priemer sa vypočíta súčtom skupiny čísel a vydelením ich 

počtom.  

V našom prípade išlo o výkon 297 kW pri 50 % podiele metánu a výkon 363 kW pri 70 % 

podiele metánu v bioplyne. Výsledkom aritmetického priemeru bol výkon 330 kW pri 60 

% podiele metánu. 

Aritmetický priemer = 

2

%)70(363%)50(297   

Aritmetický priemer = 330 KW pri 60 % podiele metánu v bioplyne 

 

Vo väčšine prípadov pozostáva technológia z troch nádrží. V prvých dvoch nádržiach 

prebieha dvojstupňová fermentácia (fermentor a kofermentor) a tretia slúži ako konečný 

sklad vyfermentovaného substrátu so 180-dňovou zásobou.  

Vstupná surovina sa do fermentačnej nádrže dopravuje pomocou automatického 

dávkovača plynotesným závitovkovým dopravníkom. Po obvode nádrže je umiestnené 

teplovodné potrubie, ktorého účelom je udržiavanie potrebnej teploty nutnej pre proces 

fermentácie. Aby celá spracovávaná surovina mala rovnakú teplotu a aby sa na povrchu 

zmesi nevytvárala škrupina, sú vo fermentačnej nádrži umiestnené miešadlá, ktorých počet 

závisí od veľkosti nádrží a od vlastností vstupných substrátov. Nádrže sú prekryté 

medzizásobníkmi plynu, ktoré vyrovnávajú výchylky v tvorbe bioplynu a zároveň slúžia 

ako zásoba bioplynu pre kogeneračné jednotky.  

Podľa typu vstupnej suroviny je nutné do fermentora pridávať určitý podiel vody, príp. 

minerálnych aditív pre zlepšenie procesu. Súčasťou technológie je aj prečerpávacia stanica, 

ktorej úlohou je vzájomné prečerpávanie obsahov nádrží, za účelom zlepšenia 

fermentačných podmienok, prípadne na účely servisného zásahu. 

Bioplyn je najčastejšie spracovávaný v kogeneračných jednotkách, za účelom výroby 

tepelnej a elektrickej energie. Časť týchto energií sa vracia späť do procesu (ohrev nádrží, 

pohon miešadiel, atď.), zvyšnú časť je najvýhodnejšie predávať do elektrickej verejnej 

siete.  

Výhrevnosť bioplynu je cca 22 MJ.m
-3

. Pri využívaní vstupného substrátu v kombinácii 

hnoj HD 75% a siláže 25 %  sa dosiahne podľa expertných prepočtov spoločnosti QEL 

podiel metánu v bioplyne cca 60 %.  
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Podiel 50 % metánu je minimálna hranica pod ktorú by sa BPS s týmto vstupným 

substrátom nemala dostať ak chceme dosiahnuť jej optimálne využitie. Vychádzame teda 

z podielu metánu vo výške 60 %. 

 

  

Vstupné suroviny 

  

  

Hmotnosť 

 vstupnej 

 suroviny 

  

[t.rok
-1

] 

Objem  

vstupnej   

 suroviny 

  

[m
3
.rok

-1
] 

Objem 

 bioplynu  

  

  

[m
3
.rok

-1
] 

Cena 

 vstupnej  

suroviny 

 za 1 tonu 

[€.ton
-1

] 

Cena  

vstupnej  

suroviny 

ročne 

[€.rok
-1

] 

Kukuričná siláž 3 500 5 072 812 000 26,5 92 750 

Hnoj HD 3 600 4 364 288 000 0 0 

Močovina HD 7 200 8 090 158 400 0 0 

CELKOM 14 300 17 526 1 258 400 - 92 750 

Tabuľka: Predpokladané množstvá vstupných surovín 

 

Hod. el. výkon pri 50 % obsahu CH4 297 kWhe 

Hod. el. výkon pri 70 % obsahu CH4 363 kWhe 

Prepokladaná stredná hodnota el. výkonu 330 kWhe 

Počet motohodín za rok 8000 hodín 

Ročné množstvo el. energie 2 640 000 kWhe.rok
-1

 

Ročné množstvo využ.  tep. Energie 1 040 000 kWht.rok
-1

 

 Tabuľka: Tepelný a elektrický výkon 
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2.3 Investičné náklady BPS (Investition costs of Biogass station) 

Súhrnný rozpočet podľa hláv pre BPS o výkone 330 kWe 

Časť A     Technológia      

 1 x Fermentor ø21x8 s vybavením 318 468 EUR 

 1 x Kofermentor ø21x8 s vybavením 325 518 EUR 

 1 x Konečný sklad fermentačných zbytkov ø28x8 336 499 EUR 

 2 x Dávkovač pevných látok Alligator plus 47m3 111 697 EUR 

 1 x Potrubneesieť a prečerpávacia technika 67 718 EUR 

 1 x Ponorné motorové čerpadlo na silážne šťavy 5 026 EUR 

 1 x Plniaca stanica cisterny 0 EUR 

 1 x Separátor s napojením a dopravným pásom 0 EUR 

 1 x Výmenník tepla pre externé využitie 9 312 EUR 

 1 x Analyzátor plynu 7 301 EUR 

 1 x Kompletný riadiaci systém mimo KGJ 105 336 EUR 

 1 x Uzemnenie 12 307 EUR 

 1 x Vozidlová váha 0 EUR 

 1 x Uvedenie do prevádzky 16 050 EUR 

 1 x Zariadenie staveniska 21 400 EUR 

      Časť A 1 336 632 EUR 

Časť B     Kogeneračná jednotka     

 2 x KGJ Jenbacher 526kW - kontajner 226 600 EUR 

 1 x Núdzový horák bioplynu 32 924 EUR 

      Časť B 259 524 EUR 

Časť C     Vedľajšie náklady stavby (predpokladané 

ceny) 

   

      Prípojky (voda, el., internet) 5 000 EUR 

      Povolenia, posudky, statika 35 000 EUR 

      Prípojka VN + trafostanica 100 000 EUR 

      Zemné práce 80 000 EUR 

      Cesta, oplotenie 20 000 EUR 

      Časť C 240 000 EUR 

           

      Spolu (bez dotácií) 1 836 156 EUR 
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 3. Socioekonomické súvislosti (Socio-economic context)  

Likvidácia odpadu, úspory CO2 , diverzifikácia činností, zamestnanosť 

Počas výstavby budú potrebné kvalifikované pracovné sily rôznych dodávateľských 

stavebných firiem. Po zrealizovaní výstavby budú v prevádzke zamestnaní 2 zamestnanci s 

príslušným vzdelaním. 

Uvedeným spôsobom sa vyrába elektrická energia z obnoviteľných zdrojov. Smernica 

európskeho parlamentu a rady č. 2009/28/ES, z 23.apríla 2009, o podpore využívania 

energie z obnoviteľných zdrojov energie a o zmene a doplnení a následnom zrušení 

smerníc č. 2001/77/ES a č. 2003/30/ES, podporuje aj výstavbu bioplynových staníc, aby 

znížila emisie skleníkových plynov, pomohla využívaniu obnoviteľných zdrojov z 

biomasy, čo prispieva okrem diverzifikácie zdrojov aj k rozvoju zamestnanosti vidieka a 

sektoru poľnohospodárstva.  

Využívanie obnoviteľných zdrojov energie ako domácich zdrojov zvyšuje bezpečnosť a 

diverzifikáciu dodávok energie a súčasne znižuje závislosť ekonomiky od nestabilných 

cien ropy a zemného plynu. Ich využívanie je založené na vyspelých a environmentálne 

šetrných technológiách, výrazne prispieva k znižovaniu emisií skleníkových plynov a 

škodlivín. Treba jednoznačne konštatovať, že Slovensko v porovnaní s krajinami EÚ 

výrazne zaostáva za úrovňou využívania biomasy ako obnoviteľného zdroja energie, ale 

tiež za možnosťami, ktoré potenciál biomasy ponúka, pričom anaeróbna fermentácia je 

technológia vysoko akceptovaná a šetrná pre jednotlivé zložky ŽP.  

Okrem výroby bioplynu a produkcie hnojiva, bioplynová stanica zároveň likviduje odpady. 

V prípade použitia sterilizátora je možné likvidovať i živočíšne odpady, ako aj odpady 

externých spoločností, či susedných fariem za poplatok.  Bioplynová stanica je považovaná 

za CO2 neutrálnu a prispieva k zníženiu emisií a redukcii skleníkového efektu. 
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4. Výsledky analýzy uskutočniteľnosti (Results of feasibility analysis)  

Project je udržateľný a realizovateľný. Je potrebné dodržať nasledovné predpoklady:  

cena energie – garantovanosť - 15 rokov,   

dostupnosť vstupov - pravidelnosť  

V tejto časti sa zameriame na zisťovanie produkčných možností podniku v rastlinnej ako aj 

v živočíšnej oblasti. Je vhodné aby pozemky poľnohospodárskeho podniku boli úrodné 

(produkčný potenciál pôd) , s prevažujúcou produkciou husto siatych obilnín (predpoklad 

pestovania kukurice. Podnik hospodári v odvetví rastlinnej a živočíšnej výroby. 

Výmera skúmaného podniku (PHP pôdy) predstavuje celkom cca 1970 ha, z toho orná 

pôda predstavuje cca 600 ha. Predpoklad pestovania kukurice na 100 ha, s úrodou cca 35-

40 t. ha
-1

. V podniku sa za rok vyprodukuje aj slama, ktorá by sa mohla využiť na 

energetické účely po odrátaní spotreby, ktorú tvoria hospodárske zvieratá. V živočíšnej 

výrobe sa spotrebuje cca 75 % z celkovej produkcie slamy. Na energetické účely teda 

môžme využiť zhruba 100 ton slamy. Kukurice na siláž sa vyprodukovalo celkom 5 600 

ton. Produkcia slamy k úrode plodín predstavovala pomer 1:1 resp. 1:1,3. Podnik 

produkuje aj odpad (po spracovaní obilnín),  ktorý je možné v plnom objeme využiť na 

energetické účely. Odporúčame  

Okrem rastlinnej výroby je potrebné aby podnik mal v silnej miere zastúpenú živočíšnu 

výrobu, najmä chov hovädzieho dobytka.  

V sledovanom období sa vyprodukovalo viac ako 15 ton exkrementov denne, ktoré sa dajú 

využiť na energetické účely v rámci kogeneračných jednotiek na kombinovanú výrobu 

tepla a elektriny. Najvýznamnejší podiel na tvorbe exkrementov predstavuje mladý 

dobytok a dojnice, ktoré spolu ročne vyprodukujú viac ako 90 % celkovej produkcie za 

rok. Z celkovej produkcie exkrementov sa využíva viac ako 50 % na účely hnojenia, keďže 

obrábané pôdy sú charakteristické nižším obsahom humusu. V ideálnom prípade by sme 

mohli využiť celú produkciu na energetické účely.  

Pri využívaní vstupného substrátu v kombinácii hnoj HD 75% a siláže 25 %  sa dosiahne 

podľa expertných prepočtov spoločnosti QEL podiel metánu v bioplyne cca 60 %. Podiel 

50 % metánu je minimálna hranica pod ktorú by sa BPS s týmto vstupným substrátom 

nemala dostať ak chceme dosiahnuť jej optimálne využitie. Vychádzame teda z podielu 

metánu vo výške 60 %. 
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5 Výsledky finančnej analýzy (Results of Financial analysis) 

Prepočítame dobu návratnosti a IRR (pri alternatíve, že všetko bude financované 

z vlastných zdrojov).  

Poľnohospodársky podnik disponuje surovinami, ktoré možno využiť v plnej miere na 

výrobu bioplynu. V tabuľke sú uvedené vstupné suroviny, z ktorých budeme v celej tejto 

štúdii vychádzať. Konkrétne ide o kukuričnú siláž, hnoj hospodárskych zvierat a taktiež 

močovinu HD, ktorej má družstvo dostatok. Pri daných disponibilných množstvách sme 

dospeli k záveru, že dané vstupné suroviny sú optimálne pre bioplynovú stanicu 

o uvažovanom výkone 330 kWe. Predpokladané ročné využitie predstavuje približne 8000 

hodín prevádzky bioplynovej stanice.  

Ročné množstvo takto vyrobenej elektrickej energie predstavuje 2 640 000 kWhe.rok
-1

 ako 

súčinu elektrického hodinového výkonu a ročného využiteľného potenciálu v hodinách. 

Využitie tepelnej energie sa odhaduje na 1 040 000 kWht.rok
-1

 pri rovnakom hodinovom 

fonde. Výkon tepelnej energie kogeneračnej jednotky je dimenzovaný na 130 kWt.  

Náklady na vybudovanie tohto diela sú uvedené vo vyššie uvedenej  tabuľke. Pozostávajú 

z technologickej a stavebnej časti. Doba odpisovania diela je v tomto prípade 20 rokov 

a využívame rovnomernú metódu odpisovania. Celkové investičné náklady predstavujú 

1 836 156 EUR. Náklady pozostávajú z nasledujúcich položiek: 

- vstupný substrát predstavuje celkové ročné náklady na vstupné suroviny (siláž, hnoj, 

močovina HD), uvažujeme o každoročnom náraste ceny vstupných surovín, a to 

rovnomerne o 2 % ročne, 

- elektrická energia pri procesoch a jej nárast o 2,5 % každým rokom činnosti, 

- štart bioplynovej stanice predstavuje jednorazový výdavok pre podnik, súvisí 

s úvodnými procesmi a nastavením parametrov pre bezporuchový chod, 

- opravy, servis, údržba a taktiež servis kogeneračnej jednotky: tieto náklady vznikajú 

pri chode bioplynovej stanice, ide o výmeny olejov, reťazí a generálne opravy, nárast 

nákladov 2 % ročne, 

- osobné náklady vznikajúce z prijatia pracovnej sily, ide o ročnú mesačnú mzdu pre 

pracovníka obsluhy (stanovená družstvom), ktorý vykonáva hlavne plnenie 

fermentačných nádob, v tomto prípade počítame s nárastom nákladov o 4 % ročne,  

- manipulácia so samotnou biomasou a ročný nárast nákladov o 4 %, 

- odpisy: zariadenie je odpisované 20 rokov rovnomerným spôsobom odpisovania, 

- poistenie predstavuje isté percento z celkovej investície, môže sa líšiť a záleží na 

výbere poisťovacej inštitúcie, na účely práce bude poistenie predstavovať náklad 

7 095 € ročne, 

- poradenská činnosť, réžia, aditíva: súvisia s prípadnými poruchami, ktoré sa 

v priebehu rokov fungovania vyskytnú, keďže ide o pracovný stroj, tu predpokladáme 

nárast nákladov o 2,5 % ročne. 
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Pri výpočte príjmov z predaja elektrickej energie sme vychádzali z výkupnej ceny, ktorú 

určil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vo výške 0,14872 €.kWhe
-1

. Pri tejto výkupnej 

cene je družstvo schopné dosiahnuť ročný príjem  392 621 € (výkupná cena vynásobená 

ročným množstvom vyrobenej elektrickej energie). 

 Aj pri výnosoch sme rátali so zvýšením tržieb za elektrinu ročne o 2,5 %. V rámci 

kogeneračnej jednotky sa produkuje aj tepelná energia celkom 1 040 000 kWht.rok
-1

. 

Z toho 30 % sa využije na fermentačný proces, kde je potrebné udržiavať stálu teplotu cca 

40 °C. Zvyšných 728 000 kWht.rok
-1

 je možné využiť na ohrev okolitých objektov 

družstva. Pri uvažovanej cene za teplo 0,033 €.kWht
-1

 je možné počítať s príjmom 24 024 

€ ročne. Daň z príjmov uvažujeme 19 %. Príjem za predaj elektriny = 0,14872 €.kWhe
-1

 * 

2 640 000 kWhe.rok
-1

  

 Príjem = 392 621 € 

 Príjem za predaj tepla = 0,033 €.kWht
-1

 * 728 000 kWht.rok
-1

 

 Príjem za predaj tepla = 24 024 € ročne 

 Úspora za digestát, čiže vyhnitý substrát, sa dá využiť ako výborné hnojivo alebo sa 

môže predať, pričom cena za 1 tonu v našom prípade predstavuje 4,76 €. Celkový vstupný 

substrát predstavuje 14 300 ton. Celkový príjem z predaja vyhnitého substrátu tak tvorí 

68 068€.
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Náklady bioplynovej stanice 330 kW 

 

 

 

  Dotácia:      0 %                     

  Úver na zvyšok investície:   0 %                     

  Vlastné zdroje na zvyšok inv.:   100 %                     

                                

Nákladová položka (€) % 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok 6 rok 7 rok 8 rok 9 rok 10 rok sumár 11 rok Celkom: 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1-10 rok 2025 

Vstupný substrát 2 92 750 94 605 96 497 98 427 100 396 102 403 104 452 106 541 108 671 110 845 1 015 587 113 062 1 128 648 

Spotreba el. energie 2,5 3 298 3 380 3 465 3 552 3 640 3 731 3 825 3 920 4 018 4 119 36 949 4 222 41 171 

Štart bioplynovej stanice   5 000 - - - - - - - - - 5 000 - 5 000 

Opravy, servis, údržba 2 7 095 7 237 7 382 7 529 7 680 7 833 7 990 8 150 8 313 8 479 77 688 8 649 86 337 

Servis kog. jednotky 2 39 600 40 392 41 200 42 024 42 864 43 722 44 596 45 488 46 398 47 326 433 609 48 272 481 881 

Osobné náklady 4 11 680 12 147 12 633 13 138 13 664 14 211 14 779 15 370 15 985 16 624 140 231 17 289 157 521 

Manipulácia s biomasou 4 4 290 3 690 3 838 3 991 4 151 4 317 4 489 4 669 4 856 5 050 43 341 5 252 48 593 

Odpisy   93 644 93 644 93 644 93 644 93 644 93 644 93 644 93 644 93 644 93 644 936 440 93 644 1 030 084 

Úrok  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Poistenie   7 095 7 095 7 095 7 095 7 095 7 095 7 095 7 095 7 095 7 095 70 950 7 095 78 045 

Poradenská činnosť 2,5 3 600 7 200 7 200 7 200 7 200 7 560 7 560 7 560 7 560 7 560 70 200 7 560 77 760 

Réžia, aditíva ... 2,5 460 920 943 967 991 1 016 1 041 1 067 1 094 1 121 9 618 1 149 10 767 

Náklady celkom   268 512 270 311 273 896 277 567 281 325 285 532 289 471 293 504 297 634 301 863 2 839 612 306 194 3 145 806 
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Výnosy bioplynovej stanice 330 kW pri výkupnej cene elektrickej energie 0,14872 €.kWhe
-1 

Položka (€) % 

1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok 6 rok 7 rok 8 rok 9 rok  10 rok Sumár 11 rok 

Celkom 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1-10 rok 2025 

Výnosy                             

Tržby z predaja el. 

energie 

2,5 

% 

392 621 402 436 412 497 422 810 433 380 444 214 455 320 466 703 478 370 490 330 4 398 

681 

502 588 4 901 269 

Predaj / úspora za 

digestát 

2 % 68 068 69 429 70 818 72 234 73 679 75 153 76 656 78 189 79 753 81 348 745 326 82 975 828 300 

Výroba elekt.ener. pre 

BPS prBPSBPS 

  - - - - - - - - - - - - - 

Výroba tepel.ener.pre 

BPS 

  - - - - - - - - - - - - - 

Využitie tep. energie 2,5 

% 

24 024 24 625 25 240 25 871 26 518 27 181 27 860 28 557 29 271 30 003 269 150 30 753 299 903 

Výnosy celkom  484 713 496 490 508 555 520 915 533 577 546 548 559 836 573 448 587 394 601 680 5 413 

156 

616 315 6 029 471 

 

VH/Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Sumár 2025 Celkom 

Výnosy celkom 484 713 496 490 508 555 520 915 533 577 546 548 559 836 573 448 587 394 601 680 5 413 156 616 315 6 029 471 

Náklady celkom 268 512 270 311 273 896 277 567 281 325 285 532 289 471 293 504 297 634 301 863 2 839 612 306 194 3 145 806 

Výsledok 

hospodárenia 
216 201 226 180 234 659 243 348 252 252 261 016 270 365 279 945 289 760 299 817 2 573 544 310 121 2 883 665 

Daň z príjmov (19 

%) 
41 078 42 974 44 585 46 236 47 928 49 593 51 369 53 189 55 054 56 965 488 973 58 923 547 896 

VH po zdanení 175 123 183 206 190 074 197 112 204 324 211 423 218 996 226 755 234 706 242 852 2 084 571 251 198 2 335 769 
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Finančné toky (Cash flow)  

Položka (€) 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok 6 rok 7 rok 8 rok 9 rok 10 rok sumár 11 rok Celkom: 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1-10 rok 2025 

Odpisy 93 644 93 644 93 644 93 644 93 644 93 644 93 644 93 644 93 644 93 644 936 440 93 644 1 030 

084 Zisk (strata) 216 201 226 180 234 659 243 348 252 252 261 016 270 365 279 945 289 760 299 817 2 573 

544 

310 121 2 883 

665 Daň z príjmov 19% 41 078 42 974 44 585 46 236 47 928 49 593 51 369 53 189 55 054 56 965 488 973 58 923 547 896 

Finančný výsledok 268 767 276 850 283 718 290 756 297 968 305 067 312 640 320 399 328 350 336 496 3 021 

010 

344 842 3 365 

853  

Prevádzkové náklady na technológiu (na 1 kWhe) 0,015 €.kWhe
-1

 

Predaj el. energie do verejnej siete za výkupnú cenu 0,14872 €.kWhe
-1

 

Využitie tep. energie za výkupnú cenu 0,033 €.kWht
-1

 

Využitie tepla 70 % 
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Alternatíva bioplynovej stanice 330 kW pri výkupnej cene elektrickej energie 0,13087 €.kWhe
-1

 pri 50% získaní dotácie a zníženej 

výkupnej cene energie * 

 

* Vzhľadom na čerpanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ, je pravbdepodobnosť realizácie až v novom programovacom  

období po roku 2014 pri zohľadnení dotačného titulu MP SR. 

Finančné toky (Cash flow)  

Položka (€) 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok 6 rok 7 rok 8 rok 9 rok 10 rok sumár 11 rok Celkom: 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1-10 rok 2025 

Odpisy 93 644 93 644 93 644 93 644 93 644 93 644 93 644 93 644 93 644 93 644 936 440 93 644 1 030 084 

Zisk (strata) 76 985 83 823 89 092 94 495 100 039 105 366 111 199 117 183 123 320 129 615 1 031 118 

544 

136 071 1 167 189 

Daň z príjmov 19% 23 581 25 104 26 334 27 596 28 890 30 150 31 511 32 908 34 340 35 809 296 223 37 315 333 537 

Finančný výsledok 147 048 152 363 156 401 160 543 164 792 168 860 173 332 177 919 182 624 187 450 1 671 335 192 400 1 863 735 

 

Prevádzkové náklady na technológiu (na 1 kWhe) 0,015 €.kWhe
-1

 

Predaj el. energie do verejnej siete za výkupnú cenu 0,13087 €.kWhe
-1

 

Využitie tep. energie za výkupnú cenu 0,033 €.kWht
-1

 

Využitie tepla 70 % 

 

  Dotácia:      50 % 

  Úver na zvyšok investície:   0 % 

  Vlastné zdroje na zvyšok inv.:   50 % 
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Výpočty:  

Čistá súčasná hodnota projektu: 

 

ČSH = 
   

1836156
045,01

344842
...

045,01

26876711

1
11















t

 

ČSH = 745 514,43 € 

Doba návratnosti investície:  

DN = 
tCF

INV
 

DN = 7 rokov a 214 dní 

 

Alternatíva bioplynovej stanice 330 kW pri výkupnej cene elektrickej energie 0,13087 

€.kWhe
-1

 pri 50% získaní dotácie a zníženej výkupnej cene energie * 

Čistá súčasná hodnota projektu: 

 

ČSH = 
   

918078
045,01

192400
...

045,01

14704811

1
11




















t

 

ČSH = 510 373,02 € 

Doba návratnosti investície:  

DN = 
tCF

INV
 

DN = 6 rokov a 296 dní 
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Výsledky analýzy  

Z uvedených výpočtov vyplývajú nasledujúce skutočnosti. V uvažovanej alternatíve sa 

nepočíta s dotáciami zo štátneho rozpočtu, a je financovaná z vlastných zdrojov, čo pri 

zmenách podmienok (investor resp. získanie zdrojov z EÚ), môže uvažovanú dobu 

návratnosti skrátiť, tak ako to stručne uvádzame v alternatíve s využitím dotácie - Alternatíva 

bioplynovej stanice 330 kW pri výkupnej cene elektrickej energie 0,13087 €.kWhe
-1

 pri 50% 

získaní dotácie a zníženej výkupnej cene energie. Pri financovaní z dostupných fondov by 

však dochádzalo ku kráteniu výkupnej ceny za elektrickú energiu, čo sme v návrhu zvážili. 

Otázne je či uvedená alternative je realizovateľná v roku 2015 pri nastavení predpokladov 

nového programovacieho obdobia v 2014 roku.    

Pri tejto alternatíve sme dosiahli kladnú čistú súčasnú hodnotu (ČSH), preto považujeme 

projekt za výhodný.  Zvažujeme aj ďalšie výhody – diverzifikácia zdrojov príjmov, 

environmentálne aspekty, ako aj podporu využívanie OZE. 

Doba návratnosti tohto diela predstavuje viac ako 7 rokov. Môžeme povedať, že počas 8. roka 

životnosti projektu sa dosiahne návratnosť takto modelovanej investície. Pokiaľ by sme 

využili úver, táto doba by sa zmenila vzhľadom na započítanie úrokov z úveru.  Môžeme 

konštatovať, že tento investičný  zámer je rentabilný, no zároveň aj vysoko kapitálovo 

náročný, čo znamená že ochota podnikateľov vstupovať do takejto investície bude viazaná 

podľa nášho uváženia na aktívnu politiku štátu v oblasti podpory poľnohospodárstva – 

dotačný titul, čo pri samotnej realizácií podporuje druhú alternatívu aj so zohľadnením 

zníženej výkupnej ceny energie. V lokálnych podmienkach podnikov by bola táto alternatíva 

vhodná, vzhľadom na dostupnosť vstupných surovín potrebných v danom procese. Nami 

uvedený prepočet predstavuje „ideálny model fungovania“, kde očakávame príjmy z predaja 

elektriny do verejnej siete, príjmy z predaja digestátu (vyhnitý substrát), a taktiež aj príjmy za 

predané teplo. V dnešných podmienkach sa využíva bioplynová stanica prevažne na výrobu 

elektriny do verejnej siete a je teda málo pravdepodobné dosiahnuť všetky tieto príjmy naraz. 

Záleží na aktivite podnikateľského subjektu ako sa s danými predpokladmi vysporiada. 

 

6. Zdroje financovania (Sources of financing)  

Uvažujeme o finančne stabilnejšom podniku, celá investícia je financovaná z vlastných 

zdrojov podniku,  (môžme potenciálne uvažovať aj o získaní prostriedkov zo zdrojov EU 

resp. z domácich zdrojov). 

Využívame interné zdroje financovania poľnohospodárskeho podniku (dotácie, čistý zisk, 

odpisy, rezervy). Podrobne sme túto časť analyzovali v predchádzajúcej kapitole. Využívame, 

že štát garantuje prostredníctvom ÚRSO výkupné ceny energií.  

Vhodné sa zdá byť hľadať zjavnú podporu farmárov prostredníctvom dotačných titulov MP 

SR v ďalšom období, čo predpokladéme najkôr však od roku 2014.  
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7.  Riziká projektu  (Risks of the project implementation) 

Každý projekt – investícia – so sebou prináša aj určité riziká. Riziká spočívajú v tom, že sa 

ekonomika prevádzky nebude stotožňovať s časťou – prognózou na základe istých výsledkov 

v tejto štúdii. Z týchto dôvodov by bolo vhodné vypracovať analýzu rizík. Medzi hlavné 

riziká tohto projektu zaraďujeme: 

- technologické riziká  (poruchy, opravy, krátka doba životnosti, inovácie), 

- environmentálne riziká (spojené s výstavbou a prevádzkou, havarijné stavy, nedodržanie 

limitov), 

- administratívne riziká - získanie povolení (predlžovanie lehoty, povolenie pripojenia do 

siete), 

- nekvalitné vstupy (siláž, bioplyn), ich dostatok, 

- lobing v neprospech elektriny z bioplynu (podpora výroby bioplynu a lepšia podpora 

živočíšnej výroby prinesú priamy efekt aj pre podporu BPS), 

- finančné riziká (inflácia, zmena cien - zníženie vykupovaných cien energie pri zmene 

spôsobu financovania dotáciou môže minimálne predĺžiť návratnosť investície), 

- zmeny legislatívy (zmena priorít, povoľovacie konanie, získanie možnosti pripojenia do 

siete), 

- politické riziká. 

 

 

Záver (Conslusion)  

 

The feasibility study team decided to specify the options of energy production from biogas, or 

exploit the potential of energy plants – fast-growing plants, energy crops, which are the 

subject of research in the defined area. Assumption for the use of knowledge EUKE (biogas 

station), this is directed to the use of agricultural and other land for cultivation. 

The initial database collection identifies area suitable for growing maize silage, the suitability 

of energy crops. Primary, work will be directed to the potential use of biomass in the BPS. 

Considering the assumptions and views VSE (Eastern Slovak Energy) are for the stability of 

the energy market adequately reflects the biomass as sources of most stable prospects. In 

sufficient stability of partner in the construction and operation of biogas stations (BPS) is 

biogas, among the biomass, the most promising source of biomass. 

The result solution of this issue is design biogas station from available energy sources 

undertaking farm. A return on this investment is the range of 7-9 years. 
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Príloha  (Annex) 

 

Parametre navrhovaných fermentorov podniku 

Objem fermentorov: 5 024 m
3
             

Objem konečného 

skladu: 4 924 m
3
             

                 

Fermentor & 

kofermentor       

Konečný sklad fermentačných 

zbytkov   

Svetlý priemer  nádrže: 20 m   

Svetlý priemer  

nádrže: 28 m 

Hrúbka steny: 0,35 m   Hrúbka steny: 0,45 m 

Svetlá výška nádrže: 8 m   Svetlá výška nádrže: 8 m 

Objem  nádrže: 2 512 m
3
   Objem  nádrže: 4 924 m

3
 

 

  
 

          

 

  
 

        

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

              

                      

Počet nádrží: 2 ks   Počet nádrží: 1 ks 
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Figure - Fotogaléria BPS 

 

Rez fermentorom  

 

 

Schéma bioplynovej stanice 
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Map of the Metropolitan Area of Košice 

 

 
  

                      

 

 

Region of Košice 


