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O PROJEKTE
Projekt Bioenergia Karpát bol rozdelený
na tieto pracovné balíky:
1. Zvýšenie úrovne aktivity
miestnych činiteľov
2. Založenie centra OZE
v Zakarpatskej oblasti
3. Formovanie partnerstva medzi
producentmi a spotrebiteľmi biomasy,
vrátane cezhraničnej úrovne
4. Tvorba technickej projektovej
dokumentácie
5. Vytvorenie pilotného príkladu
využívania biomasy

V rámci týchto balíkov sa podarilo:
Uskutočniť pilotnú investíciu v Základnej
škole v Novoselitsi, okres Mižhiria
Založiť centrum alternatívnych zdrojov
energie v Užhorode
Vypracovať 2 projektové dokumentácie
pre obec Koločava (Mižhirský rajón)
a Budkovce (okres Michalovce)
Zorganizovať veľkú konferenciu a výstavu
v Užhorode
Pripraviť 3 semináre a 4 pracovné
stretnutia producentov a potenciálnych
spotrebiteľov obnoviteľných energií
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Zorganizovať štvordielnu sériu tréningov
a 1 študijnú cestu
Vydať 3 projektové časopisy, projektové
letáky a bannery
Pripraviť novú stránku www.aesd.org.ua
Vyrobiť 2 ﬁlmy a viaceré príspevky
odvysielané v regionálnom spravodajstve
Zrealizovať 3 prieskumy – spotrebitelia,
producenti, informačné potreby, vrátane
databázy aktívnych subjektov
Vytvoriť Plán mediálnej komunikácie
pre šírenie informácií o OZE
V rámci projektu sme navštívili 19 miest,
kde sa využívajú OZE
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Medzinárodná výstava „Alternatívna energetika a energetické úspory“

Výstava sa konala v priestoroch užhorodského divadla

Užhorodské divadlo hostilo v polovici decembra dve paralelne
prebiehajúce podujatia. Širokej verejnosti bola prístupná výstava,
v rámci ktorej sa bezplatne mohli prezentovať výrobcovia, projektanti a dodávatelia zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje
energie, ale aj výskumné pracoviská zaoberajúce sa touto témou.
Ako uviedol riaditeľ Agentúry regionálneho rozvoja a cezhraničnej
spolupráce Transcarpathia, Valeriy Hriščenko, výstava bola usporiadaná ako platforma pre stretnutie potenciálnych obchodných
partnerov a rozšírenie obchodných vzťahov, akademickej diskusie,
vrátane debát, seminárov a prezentácií.
Príležitosť na prezentáciu využilo 31 subjektov, z toho 27 domácich ukrajinských spoločností, jedna z Čiech a 3 zo Slovenska. Vystavovatelia predstavili svoju produkciu, aj inovatívne
riešenia. Išlo predovšetkým o solárne panely a kolektory, zariadenia pre využívanie geotermálnej a veternej energie. Takisto boli široko zastúpené technológie využívajúce biomasu
na výrobu tepla.
Vzhľadom na to, že Bioenergia Karpát je ukrajinsko-slovenský
projekt, účasť slovenských ﬁriem bola žiadaná a očakávaná. Preto

slovenský partner projektu, Agentúra na podporu regionálneho
rozvoja Košice, n. o., vynaložila všemožné úsilie aby oslovil spoločnosti pracujúce v tejto oblasti (veľmi v tejto súvislosti oceňuje
spoluprácu so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou a s portálom energia.sk). Žiaľ záujem o výstavu v Užhorode
bol u nás mizivý.
Výstavy sa zo slovenských subjektov zúčastnila ﬁrma VMV United
s.r.o. ponúkajúca navrhovanie a dodávku zdrojov tepla využívajúcich biomasu, Výskumné, vývojové a informačné centrum Bioenergie v Kapušanoch pri Prešove (založené Ekonomickou univerzitou
v Bratislave) a združenie ProTornensis, ktoré začalo v Turni nad
Bodvou vyrábať drevné brikety.
Výstava predstavuje dobrý pilotný pokus ako prezentovať nové
technológie v Užhorode, ostáva len dúfať a želať, že aj mimo projektov ﬁnancovaných z externých zdrojov sa podarí zorganizovať
druhý ročník.

Stánok Centra alternatívnych a obnoviteľných zdrojov energie Užhorod

Jeden z vystavovateľov
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Záverečná konferencia „Bioenergia Karpát”
Konferencia sa konala paralelne s výstavou, v priestoroch foyer Zakarpatského oblastného hudobno-dramatického divadla. Bola rozdelená na dve časti – Prezentovanie výsledkov dosiahnutých v projekte Bioenergia Karpát a Obnoviteľné zdroje energie: skúsenosti,
prax a budúcnosť.
Konferencie sa zúčastnili aj generálna konzulka Slovenskej republiky
v Užhorode Janka Burianová, zástupca predsedu Zakarpatskej oblastnej rady Andrij Serbajlo, manažér Spoločného technického sekretariátu pre program ENPI Vladislav Čopak, riaditeľ ARR Transcarpathia
Valerij Hriščenko, riaditeľ ARR Košice n.o. Jaroslav Tešliar a predseda
Mižhirskej rajónnej rady Ivan Jarema.
Andrij Serbailo zdôraznil, že bioenergia je druhom energie, ktorý je
najefektívnejšie využiteľný v horských oblastiach. „Áno, máme značný potenciál. A tieto možnosti, ako aj krajiny EÚ, musíme využívať čo
najefektívnejšie,“ zhrnul zástupca predsedu oblastnej rady.
Janka Burianová vyslovila spokojnosť, že výstava je založená na medzinárodnom základe a poskytuje priestor pre výrobcov alternatívnych zdrojov energie v Karpatskom regióne. „Sme závislí na energii
a momentálne hlavne na tej, ktorú dovážame a tá nie je lacná. Táto
závislosť je trochu nebezpečná pre hospodárstvo. Preto zavádzanie
alternatívnych zdrojov energie je naša budúcnosť,“ uviedla konzulka.
Valerij Hriščenko zdôraznil, že v súčasnej dobe viac ako 90% energie, ktorú spotrebúva Zakarpatská oblasť sa vyrába za jej hranicami.

Súčasne je v tejto oblasti značný potenciál v oblasti využívania energie vody, či biomasy. V našich horských dedinách, kde neexistuje
pripojenie na plyn, je najlepšou možnosťou využívať odpad z drevospracujúceho priemyslu ako palivo.
Na úvod konferencie Irina Ščoka, manažérka projektu, predstavila
účastníkom projekt Bioenergia Karpát – jeho ciele, partnerov, aktivity, výstupy a úspechy. Najhmatateľnejším výstupom je zrekonštruovaná kotolňa Novoselitskej školy a projektové dokumentácie
pre obec Koločava a Budkovce. Vzdelávacie a informačné aktivity
projektu boli tiež jeho podstatnou súčasťou.
Obsahom konferencie bolo prestavenie skúseností, technológií,
ale aj ﬁnančných možností pre podporu investícií do OZE, v rámci Ukrajiny a Slovenska, ale aj iných krajín. Medzi najzaujímavejšie
témy patrila Dohoda primátorov a starostov na Ukrajine, prieskum
informačných potrieb v oblasti OZE, ktorý bol uskutočnený v rámci
projektu, informácie o Výskumnom vývojovom a informačnom centre bioenergie v Kapušanoch, o Centre OZE pri Technickej univerzite
v Košiciach, ale aj o aktivitách obce Budkovce v oblasti zlepšovania
životného prostredia.
Na záver konferencie sa uskutočnila exkurzia do jedinej slnečnej
elektrárne v Zakarpatí, ktorá bola nedávno sprevádzkovaná v obci
Rativci. Výkon elektrárne je 5,4 MW.
www.aesd.org.ua

Otvorenie konferencie, zľava sedia: Ivan Jarema, Andrij Serbajlo, Vlad Čopak, Janka Burianová, Jaroslav Tešliar a Valerij Hriščenko

V rámci projektu boli vyrobené dva krátke ﬁlmy
Projekt Bioenergia Karpát je propagovaný aj cez televízne spravodajstvo. Krátky príspevok o projekte bol odvysielaný v rámci Magazínu
Košického samosprávneho kraja (preberajú to viaceré regionálne
televízie Košického kraja), podobne niekoľko príspevkov bolo odvysielaných Zakarpatskými televíziami. V ukrajinskom jazyku je vyrobený krátky ﬁlm „Bioenergia Karpát“, ktorý spravodajským spôsobom podáva informácie o aktivitách projektu, ale aj o existujúcich
zariadeniach využívajúcich obnoviteľné zdroje energie na Slovensku
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a na Ukrajine. V slovenčine bol pripravený dokumentárny inštruktážny ﬁlm, ktorý približuje výhody a nevýhody tepelných čerpadiel,
biomasy, slnečných kolektorov, fotovoltiky a iných obnoviteľných
zdrojov energie. Tento ﬁlm má za cieľ pomôcť vlastníkom budov pri
rozhodovaní o možných investíciách výmeny zdroja energie. Videá
sú k dispozícii na YouTube, odkazy sú umiestnené na stránke www.
aesd.org.ua a www.arr.sk.
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Najprv úspory energie, až potom výmena tradičného zdroja za obnoviteľný
Znižovať spotrebu energie je možné využívaním moderných, energeticky úsporných
technológií vo výrobných procesoch, efektívnejších technológií pri samotnej výrobe
energie a v neposlednom rade, moderných
stavebných postupov a materiálov zabezpečujúcich čo najnižšie úniky tepla z miesta
jeho potreby do okolia. Práve posledný uvedený aspekt zabezpečujú materiály označované ako tepelnoizolačné, a aj v tejto oblasti
vývoj napreduje míľovými krokmi.

renesanciu používania predovšetkým vďaka izolant. K popredným vlastnostiam korku
ekologickým vlastnostiam, nenáročnosti vý- patria aj vlastnosti ako nenasiakavosť, neabroby izolácie a bezpečnej recyklácii.
sorbuje prach, vyrovnáva teplotu a vlhkosť
Pri aplikácii je nutné dodržiavať správne vzduchu v interiéri, neposkytuje prostredie
technologické postupy, aby bolo zamedze- roztočom, zabraňuje tvorbe plesní a vysoko
né požiarom, hnilobám materiálu, nakoľko odoláva zmenám štruktúry a starnutiu. Práve
sa jedná o organický materiál a zabezpečiť tieto vlastnosti zaraďujú korok medzi materitiež dôkladnú ochranu proti škodcom. Využi- ály, ktoré sú vysoko žiadané v rôznych prietie slamy, ako tepelného izolantu, je možné myselných odvetviach.
vidieť v obci Družstevná pri Hornáde, v Eko- Vlastnosti korku vyplývajú z jeho samotnej
centre SOSNA. Pre tento objekt bolo vykona- štruktúry a chemického zloženia bunkových
né aj overenie termovíznou kamerou a audit, membrán. Každý centimeter kubický alveoktorý preukázal, že zateplenie týmto envi- lárnej štruktúry korku obsahuje 30 – 40 mironmentálne najprijateľnejším spôsobom je liónov buniek. V každej bunke sa nachádza
TEPELNOIZOLAČNÉ MATERIÁLY
aj ekonomické a efektívne. Viac informácii o plyn podobný vzduchu, steny týchto buniek
Tepelnoizolačné materiály sú materiály po- ekoncentre je k dispozícii na www.sosna.sk. sú tvorené celulózou, suberínom a voskom.
užívané na zamedzenie všetkých tepelných Členovia, resp. zamestnanci združenia náv- Suberín spolu s voskom spôsobuje, že korok
prestupov medzi materiálmi alebo materiá- števníkov a záujemcov radi oboznámia s eko- neprepúšťa tekutiny ani plyny. Skutočnosť,
lom a prostredím.
centrom aj osobne.
Na zamedzenie prestupu tepla, resp. chladu sa
už od pradávna využívali rôzne materiály, pri- Environmentálne aspekty
čom spočiatku sa, samozrejme, siahalo po ma- Plne recyklovateľný materiál, možnosť viacnáteriáloch voľne dostupných v prírode, s rozvo- sobného použitia. Po určitej dobe životnosti sa
jom metód spracovania ropy sa vyvinuli nové využíva ako dôležitá zložka pri kompostovaní,
materiály, vykazujúce na tú dobu vynikajúce pomocný materiál v poľnohospodárstve a v žitepelnoizolačné vlastnosti a dnes sú k dispozí- vočíšnej výrobe. Z ekologického hľadiska je to
cii materiály na báze kremíka, vyrobené nano- najvhodnejší tepelnoizolačný materiál.
technologickými postupmi, ktoré, na rozdiel
od prvých typov „ropných“ izolácií nepredsta- KOROK
vujú riziká pre životné prostredie.
Tepelnoizolačné materiály sú vyvinuté na
účelové použitie podľa oblasti použitia
v priemysle alebo v občianskej výstavbe.
Majú byť certiﬁkované na bezpečné použitie
a v súčasnosti veľmi dôležitým aspektom je aj
ich vzťah k životnému prostrediu, tak pri manipulácii s nimi, pri recyklácií ich zvyškového
odpadu alebo recyklácii celkovej. Najdôležitejšia fyzikálna jednotka, ktorá ich charakterizuje, je súčiniteľ tepelnej vodivosti λ (W/m .K),
z jednotky teda vyplýva, že čím je izolácia
Kôra korkového duba a izolačné stavebné výrobky z korku
účinnejšia, tým je táto hodnota nižšia. V súčasnosti najpoužívanejšími tepelnými izoláciami v stavebníctve sú tieto:
Získava sa z kôry korkového duba, ktorý má že korkové pletivo obsahuje 89,7 % plynschopnosť kôru regenerovať a umožňuje jej ných látok spôsobuje, že jeho hustota
SLAMA
lúpanie bez toho, aby sa poškodil samotný je veľmi malá.
Duté stebielka slamy majú len nízku tepelno- strom. Korok má veľmi dobrú schopnosť Negatívom korkovej izolácie je jej premenlivá
izolačnú schopnosť – v porovnaní s expando- tepelnej akumulácie, udržiava si svoj tvar dostupnosť na trhu (vysoká kvalita korku je
vaným polystyrénom o 50% nižšiu, avšak pri a nie je citlivý na mierny vplyv vlhka. Mani- len z duba, ktorý rastie v oblasti Portugalska
dostatočnej hrúbke navrstvenej slamy, resp. pulácia s ním je jednoduchá. Korková izolá- a Španielska) a s tým súvisiaca vyššia cena.
v kombinácii s inými materiálmi predstavuje cia sa vyrába vo forme expandovanej drviny
slama efektívny a ekologický tepelnoizolač- alebo dosiek.
Environmentálne aspekty
ný systém, ktorý bol využívaný hlavne v mi- Vďaka svojej bunečnej štruktúre je korok do- Tak ako u slamy, aj korok je plne recyklovateľný
nulosti, avšak dnes zaznamenáva výraznú konalý zvukový, tepelný, ale aj antivibračný materiál. Po uplynutí životnosti sa využíva ako

Využitie slamy v súčasnom ekologickom stavebníctve
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dôležitá zložka pri kompostovaní. Z ekologic- vaním. Treba však mať na zreteli, že niektoré typy
kého hľadiska je to veľmi efektívny tepelnoizo- obsahujú rôzne hydrofobizačné, prípadne protipožiarne prísady. U nás ešte stále málo rozšírený
lačný materiál.
materiál v stavebníctve, avšak trendy poukazujú
OVČIA VLNA
na rozširovanie výstavby tzv. pasívnych objektov
Izolačná plsť v podobe rohoží a na hrubú kde tento materiál zohráva dôležitú rolu.
izoláciu ako upchávacia vlna. Má izolačné
schopnosti ako minerálna vlna. Je to prírod- CEMENTOTRIESKOVÉ DOSKY
ný a cenovo nákladný materiál, ktorý pre Tento izolačný materiál sa vyrába z drevesvoju vysokú cenu (napriek preplneným skla- nej vlny, ktorá sa v doskách spája bežným
dom s ovčou vlnou na Slovensku v dôsledku portlandským cementom alebo cementmi
zníženia jej odbytu), možnosti výskytu moľov na báze horčíka. Tieto izolačné dosky sa poa plesní nie je veľmi rozšírený.
užívajú na tepelnú izoláciu stien, stropov
a obvodových múrov. Často sa používajú ako
stratené debnenie stropných a vencových
Environmentálne aspekty
Zriedkavá technická izolácia, málo rozšírený konštrukcií. Majú skvelú tepelnoakumulačnú
materiál, v prírode ťažko rozložiteľný. Pri výro- schopnosť, preto sa využívajú skôr v interiébe však nevznikajú vedľajšie produkty a nie je roch. Jednoduchá možnosť aplikácie omiepotreba využitia fosílnej energie ani iných che- tok na tieto dosky tiež uprednostňuje ich
mických produktov.
účel pre použitie v interiéri.

CELULÓZA BUNIČINOVÉ VLOČKY
Buničinové vločky aplikovateľné fúkaním, prípadne vyrobené ako tepelnoizolačné dosky.
Fúkané sa aplikujú do dutých priestorov použitím čistej vody, v pomere asi 10 percent.
Vyrábané z recyklovaného papiera s prísadou
špeciálneho spojiva ako ochrana proti hmyzu,
myšiam, ohňu. Ako spojivo sa používa borová
emulzia v pomere 20 percent. Izolačné dosky
sú ľahko montovateľné, dobre pohlcujú hluk
a používajú sa aj na reguláciu vlhkosti.

EXPANDOVANÝ PERLIT
Na prach rozdrvená vulkanická hornina vypaľovaná pri teplotách 950 až 1200°C, kedy
zväčšuje svoj objem na 8 – 15 násobok. Pri
ťažbe má perlit hustotu 1000 kg/m3. Po vy-

IZOLAČNÉ DREVOVLÁKNITÉ DOSKY

Environmentálne aspekty
Prírodný materiál, ktorý sa ľahko rozloží pôsobením vlhkosti. Jednoducho sa môže recyklovať,
teda znovu použiť. Ako nepotrebný odpad je
možné ich vrátiť do prírody, napríklad komposto-

PENOVÉ SKLO
Vyrábané z extradurovaného taveného skla,
ktoré sa melie na sklený prášok. Je prakticky
rezistentný voči pare a neabsorbuje vlhko.
Využíva sa na izoláciu stien časti budov, ako
steny, ktoré sa dotýkajú zeme: pre pivnice,
terasy a ploché strechy.

Environmentálne aspekty
Biologicky stály, chemicky odolný, prírodný
materiál plne recyklovateľný, spĺňajúc tak všetEnvironmentálne aspekty
ky ekologické zásady súčasnosti. Priamo pri
Vzhľadom k použitiu cementu je ich recyk- výrobe je použitá prídavná energia na tavenie
lácia obtiažnejšia, je však možné ich zvyšky silikátov, avšak bez nutnosti ďalších chemicpoužiť ako plnivo do betónu, ten však nesmie kých výrobkov.
byť nosný!

Environmentálne aspekty
Prírodný materiál, vyrobený už z recyklovaného papiera, vhodný na ďalšie recyklovanie.
Hydrofobizované dosky vyrábané rozvláknením drevnej štiepky a odrezkov, využívané
ako zvuková izolácia podláh alebo proti hluková ochrana. Zväčša sú vyrábané zo smrekového alebo borovicového dreva. Využívajú
sa tiež ako dodatočná tepelná izolácia fasád
alebo strešných konštrukcií. Nakoľko prepúšťajú vodnú paru, je nutnosť ich dôkladne izolovať od vonkajšej vlhkosti.
Odhliadnuc od uvedených negatív sú vďaka
ekologickej výrobe a výbornej recyklovateľnosti v súčasnosti veľmi preferovaným izolačným materiálom.

Environmentálne aspekty
Prírodný anorganický materiál, ktorý získavame ťažbou a prechádza ďalším tepelným
spracovaním. Znečisťovanie prírody pri ťažbe
a použitie fosílnych palív pri úprave tohto izolantu ho kvaliﬁkujú ako nie príliš ekologický
materiál. Na druhej strane expandovaný perlit
je chemicky neutrálny, objemovo stály, nehorľavý a odolný voči mrazu.

Expandovaný perlit

pálení a zväčšení svojich rozmerov sa v ňom
objavia malé komôrky, ktoré slúžia ako dokonalé izolanty. Používa sa ako sypaná izolácia,
napríklad ako násyp do tepelnoizolačných tehál. Guľôčky perlitu sa nasypú dovnútra tehly
porothermového druhu, kde perlit dokonale
vyplní všetky škáry (aj medzi jednotlivými
tehlami a dutiny v rohoch, ktoré vznikajú pri
väzbe tehál). Takto perlitom vysypaná tehla
má také isté vlastnosti ako dutá, so 7 cm polystyrénom. Práve tým sa zlepšia vertikálne
tepelnoizolačné vlastnosti obvodovej steny.

EXPANDOVANÝ POLYSTYRÉN EPS,
EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN XPS

V súčasnosti najpoužívanejší typ tepelnej
izolácie. Jedná sa o izoláciu vyrobenú z ropy
polymerizáciou, pridávaním špeciálnych
látok. Nevýhodou týchto izolácií, špeciálne
XPS je nevyhnutnosť kontrolovať spôsob
výroby, aby sa predišlo použitiu typov XPS
s obsahom škodlivých plynov H-FCKW, resp.
H-FKW. EPS nie je vhodný na použitie v interiéri, keďže z neho môžu unikať, okrem iného,
stopy organických zlúčenín. Perforovaný polystyrén sa svojou dobrou paropriepustnosťou vyrovná minerálnej vlne – NOBASILU.
Nevýhodou EPS je jeho objemová degradácia, zmena farby a porušenie povrchu vplyvom slnečného žiarenia, preto sa aplikuje výlučne s povrchovou úpravou.
Veľkou výhodou je výroba takmer neobmedzených tvarov, čo umožňuje jeho široké
využitie, okrem tepelnoizolačných dosiek
aj v oblasti murovacích tvárnic, či obalového materiálu, alebo dokonca ako podložky
pre bábätká.
Napriek vynikajúcim vlastnostiam EPS bol
vďaka výskumu vyvinutý nový materiál, tzv.
„sivý polystyrén“, ktorý vznikol dotovaním
pevnej fázy EPS nanočasticami graﬁtu. Takýto materiál má pri rovnakej hrúbke až o 20%
lepšie tepelnoizolačné vlastnosti.

Výrobky z expandovaného polystyrénu
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Výrobky z expandovaného polystyrénu
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V súčasnosti sa tento materiál, pod označením NEOPOR, využíva podobne ako EPS pri
výstavbe budov pomocou debniacich tvárnic, ako izolačné dosky alebo pásy.

obsahuje azbest ani ťažké kovy, neobsahuje
karcinogénne zložky, preto nemôže spôsobovať nádorové ochorenia. Pozor však, sklená
vlna môže pri dlhšom pôsobení na dýchacie
cesty spôsobiť silikózu pľúc. Pri manipulácií
sú potrebné ochranné pomôcky aby nedošEnvironmentálne aspekty
V bežných podmienkach je to stabilný synte- lo k podráždeniu pokožky a dýchacích ciest.
tický materiál obsahujúci prchavé látky ako V uzavretých priestoroch je potrebné pracovať
isopentan, pentan a metylbutan v malých len so stálym vetraním.
množstvách. Tieto toxické prvky sa však uvoľňujú iba vo vodnom prostredí, preto je pre AEROGEL
vodné zložky životného prostredia toxický. Najnovší výsledok výskumu v oblasti tepelJe potrebné ho chrániť od otvoreného ohňa, ných izolácií je pevná látka s najmenšou
nakoľko je vysoko horľavý (okrem samozhá- hustotou na svete okolo 2 mg/cm3. Vyrába
šavého) a pri horení sa uvoľňujú Polyaromatic- sa z čistého kremíka a pre svoje vlastnosti sa
ké uhľovodíky, vysoko jedovaté a karcinogénne
zlúčeniny. Pri odstraňovaní zvyškového odpadu, keď nie je možnosť recyklácie vo výrobe,
je potrebné s ním manipulovať ako s nebezpečným stavebným odpadom, podľa zákona
223/2001 a vyhlášky MŽP č. 284/2001 o nakladaní s nebezpečným odpadom. Ropa sa
využíva pri jeho výrobe a pre úpravu je nutná
dotácia ďalšej energie. Dôležité je preto vytvoriť podmienky pre recykláciu tohto materiálu.
Aerogel

Rôzne formy minerálnej vlny

MINERÁLNA VLNA
Roztavená hornina, pozostávajúca z veľkej
časti z kremenného piesku (sklená vata),
resp. z efuzívnej horniny (kamenná vlna).
Pridaním fenolformaldehydovej živice ako
spojiva (približne 3 – 10 % pri sklenej vate
a 1 – 3 % pri kamennej vlne) sa nakoniec vyrobia tvarovky z minerálnych vlákien. Izolácie
z nich vyrobené sa predávajú ako izolačná
plsť, dosky alebo pásy a môžu byť kašírované
hliníkovou fóliou, sklenou alebo inou textíliou, alebo ošetrené kovovou sieťovinou.
Princíp zamedzovania prechodu tepla je rovnaký ako pri „zvieracej srsti“, jednotlivé vlákna zachytávajú vzduch v medzerách, čím sa
znižuje tepelná vodivosť z jedného povrchu
na druhý. Ľahko sa inštalujú do stien a podkrovných priestorov a je to najefektívnejšie
riešenie izolácie na trhu v porovnaní cena/
výkon. Vyznačujú sa výbornou tepelnoizolačnou schopnosťou, paropriepustnosťou,
ohňovzdornosťou, dlhou životnosťou, chemickou a biologickou odolnosťou, nízkou
tepelnou rozťažnosťou a pokiaľ sú hydrofobizované, aj vodoodpudivosťou. Ďalšou ich
výhodou je výborná zvuková izolácia.

Aerogel – kombinované plstené tkaniny
Sú novodobé produkty na báze areogelu,
vhodné pre použitie v širokom spektre teplôt, určené primárne pre stavebný sektor,
s limitmi od -200 ° C do +200 ° C.
Izolácia je ﬂexibilná, nanoporézna, pre náročné požiadavky i v priemyselných aplikáciách. Vďaka patentovanej nanotechnológii
kombinuje vlastnosti silikónu s vystuženými
vláknami plste PTE, takže materiál je mäkký
a pružný, fyzicky odolný, ale s výbornou pamäťou na obnovenie tvaru. Izolant je Hydrofóbny: odpudzuje vodu, nevlhne a zároveň
poskytuje paropriepustnosť.

ICYNENE

často nazýva zmrznutý dym.
Má vysoko dendritickú štruktúru a extrémne
nízku tepelnú vodivosť (približne 0,018 W/
mK). Preto je to v súčasnosti najlepší tepelný
izolátor, s teplotou tavenia 1 200 °C, aj vďaka
tomu je jeho oblasť využitia prakticky všade, kde je potrebná vysoko účinná tepelná
izolácia. [4]
Bol vytvorený procesom vysušenia gélu,
tvoreného zmesou oxidu kremičitého (SiO2),
kvapalného oxidu uhličitého (CO2) a etanolu.
Z tejto zmesi sa za obrovského tlaku odstráni kvapalná zložka (superkritické vysušenie).
Jedine tak nedôjde k zdeformovaniu kremičitého gélu a zrúteniu kremíkových buniek.
Vznikne tak teleso s niekoľko miliardami buniek z kremíka, ktoré držia pokope silné molekulové väzby. Rozsiahlejšie využitie tejto
látky je však zatiaľ obmedzené, lebo pri styku
s vodou sa opäť mení na gél.

je jedinečná striekaná izolačná pena vyrobená na vodnej báze, ktorá sa viac ako 20 rokov
s veľkým úspechom používa v Kanade a USA.
Jedná sa o tepelnoizolačný dvojzložkový
penový materiál, ktorý vykazuje otvorenú
bunečnú štruktúru a aplikuje sa nástrekom.
Izolačná pena vytvára úplne kompaktnú,
vzduchotesnú a nenasiakavú tepelnoizolačnú vrstvu. Podstatnou výhodou je perfektné
a tesné priľnutie k podkladom a konštrukciám, ktoré izolačná pena sama a dokonalo
vypĺňa. Eliminuje tak nedokonalosti, ktoré
vznikajú pri práci s klasickou izoláciou.
Penová tepelná izolácia znižuje spotrebu
energie na vykurovanie (v letnom období
znižuje spotrebu energie na chladenie) až
o 70%, čo je dané jej vzduchotesnosťou. Tým
sa eliminujú tepelné straty exﬁltráciou cez
obvodové plášte budov (prievzdušnosť stavebnými konštrukciami je minimalizovaná).

Aerogel – tkanina

Aplikácia Icynene

Aerogel – náterové hmoty
Z aerogelu sa však podarilo vyrobiť náterové
hmoty a izolačné tkaniny, ako plnohodnotnú
náhradu starších typov tepelných izolácií,
ako sú napr. polystyrén, sklená vata, sadroEnvironmentálne aspekty
kartón a pod.
Prírodný materiál, anorganického pôvodu, kto- Náterové hmoty na báze aerogélu predrý sa v prírode ťažko rozkladá, z ekologického stavujú inovatívny hi-tech produkt, ktoréhľadiska však úplné neškodný. Je stabilný, ne- ho zmyslom je zateplenie, úspora energie
~ 6 ~

a tepla v stavebnom sektore. Táto excelentná
tepelná izolácia sa aplikuje na všetky bežné
povrchy: fasády, omietky, sadrokartón, betón, drevo, krov, strecha, atď. jednoducho náterom. Na rôzne povrchy zabezpečí vysoko
kvalitnú tepelnú izoláciu (od -40°C do 204°C)
s výnimočnou antikoróznou ochranou
a protiplesňovým účinkom. Tepelná izolácia
povrchu po aplikácii je priehľadná. Aerogel
izoluje proti všetkým trom druhom prenosu
tepla, teda vedením, prúdením i žiarením.

Icynene zamedzuje kondenzácii vlhkosti v konštrukciách, čím zabraňuje vzniku
plesní v konštrukciách a na ich povrchu. To
zaručuje dlhú životnosť a stabilitu nosných
konštrukčných prvkov.
Vďaka rýchlosti aplikácie izolačnej peny (cca
200 m2/deň pri hrúbke 100 – 120 mm) sú
pri realizácii maximálne znížené náklady na
zhotovenie tepelnoizolačnej vrstvy. Izolačná
PROJEKTOVÝ ČASOPIS Č. 3
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tak aj z pohľadu správania sa majiteľa, či uží- ktorými neprestajne uniká vzduch s teplotou
vateľa budovy.
až 26°C!!! Jedná sa o kuchyne, kde je samozrejmá zvýšená teplota vzduchu v miestPOSTUPNOSŤ ÚSPORNÝCH OPATRE nosti v dôsledku ohrevu jedál, avšak práve
NÍ NA ZNIŽOVANIE SPOTREBY TEPLA: v týchto miestnostiach je nevyhnutné nastaviť termostatickú hlavicu na nižší stupeň
Hydraulické vyregulovanie vykurovacej a ušetriť náklady na vykurovanie. Namiesto
sústavy s osadením termostatických ven- toho radšej doslova vyhadzujeme peniaze
tilov: Toto opatrenie treba vykonať ako von oknom!
prvé z dôvodu najpriaznivejšieho pomeru
vynaložených nákladov a získaného efek- ÚSPORY ENERGIE A KONDENZÁCIA
tu, t. j. zníženia spotreby tepla. Osadenie VODNÝCH PÁR V BYTE
termostatických ventilov je najlepším ná- Mnohí namietajú, že práve zateplením dostrojom na aktívne regulovanie spotreby chádza ku kondenzácii vodných pár v bytoch
tepla podľa požiadaviek spotrebiteľa (den- a tým k tvorbe plesní. Áno, aj to je častým
ný režim, nastavenie vnútornej teploty dôsledkom:
v každej miestnosti), bez hydraulického
nesprávneho spôsobu zateplenia,
vyregulovania by však nemalo zmysel.
V prípade bytových domov a spoločných
nesprávneho spôsobu vetrania.
Medzi najpodstatnejšie prínosy pre nízkopriestorov viacerých užívateľov budovy je
-energetické a pasívne domy patrí:
účinné osadenie pomerových meračov Druhý prípad je možné vyriešiť veľmi jednozníženie spotreby tepla na vykurovanie
tepla: Toto opatrenia nemá „fyzikálny“ ducho: naučiť sa vetrať intenzívne a nárazovytvorenie vzduchotesnej bariéry bez
nutnosti zhotovenia parozábrany
vplyv na spotrebu tepla. Významne však vo, kedy sa v priebehu cca 5 minút otvoria
zamedzenie kondenzácie vlhkosti
ovplyvňuje spotrebiteľské správanie oby- okná dokorán, vymení a ochladí sa len vzduv konštrukciách
vateľov a motivuje ich viac šetriť, lebo šet- ch v miestnosti, pričom steny si naakumuloria priamo na seba, a nie neadresne na celé vané teplo ponechávajú. Naproti tomu vyššie
vytvorenie akustickej izolácie
najrýchlejšia možná aplikácia tepelne
spoločenstvo vlastníkov.
uvedeným „privetrávaním“ počas celého dňa
izolačnej vrstvy
Výmena (ak je to potrebné) alebo utesne- dochádza k vychladeniu stavebných konnie okien.
štrukcií a tým k zvýšenej spotrebe tepla na
Výhody
Zateplenie: Je to ﬁnančne najnáročnejšie vykurovanie.
Zníženie spotreby energie na vykurovanie
opatrenie. Odporúčame ho vykonať až po Prvý prípad, ak nastane, predstavuje závažný
– úspory ﬁnančných prostriedkov až 70%
vyregulovaní a osadení termostatických problém. Určite by sa pri správnom zateplení
Úplne kompaktná izolačná vrstva bez
ventilov, pretože pri opačnom postupe nemalo stať, že tzv. rosný bod sa nachádza
akýchkoľvek netesností a spojov
by obyvatelia mali doma teplo, ale bez v interiéri budovy. O čo ide?
Zamedzenie kondenzácie vlhkosti prenámožnosti regulácie by sa byty prekurovali.
šanej prúdením vzduchu, ktorá je príčinou
Jedinou „reguláciou“ by potom bolo vypúšťanie tepla von oknom, ale tepla, ktoré
vzniku zdraviu nebezpečných plesní
Akustická izolácia stavby prinášajúca
by spotrebiteľ zaplatil.
pokoj a pohodu Vášmu domovu
Ideálna technológia pre dodatočné zatep- Uvedené postupy sú bezpodmienečne nutné,
ľovanie podkrovia a rekonštrukcie
ako už však bolo uvedené, bez racionálneho
Vôbec najrýchlejšia možná aplikácia
správania sa užívateľov bytov, resp. priestorov
aj tieto opatrenia sa míňajú účinkom.
Prečo?
Pozrime si na obrázku “racionálne” správanie
ZHRNUTIE
sa obyvateľov bytov s otvorenými “vetrákmi”,
Infračervená snímka ekocentra Sosna v Družstevnej
Ako môžeme vidieť, výber materiálov na zatepľovanie budov je skutočne široký. Z hľadiska zatepľovania môžeme slovenských
investorov rozdeliť do dvoch základných
skupín, a to investor – majiteľ rodinného
domu, ktorý v súčasnosti podľa prieskumov
a skúseností realizačných ﬁriem dáva na prvé
miesto dôležitosti váhových faktorov zatepľovacích materiálov ich cenu, až potom nasleduje kvalita a tepelnoizolačné vlastnosti,
na druhej strane sa začína predovšetkým pri
zatepľovaní nových budov, akými sú výrobné
haly, polyfunkčné objekty a pod. uplatňovať
výber materiálov podľa kvality, životnosti, až
nakoniec podľa ceny.
pena Icynene® tak prispieva k skráteniu konečného termínu výstavby.
Izolačná pena nachádza najširšie uplatnenie
v rôznych typoch sendvičových konštrukcií,
ktorých nosnou kostrou je buď drevený, alebo
oceľový rám. Tieto typy nosných konštrukcií sa
dnes najbežnejšie používajú pre energeticky
úsporné, nízko-energetické a pasívne domy,
a to predovšetkým vďaka dosiahnutiu čo najlepších tepelno-technických vlastností.
Použitím izolačnej peny sa u obalových konštrukcií dosiahne vysoká vzduchotesnosť, čo
je okrem iného základným predpokladom
správneho fungovania jednotiek núteného
vetrania, ktoré sú dnes u nízko-energetickej
a pasívnej výstavby základnými nástrojmi
tvorby mikroklímy.

IZOLÁCIA = RACIONALIZÁCIA
Samozrejme, nie je možné konštatovať, že
zateplením budovy sme dosiahli maximum
úspor pri spotrebe energie (na vykurovanie).
Je nevyhnutné si uvedomiť, že proces racionalizácie spotreby energie v budove je
proces náročný a podlieha určitým zákonitostiam, ako z pohľadu postupnosti krokov,
J A N UÁ R / 2 0 1 3

Ukážka „racionálneho“ správania sa niektorých obyvateľov bytov
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Rosný bod alebo teplota rosného bodu
je teplota, pri ktorej je vzduch maximálne
nasýtený vodnými parami (relevantná vlhkosť vzduchu dosiahne 100%). Ak teplota
klesne pod tento bod, nastáva kondenzácia.
Faktor, ktorý však celkom zásadne ovplyvňuje kondenzáciu vodnej pary na povrchu, je
relatívna vlhkosť vzduchu v interiéri. Čím
bude vyššia, tým väčšia je pravdepodobnosť kondenzácie. Jediným spôsobom, ako
tento stav eliminovať, je vetrať.
Čím je teplejší vzduch, tým viacej vody
môže viazať (relatívna vlhkosť vzduchu).
Príklad: Jeden m3 vzduchu obsahuje pri
+10°C a 35% relatívnej vlhkosti vzduchu iba 3,3 g vody, zatiaľ čo pri +20°C
a 65% relatívnej vlhkosti vzduchu je to už
12,6 g vody.
Pri ochladení a dosiahnutí rosného bodu
odovzdá vzduch časť vody vo forme kondenzátu, ktorý vzniká vtedy, keď vzduch následkom ochladnutia už nie je schopný udržať
pohltené množstvo vody. Teplota, pri ktorej
k tomuto efektu dochádza sa označuje ako
teplota rosného bodu.
Okenné ostenie (špalety), rohy stien obvodovej steny sú ohrozené hlavne tvorbou plesní
a vlásočnicovými škvrnami z dôvodu, že
v týchto miestach je murivo chladnejšie.
Je preto bezpodmienečne nutné zabrániť
dosiahnutiu teploty rosného bodu v miestnosti. Toto môžeme dosiahnuť iba pri
kombinácii konštrukčných opatrení, dostatočného a pravidelného vetrania a taktiež
vykurovania. Za hygienicky potrebné sa na
jednu osobu považuje množstvo čerstvého
vzduchu v objeme 10-25m3/h. Miestnosť,
v ktorej sa zdržujú tri osoby, vyžaduje hodinový prívod vzduchu v objeme cca 60m3.
Z objemu vzduchu v miestnosti by malo
byť každú hodinu vymenené 50 až 80%.
Za 24 hodín vyprodukuje domácnosť
troch ľudí asi 12 litrov vody premenenej
na vzdušnú vlhkosť!
Ako vzniká vlhkosť v byte?
Izbové rastliny
7-15g/hodina
Sušenie prádla 4,5kg mokrého
50 - 200g / hodinu
Kúpanie vo vani
1100g/hodinu
Sprchovanie
1700g/hodinu
Krátkodobé varenie
400 - 500 g / hodinu
Dlhodobé varenie
450 - 900 g / hodinu
Pečenie
600 g / hodinu
Umývačka riadu
200 g / 1 umytie
Pračka
200 – 350 g / 1 pranie
Spanie
40 – 60 g / hodinu
Domáce práce
90 g / hodinu
Namáhavá práca
175 g / hodinu
~ 8 ~

Ďalším problémom môže byť neznalosť stavebníka, nakoľko sa ešte aj v súčasnosti stáva, že
v rámci „šetrenia“ sa vlastník bytu alebo domu rozhodne zatepliť byt, či dom, zvnútra.
Hlavnou nevýhodou tohto „lacnejšieho“ riešenia je práve „presunutie“ rosného bodu do
interiéru so všetkými vyššie uvedenými nedostatkami a problematicky odstrániteľnými
dôsledkami.
Pre porovnanie sme zvolili priebeh teplôt v konštrukcii základnej, bez zateplenia a následne
sme vybrali varianty zateplení polystyrénom v troch typoch, a to izolácia z vonkajšej strany,
z vnútornej strany a z oboch strán.
Pre jednoduchosť výpočtu sme uvažovali s nasledovnými vstupnými hodnotami teploty
a vlhkosti vzduchu:
Teplota rosného bodu v °C

Teplota
vzduchu (°C)

pri relatívnej vlhkosti vzduchu v % dosahujúcej

°C

30

30

10,5

12,9

14,9

16,9

18,4

29

9,7

12,0

14,0

15,9

17,5

28

8,8

11,1

13,1

15

16,6

27

8,0

10,2

12,2

14,1

15,7

26

7,1

9,4

11,4

13,2

25

6,2

8,5

10,5

24

5,4

7,6

9,6

23

4,5

6,7

22

3,6

5,9

21

2,8

20
19
18

35

40

45

50

55

60

65

20,0

21,4

22,7

19,0

20,4

21,7

18,1

19,5

20,8

17,2

18,6

19,9

14,8

16,3

17,6

18,9

12,2

13,9

15,3

16,7

18,0

11,3

12,9

14,4

15,8

17,0

8,7

10,4

12,0

13,5

14,8

16,1

7,8

9,5

11,1

12,5

13,9
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Priebeh teplôt v stavebnej konštrukcii – 2: vápenná omietka; 3: železobetón; 4: vápennocementová
omietka. Rosný bod sa pri nezateplenej stene nachádza pri daných podmienkach vo vnútri budovy

Priebeh teplôt v stavebnej konštrukcii – 2: perlitová omietka; 3: penový polystyrén 4: železobetón; 5: vápennocementová omietka. Rosný bod sa aj pri zateplenej stene zvnútra nachádza pri
daných podmienkach vo vnútri budovy
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Priebeh teplôt v stavebnej konštrukcii – 1: perlitová omietka;
2: penový polystyrén; 3: železobetón; 4: vápennocementová omietka;
5: penový polystyrén; 6: omietka perlitová. Aj zateplením z oboch strán
konštrukcie je rosný bod v interiéri.

Priebeh teplôt v stavebnej konštrukcii – 2: vápenná omietka;
3: železobetón; 4: vápennocementová omietka; 5: penový polystyrén;
6: omietka perlitová. Zateplením z vonkajšej strany sa rosný bod
presúva do exteriéru.
Marcela Taušová, Katarína Erdélyiová, Peter Tauš

Možnosti využitia geotermálnych vôd v KSK na rekreačné účely.
Ako bolo viackrát v tomto časopise spomenuté, potenciál na využitie geotermálnej
energie v Košickom kraji je značný. Uvádzame prehľad lokalít v Košickom kraji s geotermálnymi zdrojmi:
Borša, 2 ks, hĺbka zdrojov 440 m a 460 m,
teplota 38 ˚C, súčasný stav: nevyužívaný
Kaluža, hĺbka zdroja súčasný stav 600 m,
teplota 34 ˚C, predpokladané prehĺbenie do 1000 m s očakávaným nárastom
teploty na 55 až 65 ˚C, súčasný stav:
zahájená výstavba aqua-parku
Ďurkov, hĺbka zdrojov max. 3500 m, teplota 124 ˚C, súčasný stav: nevyužívaný
Kechnec, hĺbka zdroja 1500 m, teplota
50 ˚C, súčasný stav: nevyužívaný, hľadá
sa investor
Arnutovce, hĺbka zdroja 1200 m, teplota
31 ˚C, súčasný stav: nevyužívaný
Košice – Anička, hĺbka zdroja 310 m,
teplota 28 ˚C, súčasný stav: nevyužívaný
Okrem príkladu Kaluže sú vrty nevyužité.
Pre porovnanie, ako je to u našich južných
susedov - Na území trochu väčšom, ako je
Košický kraj sa nachádza a hlavne využíva
väčšie množstvo geotermálnych vôd, ako
je využívaných v rámci celého Slovenska.
Príkladmi sú Vásárosnamény, Sárospatak,
Kisvárda, Nyíregyháza, Tiszalók, Polgár,
Tiszaújváros, Miskolc – Tapolca, Lillafured,
Eger, Egerszalók, Demjén, Bogács, Mezokovesd a mnoho ďalších.
Aké sú príčiny súčasného stavu? Pri uvažovaní o využívaní geotermálnych vôd
na energetické účely sú nepochybne na
prvom mieste náklady na získanie geotermálnych zdrojov. 1 bežný meter vrtu stojí
najmenej 1300 €. Otázna je vždy overenosť
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zásob geotermálneho zdroja, z toho vyplývajúca možná doba prevádzky elektrárne,
resp. teplárne. Taktiež náklady na samotnú
výstavbu elektrárne, resp. teplárne sú vysoké. V prípade Košického kraja sú temer
všetky vrty umiestnené v turisticky zaujímavých lokalitách. Medzi výhody využívania geotermálnych vôd na rekreáciu, relax
a pre zdravie patrí určite zvýšenie návštevnosti Zemplínskej šíravy, Tokajskej oblasti,
Košíc, Slovenského raja, kde existuje mnoho ďalších atraktivít, ale aj ubytovacích
a stravovacích zariadení. V neposlednom
rade je podstatné i samotné zlepšenie zdravia u obyvateľstva. Peniaze z cestovného
ruchu sú asi najvýhodnejšie zarobené peniaze, o tom vedia svoje určite Maďari, ktorí
sú v oblasti kúpeľného turizmu špička vo
svete, ale aj Ukrajinci, ktorý geotermálny

potenciál využívajú viac ako my. A hlavne
je evidentný nedostatok takýchto zariadení, nielen v Košickom kraji. Obyvatelia
východného Slovenska v podstate vyvážajú peniaze mimo SR. Pri realizácii takýchto
stredísk, ako bude Kaluža, by sa to mohlo
začať pomaly otáčať.
Zaujímavé sú aj ďalšie aspekty. V prípade
problémov s ﬁnancovaním vrtov do veľkých hĺbok existujú pre rekreačné účely
možnosti využitia geotermálnych zdrojov
nižšej teploty, teda v menších hĺbkach.
Efektívne je aj využitie nízkopotenciálnej
energie Zeme, t. j. tepelných čerpadiel.
Tým sa dosiahnu omnoho nižšie náklady
na realizáciu.
Ján Koščo

Termálne kúpalisko v Berehove
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Výhody a nevýhody využívania jednotlivých druhov energií
Tréningy, semináre, stretnutia prinášajú veľa
informácií. Bioenergia Karpát nie je propaganda, ale projekt hľadajúci efektívne cesty
pre úspory ﬁnančné, ale aj pre šetrenie zdrojov Zeme. Preto sa deﬁnujú nie len dôvody,
prečo prejsť na nové technológie, ale jasne
sa musia pomenovať aj prekážky a negatíva,
ktoré môžu byť spojené so zavádzaním OZE
a ich následným využívaním:

BIOMASA

Kedy sa o tomto zdroji nedá uvažovať
Ak je vaša budova v centre mesta (aglomerácie), investíciu do väčšieho kotla na
spaľovanie biomasy vám úrad životného
prostredia pravdepodobne nepovolí. Takéto
investície sú oprávnené v rámci operačných
programov (v období 2007 – 2013 Operačný
program životné prostredie), ale projekty zámeny paliva zo zemného plynu na biomasu
sú oprávnené len v prípade, ak sú realizované v územiach mimo oblastí riadenia kvality

Štiepkovanie konárov (mikroregión Laborecká Niva)

Sklad slamy využiteľnej aj na prípravu brikiet

V rámci zjednodušeného pojmu Biomasa
máme na mysli spaľovanie dendromasy
(štiepka/pelety/kusové drevo/brikety), fytomasy (rýchlorastúce rastliny) zoomasy (suché
exkrementy z poľnohospodárstva), v kotloch
alebo iných zariadeniach. Najbežnejšie sa
biomasa používa na vykurovanie budov a na
prípravu teplej vody. Na využívanie zoomasy
sa využívajú aj bioplynové stanice, ktoré sú
budované najčastejšie pri poľnohospodárskych družstvách.

Sklad paliva pre kotly na spaľovanie biomasy
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nateľná s cenou za plynový kotol. Prevádzku
štandardného (jednoduchého) kotla by mal
zvládnuť každý kotolník, či gazda. Samozrejme, tak ako všade, platí, čím komplikovanejšie zariadenie, tým viac vedomostí treba na
jeho prevádzku. V rodinnom dome si dnes
ľudia bežne inštalujú kotly na kusové drevo,
pričom ich obsluha je jednoduchá. Veľké automatické zariadenia s podávačmi si vyžadujú viac autorizovaných zásahov. Samotná automatizácia riadenia vykurovacieho procesu,
ale znižuje náročnosť na frekventovanú fyzickú obsluhu. Tento komfort poskytuje prevažne vykurovanie peletami a drevnou štiepkou.
Pri širšom pohľade sa veľké pozitívum využívania biomasy môže nájsť vo využívaní tzv.
endogénnych zdrojov v obciach. Biomasu
môžu obce získavať nie len kupovaním peliet
dovážaných z veľkých vzdialeností, ale aj čistením vlastného katastra od náletových drevín,
ktoré môžu realizovať miestni nezamestnaní.
Vyšším „levelom“ je využívanie nevyužitých
(napr. obecných) pozemkov na pestovanie
rýchlorastúcich drevín a ich následné využívanie ako paliva do kotla vykurujúceho školu
alebo kultúrny dom.
Zápory, alebo veci ktoré nás
môžu prekvapiť
K dispozícii je mnoho zariadení spaľujúcich
biomasu, ktorá však musí spĺňať určité parametre. Nie každý kotol bez problémov spáli
štiepku s vyšším obsahom vlhkosti. Preto je
nevyhnutné vedieť, palivo s akou vlhkosťou
je dostupné pre spaľovanie v zariadení a tomu
prispôsobiť požiadavky na technológiu.
Nevýhodou biomasy sú vyššie emisie, táto
nevýhoda sa môže eliminovať využitím zariadení, ktoré dokážu dobre spaľovať materiál.
Pri kvalitnom spaľovaní (prípadne pri použití
odlučovacích zariadení) je možné dosiahnuť veľmi nízke emisie znečisťujúcich látok
do ovzdušia.
Značným negatívom využívania biomasy je
potreba dovážania paliva (ak ním nedisponujeme alebo si ho nevypestujeme sami),
odvoz popola a škvary, potreba pravidelných
technických kontrol a vyššie riziko požiarov.

ovzdušia, t. j. v Košickom kraji mimo miest
Košice, Krompachy, Strážske a obcí Bočiar,
Haniska, Sokoľany a Veľká Ida. V Prešovskom
kraji sú oblasťou riadenia kvality ovzdušia
mestá Humenné, Prešov, Vranov nad Topľou, Poprad a priľahlých obcí Jasenov, Ľubotice a Hencovce, čiže v týchto katastroch
by vám spomenutý operačný program
investíciu do zámeny plynu za biomasový
kotol nepodporil.
Tu je podstatný aj aspekt, že v rámci väčšieho mesta môže byť problémom zásobovanie
drevnou hmotou (doprava na väčšie vzdialenosti môže byť drahšia), ale aj priestor na
skladovanie. Ak ním nedisponujete a nie je
pravdepodobné, že ho získate, o biomase TEPELNÉ ČERPADLO
Tepelné čerpadlo je stroj, ktorý dokáže odoneuvažujte.
berať energiu z prostredia s nízkou teplotou
(napr. voda teplá 10°C) a odovzdávať ju prosKlady
V prípade zvažovania využívania kotlov na trediu s vyššou teplotou (napr. 21°C). Princíp
biomasu sa za hlavnú výhodu dá považovať fungovania tepelného čerpadla je identický
prijateľná cena za zariadenie, ktorá je porov- ako princíp fungovania chladničky, ktorá

Kotly v objekte kultúrneho domu v obci Margecany

Bioplynová stanica
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odoberá energiu (teplo) z jej vnútorného
prostredia, kde potrebujeme mať okolo 4°C
a odovzdáva ju do miestnosti, kde je štandardne medzi 19 a 25 °C, v lete aj viac.
Podľa toho, odkiaľ tepelné čerpadlá odoberajú energiu sa delia na:
„vzduch-voda“ – zdrojom energie je
okolitý vzduch
„zem-voda“ – zdrojom je pôda alebo
horniny blízko povrchu
„voda-voda“ – zdrojom tepla je voda z vrtu
(studne), prípadne z povrchu (potok)
pričom ochladená voda sa vracia naspäť
do zeme (druhý – vsakovací vrt),
do povrchového toku, prípadne
do kanalizácie.

umožňujú cirkulovať pomerne chladnej
vode (napr. 30°C). Pri vykurovaní rohože odovzdávajú teplo sálaním, čo je zdravšie, ako
odovzdávanie konvekcia (pri bežných radiátoroch), pri ktorej v miestnosti permanentne
prúdi vzduch. V lete sa dá do rohoží pustiť
chladná voda (cca 15°C), pričom vzduch
sa nevysušuje a ľudia existujúci v takto chladenej miestnosti netrpia diskomfortom známym pri klasických klimatizáciách.

doterajšom (konvenčnom) zdroji vykurovania. Naopak, v ideálnom prípade je možné
aj to, že pri 1 kWh spotrebovanej elektrickej
energie získame až 4 kWh tepla a investícia
nám bude spoľahlivo slúžiť aj dlho po skončení doby návratnosti.

SLNEČNÉ KOLEKTORY

Slnečný kolektor je pomerne jednoduché zariadenie, pomocou ktorého je možné pripraviť teplú vodu, prípadne podporiť vykurovanie. Najjednoduchším kolektorom je čierny
Zápory, alebo veci ktoré nás
sud s vodou (prípadne čierna hadica), v ktomôžu prekvapiť
Tepelné čerpadlo môže predstavovať veľkú rom počas horúceho leta vieme pripraviť prí-

Kvôli značnej variabilite zdroja tepla (zem,
vzduch, voda) sú pomerne rozdielne aj investičné náklady. Najmenej stojí inštalácia tepelného čerpadla „vzduch-voda“, najdrahšie je
väčšinou tepelné čerpadlo „zem-voda“, kvôli
potrebe realizovať vrty, resp. zemné kolektory. Z hľadiska prevádzky je najnáročnejší typ
„vzduch-voda“, pretože v čase nízkych teplôt
okolitého vzduchu vykuruje tepelné čerpadlo budovu ako elektrický kotol. V prípade,
že máme dobrý zdroj vody, najvýhodnejším
typom je „voda-voda“.
Kedy sa o tomto zdroji nedá uvažovať
V prípade, že nemáme dostupný zdroj vody
(napr. v okolí Rožňavy, v krasovom území),
nie je možné uvažovať o tepelnom čerpadlo
„voda-voda“. Ak nemáme k dispozícii pozemok, kde by sa dali zrealizovať vrty, alebo kolektory, potrebné pre tepelné čerpadlo typu
„zem-voda“, je ťažké hľadať možnosti aj pre
tento typ. Ak je budova, ktorú chceme vykurovať v pomerne chladnej oblasti (Spiš, Tatry,
vyššie polohy), nebude efektívne aj tepelné
čerpadlo typu „vzduch-voda“. Podmienkou
pre inštaláciu tepelných čerpadiel je aj elektrická prípojka s možnosťou vyšších odberov
elektriny.

Fotovoltická elektráreň v Rativci

Klady
Výhodou tepelných čerpadiel je ich bezobslužná prevádzka, ak je všetko správne
naladené (a práve nevypli prúd), stroj bude
dlhodobo fungovať. Oproti iným technológiám je výhodou aj to, že sa v lete dá využiť
ako klimatizácia, ktorej ochladzovací účinok
je zdravší, ako v prípade bežnej klimatizácie.
Tepelné čerpadlo je najúčinnejšie v kombinácii s vykurovacími telesami s veľkým povrchom – konkrétne ide o kapilárne rohože
umiestnené pod stropom miestností, ktoré

investíciu, pred ktorou je nevyhnutné realizovať prieskumy zdroja tepla. Pre inštaláciu
tepelného čerpadla „voda-voda“ je najlepšie použiť studňu. Musíme však mať istotu,
že daná studňa má dostatočnú výdatnosť.
Ochladenú vodu je výhodné vrátiť do podzemia cez vsakovaciu studňu. Tieto dve studne musia byť od seba dostatočne vzdialené
a prúd podzemnej vody musí smerovať od
studne určenej na čerpanie k studni určenej
na návrat vody do podzemia. Ak by to bolo
naopak, pravdepodobne by sme teplo čerpali zo stále chladnejšej vody a účinnosť by
klesala. V prípade tepelného čerpadla „zem-voda“ je nutné vypracovať projekt, pred ktorým pravdepodobne bude potrebný aspoň
jednoduchý geologický prieskum. Samotné
vŕtanie je pomerne drahé.
Celkovo je v prípade tepelných čerpadiel nevyhnutná kvalitná príprava, pretože v prípade nejakej neočakávanej chyby sa môže stať,
že prevádzkové náklady budú vyššie, ako pri

jemnú teplú vodu. Šikovný domáci majster
dokáže vyrobiť slnečný kolektor aj doma
(napr. podľa návodu v prvom čísle časopisu Bioenergia Karpát, alebo podľa návodov
stiahnutých z internetu). Slnečný kolektor
si môžeme kúpiť, alebo nechať nainštalovať
autorizovanou ﬁrmou (aj spolu s celým systémom vykurovania a prípravy teple úžitkovej
vody). Kolektor, v prípade nízkopotenciálného vykurovacieho systému, môže poslúžiť aj
ako jeho podpora.

Rozvody tepla sú dôležitým aspektom pri realizácii
opatrení smerujúcich k úsporám

Tepelné čerpadlo vzduch-voda
(Multifunkčné energetické a banícke centrum v Spišskej
Novej Vsi – foto zo slávnostného otvorenia)

Trubicové slnečné kolektory
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Fotovoltické články
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V prípade, že máme správne orientovanú
fasádu, môžeme si nainštalovať aj vzdušný
kolektor, ktorý v prechodnom období dokáže vykúriť miestnosť. Ide o vertikálne orientované rúrky umiestnené na fasáde budovy,
ktoré zospodu nasávajú chladný vzduch
z miestnosti, v rúrach sa vzduch na slnku
zohreje a v hornej časti sa vracia do miestnosti. Keďže teplý vzduch stúpa hore, tomuto kolektoru nie je potrebné dodávať žiadnu
energiu navyše.
Kedy sa o tomto zdroji nedá uvažovať
U slnečných kolektorov prakticky neexistu-

je vhodné pouvažovať nad inštaláciou v budovách, ktoré sa práve v sezóne najväčšej
produkcie tepelnej energie využívajú len
veľmi sporadicky (školské zariadenia a predškolské zariadenia).
Klady
Slnečný kolektor môže byť vcelku lacným
zariadením, a ak je správne nainštalovaný,
jeho prevádzka nemusí byť náročná. Okrem
obehového čerpadla, nepotrebuje žiadnu
elektrickú energiu. Návratnosť je preto pomerne rýchla.

Kedy sa o tomto zdroji nedá uvažovať
Fotovoltika je funkčná len tam, kde svieti
slnko, preto musia byť splnené približne také
isté podmienky, ako pri slnečných kolektoroch. V súčasnosti je výhodné budovať fotovoltiku len na strechách.
Klady
Medzi pozitíva investície do fotovoltických
panelov patrí jednoduchá inštalácia, nízke
prevádzkové náklady, nulové emisie a jednoduchosť prevádzky.
Zápory, alebo veci ktoré nás
môžu prekvapiť
Ceny fotovoltických panelov pomaly klesajú, napriek tomu sa cena za inštaláciu dá
považovať za prekážku väčšieho rozšírenia.
Negatívom je aj opotrebovanie polovodičových materiálov v paneli, dôsledkom čoho je
pokles účinnosti panelov v horizonte niekoľkých rokov.
V Košickom kraji sa intenzita slnečného žiarenia dopadajúceho na zem pohybuje od 1500
kWh/m2/rok (Košická kotlina, Východoslovenská nížina) po 1200 kWh/m2/rok (Slovenské
rudhorie – Spiš, horný Gemer, Slanské vrchy,
Vihorlat). Od týchto hodnôt sa odvíja aj účinnosť nainštalovaných technológií.

VETERNÁ ENERGIA

Veterná turbína (Španielsko)

Malá vodná elektráreň Prakovce I

Zápory, alebo veci ktoré nás
môžu prekvapiť
Tak ako v prípade ostatných technológií, aj
tu je nevyhnutná dobrá príprava, aby sa náhodou (v prípade nesprávneho pripojenia)
nestalo, že nám kolektor bude v zime slúžiť
ako chladič vody, ktorú predtým ohrial plynový kotol. Trochu prekvapivá môže byť
informácia, že v lete môže kolektor vyrábať
viac teplej vody, ako potrebujeme. Ak sa
kolektor v lete prehrieva (neprúdi cez neho
chladnejšia voda), opotrebúva sa rýchlejšie.
Preto je výhodné mať v lete väčšiu spotrebu
teplej vody, napr. na ohrievanie bazéna, aby
sme nemuseli kolektory prípadne zakrývať
a tak chrániť celý systém pred zbytočným
preťažením.

FOTOVOLTICKÉ PANELY
Malá vodná elektráreň Prakovce II

jú obmedzenia pre využívanie tohto všade
dostupného zdroja energie. Zariadenie potrebuje hlavne priestor na streche, alebo
inde v blízkosti budovy, ak je strecha šikmá,
musí byť správne orientovaná (najlepšie na
juh). Ak je strecha čiastočne zatienená, alebo
máme k dispozícii inak orientovanú strechu,
prípadne konštrukcia strechy neumožňuje
pridať ďalšiu záťaž, máme problém. Niekedy
tieto problémy znemožnia inštaláciu, inokedy znížia účinnosť získavania energie. Taktiež
~ 12 ~

Na rozdiel od kolektorov, fotovoltické panely
vyrábajú elektrickú energiu. Veľké polia zaplnené fotovoltickými panelmi už na Slovensku pribúdať nebudú, pretože ich podpora
bola zastavená. Naopak, podporované sú
inštalácie na strechách budov, pričom výhodné je využívať energiu z fotovoltického
panelu na vlastnú spotrebu a prebytok predávať do siete. Druhou možnosťou sú ostrovné systémy, ktoré nie sú pripojené ne verejnú
sieť. Okrem fotovoltického panelu je nutné
mať nainštalované meniče jednosmerného
prúdu na striedavý (50 Hz) a ďalšie súvisiace
elektrické zariadenia.

Veterná energia je na východnom Slovensku
temer nevyužívaná. Medzi pozitíva pri tomto
druhu energie patrí prijateľná výška investičných a prevádzkových nákladov a relatívna
nenáročnosť výstavby a prevádzky. Problém
predstavuje nepravidelné prúdenie vetra
(častá zmena smeru a rýchlosti). Keďže vhodné lokality sa v prevažnej väčšine nachádzajú
v chránených územiach, povolenie stavby
týchto objektov je temer nemožné. Negatívne hlukové a vizuálne vplyvy veterných
elektrární na obyvateľstvo sú pri pomerne
vysokej hustote osídlenia v regióne takisto
problémom. Nízka účinnosť veterných turbín
(v našich podmienkach 8 až 10%), spolu s vyššie uvedenými problémami, sú príčinou nízkej
miery využívania veternej energie.

GEOTERMÁLNA ENERGIA
Pre bežných prevádzkovateľov škôl, nemocníc, úradov, domovov sociálnych služieb,
bytoviek, rodinných domov a iných štandardných budov je geotermálna energia nedostupným zdrojom energie. Silnejší investori s dobrým podnikateľským zámerom však
môžu zvýšiť mieru využívania geotermálnej
energie. Medzi silné stránky patrí hlavne to,
že celkový energetický potenciál v súčasnosti overených a predpokladaných zdrojov
geotermálnej energie predstavuje takmer
50% celkovej energetickej spotreby Košického kraja a hodnoty účinnosti energetických
zariadení sú veľmi priaznivé (až 90%). Negatívom sú vysoké investičné náklady, hlavne na
vrtné práce. Preto mnohí odborníci odporúčajú nainštalovať tepelné čerpadlo a využívať
energiu z menších hĺbok.
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TRVALÁ UDRŽATEĽNOSŤ
A OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE
Samozrejme, zariadenia využívajúce obnoviteľné zdroje energie majú aj svoje obmedzenia. Je potrebné rozumne zvážiť ich
inštalovanie a zohľadňovať pri tom miestne
podmienky. Majú však jednu obrovskú výhodu oproti tradičným zdrojom energie a tou je
využívanie lokálne dostupných zdrojov, ako
energetických, tak aj ľudských. Každé mesto,
každá obec, dokonca za určitých podmienok
aj každá domácnosť si takto môže zvoliť, samozrejme, po dôslednom zvážení všetkých
vyššie uvedených podmienok, akým spôsobom chce svoje obydlia zásobovať energiou.
Takto môže mať každý spotrebiteľ vo svojich
vlastných rukách nielen míňanie, ale aj výrobu energie a to dokonca s prevažným využitím vlastných síl.
Peter Horbaj, Jana Durbáková

Veterný park

V Košickom kraji sa OZE zatiaľ využívajú málo
Územie Košického kraja je vzhľadom k svojej veľkosti relatívne
členité, existujú tu rozsiahlejšie plochy nížin a kotlín vhodných na
poľnohospodárstvo, ale aj väčšie územia pohorí, ktoré sú zalesnené. Potenciál využívania obnoviteľných zdrojov energie odráža nie

len geomorfologické pomery, ale aj geologické a klimatické podmienky. V tabuľke sú prehľadne vyčíslené potenciály pre Slovenskú
republiku a Košický kraj a súčasné využitie jednotlivých zdrojov
v absolútnych hodnotách a v percentách:

Slovensko
ZDROJ
Vodná energia
Biomasa
Veterná energia
Geotermálna energia
Slnečná energia
SPOLU

Košický kraj

Technický potenciál
v GWh/r

Technický potenciál
v GWh/r

Súčasné využívanie
v GWh/r

Využívanie v %

6 600

500

152,00

30,40%

33 400

5 200

197,04

3,79%

600

100

0,00

0,00%

24 000

18 000

5,30

0,03%

9 450

1 320

25,00

1,89%

74 050

25 120

379,34

1,51%

Zdroj: Nagy, M. (2010): Regionálne aspekty využívania OZE
V súčasnosti (rok 2013) je pravdepodobné, že narástol podiel využívania biomasy a slnečnej energie. Naopak, podiel využívania
potenciálu vodnej energie, energie vetra a geotermálnej energie
je rovnaký. Z údajov je zrejmé, že potenciál je oveľa vyšší, ako jeho
momentálne využívanie.
Bariéry využívania obnoviteľných zdrojov energie sa dajú
zhrnúť nasledovne:
Nedostatok informácií a nedôvera k novým technológiám
Nedostatok informácií o OZE, o energetickej efektívnosti
Nedostatočná štátna podpora
(ﬁnančná, legislatívna, inštitucionálna)
Absencia skúseností
Vysoké investičné náklady
Dlhá doba ekonomickej
návratnosti investícií
Nevyhovujúce prírodné podmienky
Obchodné bariéry
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V prípade veternej energie sa nedá očakávať nárast využívania,
z dôvodu nízkej podpory zo strany štátu.
Podpora slnečnej energie existuje, momentálne len pre fotovoltické panely na strechách budov. Využívanie slnečnej energie však narastá a predpokladá sa zvyšovanie využívania tohto nevyčerpateľného zdroja v priemyselných areáloch, na strechách väčších budov,
ale aj rodinných domov. Slnečné kolektory na ohrev vody sa budú
takisto rozširovať.
V prípade geotermálnej energie existuje viacero vrtov, ktoré by
sa dali využívať pre účely termálnych kúpalísk, vykurovania napr.
skleníkov, prípadne pre geotermálne elektrárne. Inak je realizácia
nových vrtov ﬁnančne veľmi náročná a návratnosť dlhodobejšia.
Je možné očakávať vznik aspoň niekoľkých prevádzok využívajúcich geotermálnu energiu, prvým príkladom v rámci Košického
kraja bude akvapark v Kaluži.
V prípade biomasy je nárast využívania evidentný, či v školách
a iných väčších budovách, ale aj v rodinných domoch. Preto sa začínajú objavovať názory, že biomasy na Slovensku nie je dostatok.
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Preto je nevyhnutné uvažovať aj nad pestovaním rýchlorastúcich
drevín na plochách, ktoré nie sú inak využívané. V blízkosti poľnohospodárskych fariem budú vznikať nové bioplynové stanice, podobné ako v Rozhanovciach, resp. Oboríne.

Využitie potenciálu vodnej energie je podmienené vysokými investíciami do vodných elektrární, z nedávnej minulosti existujú
príklady nových malých vodných elektrární, napr. v obci Prakovce.
Aj v budúcnosti je pravdepodobný vznik nových, najmä malých
vodných elektrární.

Investičné a prevádzkové náklady jednotlivých technológií OZE (rok 2007):
Technológia OZE

Priem. investičné náklady
v mil. EUR / 1 MW

Účinnosť premeny v %

Využitie menovitého
výkonu v hod./rok

Solar PV

4,65

25 – 30

1000 – 1500

Solar TH

0,99

60 – 80

1000

Malé vodné elektrárne

3,15

60 – 70

3000 – 5000

Veterné parky

1,50

20 – 30

1000 – 2000

Produkcia elektriny z biomasy

1,50

Kotly na biomasu

0,26

tepelná 85

7200

elektrická 25
70 – 90

2000 – 4000

celková 80
Bioplynové stanice

4,65

tepelná 50 – 60

6000 – 8500

elektrická 35 – 40
Milan Husár

Skúsenosti v oblasti využívania geotermálnej energie
na Zakarpatí a na Slovensku
Južná časť Zakarpatskej oblasti je bohatá na zdroje geotermálnej
energie približne rovnako, ako Východoslovenská nížina a Košická
kotlina. Rozdiel medzi Zakarpatím a Košickým krajom je v tom, že
kým u nás sa prvá investícia len rozbieha, na Zakarpatí už existuje
viacero funkčných prevádzok využívajúcich tento zdroj. V meste Berehovo mali účastníci pracovného stretnutia možnosť navštíviť dve
z nich (fotograﬁa na strane 9). Termálne kúpaliská sú príjemným lákadlom pre domácich, aj pre turistov, pričom analýzy a skúsenosti
naznačujú, že teplá voda z podzemia je aj liečivá.
Stretnutie poskytlo možnosť výmeny skúseností medzi ukrajinskými
a slovenskými odborníkmi v oblasti využívania energie Zeme, ktorá sa dá jednoducho rozdeliť na energiu získanú z hlbších vrstiev

(vyššia teplota vody, viac energie) a energiu z povrchových vrstiev
Zeme (nižšie teploty, tzv. nízkopotenciálová energia). Vzhľadom na
vysoké náklady realizácie hlbinných vrtov odborníci konštatujú, že
v súčasnosti je oveľa jednoduchšie a rentabilnejšie získať desaťstupňovú vodu z niekoľko desiatok metrov hlbokého vrtu a energiu z nej
získavať s použitím tepelného čerpadla, alebo kaskády tepelných
čerpadiel. Takto je možné zriadiť napr. termálny bazén s oveľa nižšou
investičnou náročnosťou.
Samozrejme, na miestach kde už vrty existujú, je škoda ich nevyužiť
pre potreby ohrevu vody v bazéne, prípadne na vykurovanie alebo
výrobu elektriny.
Ján Dzurdženík

Ukrajinský zákon o zelenej tarife vstúpil do platnosti
Prezident Ukrajiny, Viktor Janukovič, podpísal zákon č. 5485-VI o zmenách zákona Ukrajiny o elektroenergetike. Zmeny zvyšujú podporu
výroby elektrickej energie z alternatívnych zdrojov energie.
Zákon zaviedol zelenú tarifu na elektrickú energiu vyrobenú z bioplynu a zo zložiek tuhého komunálneho odpadu, ktoré podliehajú
biologickému rozkladu. Koeﬁcient pre bioplyn bude rovnaký ako pre
biomasu – 2,3. Právo na zelenú tarifu budú mať len spoločnosti, ktoré
sprevádzkujú bioplynovú elektráreň po apríli 2013.
Dokument deﬁnuje diferenciáciu zelenej tarify pre vodné elektrárne,
v závislosti od ich výkonu. Zákon takisto pripravuje podklady pre znižovanie zelených taríf pre slnečné elektrárne, ktoré budú v prevádzke od apríla 2013.
Ďalšie koeﬁcienty «zelenej tarify» pre všetky typy elektrární na obnoviteľné zdroje sa oproti úrovni 2013 budú znižovať o 10%, 20% a 30%
pri sprevádzkovaní zariadenia v roku 2015, 2020 a 2050.
Zákon od roku 2014 zaväzuje distribučné spoločnosti vykupovať v «zelenej tarife» prebytočnú energiu od domácností vyrobenú v solárnych
paneloch s výkonom do 10 kW uvedených do prevádzky od apríla 2013.
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Domácnosti nie sú povinné mať licenciu na výrobu elektriny.
Avšak, pravidlá predaja a merania tejto elektriny a účtovania,
musí schváliť národná komisia, ktorá je zodpovedná za reguláciu
v oblasti energetiky.
Spoločnosti, vyrábajúce elektrinu z obnoviteľných zdrojov, môžu
predávať svoju elektrinu na veľkoobchodnom trhu na základe zmlúv
so spotrebiteľmi a s distribučnými spoločnosťami. Pritom je veľkoobchod povinný vykúpiť všetku «zelenú» elektrinu (aj nepredanú na
základe priamych zmlúv) a platiť za ňu v plnom rozsahu.
Podľa prijatého dokumentu, štát garantuje investorom nemennosť
podporných opatrení, ktoré sú platné v čase uvedenia zariadenia vyrábajúceho energiu z obnoviteľných zdrojov do prevádzky.
Podľa zákona, sadzby za elektrinu pre podniky, ktoré vyrábajú suroviny a komponenty pre obnoviteľné zdroje energie (registrované
ako inovatívne výroby), budú «zamrazené» na úrovni platnej v čase
ich registrácie.
Spracované a preložené podľa www.aesd.org.ua
PROJEKTOVÝ ČASOPIS Č. 3
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Systém výkupných taríf na Slovensku
V súčasnosti je rozvoj využívania OZE v Slovenskej republike podporovaný aj prostredníctvom systému výkupných taríf pre elektrickú energiu. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví každý rok stanovuje výkupné tarify so zohľadnením indexu národnej jadrovej
inﬂácie. Aby sa zvýšila atraktívnosť investícií do OZE a napomohlo
sa dosahovaniu stanovených národných cieľov, bol 19. júna 2009
prijatý nový zákon o podpore OZE a vysoko účinnej kombinovanej výrobe elektriny a tepla. Slovensko ešte podporuje obnoviteľnú elektrinu prostredníctvom ﬁškálneho opatrenia, výnimkou
zo spotrebnej dane. Zákon 309/2009 Z.z., ktorý od nadobudnutia
účinnosti 1. 9. 2009 prešiel viacerými novelami, stanovil jednotlivé
formy podpory využívania OZE.
Výkupná tarifa je stanovená pre každý typ technológie OZE zvlášť
a zohľadňuje inštalovaný výkon zariadenia a termín spustenia
do prevádzky. Podpora sa vzťahuje na nasledujúce OZE technológie: vodná, slnečná, veterná, geotermálna energia, biomasa
(vrátane všetkých produktov jej spracovania), bioplyn, skládkový

plyn, plyn z ČOV a biometán. Výkupné tarify sú stanovované tak,
aby bola doba návratnosti danej technológie zhruba 12 rokov. Prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy vykupuje elektrinu
z OZE za pevnú výkupnú tarifu na základe potvrdenia o pôvode
elektriny z OZE, vydaného podľa Nariadenia vlády SR, ktorým sa
ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou (317/2007).
Výkupná cena sa skladá z ceny elektriny na straty a cenového doplatku a je dostupná pre všetkých výrobcov elektrickej energie
z OZE. Výrobcovi elektriny z OZE je garantovaná na obdobie 15
rokov od roku uvedenia zariadenia do prevádzky, alebo od roku rekonštrukcie alebo modernizácie elektrárne, a líši sa v závislosti od
druhu OZE, použitej technológie, termínu inštalácie a celkového
výkonu inštalácie. Výrobca elektriny z OZE má nárok na výkupnú
cenu pre všetku elektrinu vyrobenú z OZE v zariadení s celkovým
inštalovaným výkonom do 10 MW.
Dňa 22. 6. 2012 zverejnil URSO prostredníctvom novely vyhlášky
nové ceny pre OZE platné od 1. 7. 2012.

V prevádzke od
Ceny elektrickej energie vyrobenej z OZE podľa jednotlivých druhov

1. 1. 2012
do 30. 6. 2012

1. 7. 2012
do 31. 12.
2012

1. 1. 2013

EUR/MWh
do 1MW
Vodná

109,80

109,80

109,80

od 1 – 5MW

97,98

97,98

97,98

nad 5MW

61,72

61,72

61,72

194,54

119,11

119,11

79,29

79,29

79,29

190,51

190,51

190,51

Cielene pestovanej biomasy

112,24

112,24

112,24

Odpadovej biomasy

122,64

122,64

122,64

Obilnej slamy

171,00

171,00

154,27

Biokvapalín

115,01

115,01

115,01

123,27

123,27

123,27

93,08

93,08

84,89

Bioplynu vyrobeného anaeróbne (do 1MW)

136,33

136,33

134,08

Bioplynu vyrobeného anaeróbne (nad 1MW)

118,13

118,13

118,13

Plynu vyrobeného termochemickým splyňovaním

139,87

149,87

149,87

144,88

144,88

Slnečná (zariadenia inštalované na streche do 100kW)
Veterná
Geotermálna
Zo spaľovania
a spoluspaľovania
kombinovanou
výrobou

Zo spoluspaľovania biologicky rozložiteľných zložiek komunálneho odpadu
s fosílnymi palivami
Skládkového plynu alebo plynu z ČOV

Zo spaľovania

Fermentovanej zmesi vyrobenej z biol. odpadu

Červenou sú uvedené klesajúce výkupné ceny, zelenou sú uvedené stúpajúce výkupné ceny.
Jana Durbáková
Zdroj:
1. Výhľadová analýza využívania obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku, iDB žurnál 9. 2. 2012
2. Prehľad podpory obnoviteľných zdrojov energie a nových cien elektriny od 1. júla 2012, Bratislava 25. 6. 2012, NH Hager Niederhuber
3. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, www.urso.gov.sk
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