
Ľubietovská  bioenergia
Využitie lokálnych zdrojov dreva na vykurovanie



Bioenergia Bystricko –
vzorový projekt 
Ľubietová bola súčasťou väčšieho projektu Bioenergia Bystricko

Výhodou bolo delenie nákladov na výrobu štiepky

Rekonštrukcia vykurovania v ôsmich obciach

Zmena paliva z uhlia na štiepku a drevo

Zlepšenie ovzdušia v obciach

Energetické využitie odpadového dreva

Zníženie množstva komunálneho odpadu

Pri peciach na štiepku plná automatizácia 

Nákup techniky na výrobu štiepky – traktor, štiepkovač, nákladné 
auto s prívesom



Ľubietovská časť
Rekonštrukcia kotolne z koksu na drevnú 
štiepku

Napojenie 9 budov vo vlastníctve obce 
rozvodmi o dĺžke cca 1 km, z toho 2 boli 
pôvodne vykurované koksom, zvyšok bol 
kúrený elektrickou energiou

Postavený sklad na štiepku aj s teleskopickým 
nakladačom.

Kapacita postačuje na vykurovanie objektov v 
Ľubietovej a na Strelníkoch



Ľubietovské zdroje 
štiepky

Drevný odpad z domácností Zarastené pasienky

Drevná hmota spod VN rozvodov Drevná hmota rastúca v prietočnom
profile

Obecná píla Ľubietová – 4 000 prm štiepky

Obecné lesy Ľubietová – zdroj lesnej štiepky

Trvalo trávne porasty vo vlastníctve obce cca 
300 ha

Drevný odpad z domácností, parkov, 
cintorínov

Drevný odpad z čistenia okrajov ciest

Drevný odpad z čistenia tokov

Drevný odpad z pod VN rozvodov

Krajinotvorba



Kotolňa

Hlavný rozvádzač tepla Kotol HERZ 300 kW

Odlučovač prachových častíc Čerpadlá na rozvod tepla

Kotle HERZ 300 kW 2 kusy

- Plná automatika, bez potreby obsluhy

- Dostatočný výkon 1 kotol vyhreje celý 
systém za hodinu – možná rezerva na 
napojenie základnej školy a budovy súp. 
číslo 5

- Odlučovače pevných častíc

Rozvody cca 1 km – nové zaizolované s 
nízkymi stratami, meranie na vstupe do 
každého objektu.

Regulácia termoregulačnými hlavicami na 
každom radiátore.



Výhody

Regulácia na 
každom 

radiatore

Rozvody tepla 
prechádzajúce 

cez Hutnú

Merač tepla 
pre jednotlivé 

budovy

Ušetrenie mzdových nákladov – pred 
rekonštrukciou 2 kuriči

Náklady čo bolo treba na vykurovanie 2 
budov, dnes stačia na 9 budov.

Zníženie veľkosti hlavných ističov, kde sa 
prestalo kúriť elektrickou energiou.

Lepšia využiteľnosť budov.

Lepšia tepelná pohoda.

Ľahká regulácia kúrenia jednotlivých budov

Bez regulácie ceny od URSO – vykurovanie 
iba obecných budov

Čistejšie ovzdušie

Vlastný zdroj štiepky



Nevýhody

Nízke pôvodné pivničné priestory
ZŠ s MŠ T.G.Masaryka Ľubietová

Vlastný zdroj vykurovania

Kotolňa umiestnená v pôvodných 
priestoroch, zložitejšie zásobovanie štiepkou

Vyšší výkon – poplatky za znečisťovanie a s 
tým spojená byrokracia.

Koordinácia projektov na úrovni štátu



Vízia do budúcnosti

Produkcia pilín Obecná píla 
Ľubietová

Ulica námestia Ľubietová

Vybudovať kotolňu novú, spolu s výrobou 
elektrickej energie a kúrením pre 
domácnosti. Použitie najnovších technológií.

Výroba peletiek pre rodinné domy, z pilín na 
Obecnej píle Ľubietová.



Ďakujem za pozornosť


