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ABSTRACT 

Fossil fuels cover 95 % of primary energy needs in Slovakia, and more than 90% of primary 

energy sources are imported. At the same time, Slovakia has a great potention to use biomass from 

own forests and agriculture. The paper finds potention of biogas acquisition from the agricultural 

biomass /excremental and energetic farm crops/ in Slovakia for the energetic purpose.  
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ÚVOD 

Za jeden z globálnych problémov môžeme považovať aj spotrebu elektrickej energie. Táto 

spotreba závisí od ekonomického rozvoja danej krajiny a vo všeobecnosti platí, že čím vyspelejšia 

krajina je, tým je vyššia jej spotreba elektrickej energie. Trend rastúcej spotreby energie je 

preukazný aj na Slovensku, ktoré je závislé na dovoze fosílnych palív.  Jednou z možností, ako 

docieliť aby bolo Slovensko v menšej miere závislé na dovoze fosílnych palív, je produkcia 

bioplynu z domácej biomasy. 

Dnes už mnoho poľnohospodárov plánuje cielené pestovanie energetických plodín, ktoré sú 

vhodným vstupným materiálom pre výrobu bioplynu. Bioplyn sa získava hlavne prostredníctvom 

chodu bioplynových staníc, pričom surovinou na jeho výrobu môže byť zvyčajne: 

 fytomasa (tráva, kukuričná siláž, zvyšky rastlín, senáž, nepredajná poľnohospodárska 

produkcia), 

 exkrementy z chovu HD a ošípaných (hnojovica, maštaľný hnoj), 

 zvyšky jedál, 
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 bioodpady z domácností, 

 mäsokostná múčka, 

 odpady organického pôvodu z potravinárskeho priemyslu, napr. z cukrárne, 

 tuky, 

 iné odpady. 

 „Požiadavky na vstupné suroviny do výroby energie z bioplynu možno ilustrovať na 

nasledujúcom príklade: zásobovanie domácnosti so 4 členmi zelenou elektrinou vyžaduje hnoj od 4 

kráv alebo 32 ošípaných; eventuálne 0,6 ha osevnej plochy silážnej kukurice“ [7, s.7 - 10]. 

Pokiaľ sa exkrementy z hospodárskych zvierat skladujú v jamách alebo lagúnach 

nesprávnym spôsobom, metán je bez využitia uvoľňovaný do ovzdušia. Anaeróbne vyhnívanie má 

redukčné účinky na metán, ktorý neprospieva atmosfére. Schopnosť voľného metánu spôsobovať 

globálne otepľovanie je totiž až 20-krát vyššia ako oxidu uhličitého. Navyše počas procesu 

uskladňovania hnoja v jamách, ktoré nie sú dostatočne opatrené viacvrstvovou hydroizoláciou, 

nastáva znečisťovanie podzemných vôd výluhmi z hnoja [2, s.11]. 

 
MATERIÁL A METÓDA 

1. Potenciál získavania bioplynu z rôznych substrátov 
 

Nasledujúci obrázok poskytuje informácie o tom, koľko m3 plynu je možné získať z jednej 

tony jednotlivých použitých surovín slúžiacich na výrobu bioplynu. 

 
Obrázok 1: Výťažnosť bioplynu jednotlivých vstupných surovín 
Zdroj: Považan, K,  http://www.agroporadenstvo.sk/oze/bioplyn/bioplynove_stanice.htm [4]. 
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Ak však porovnáme tieto údaje s iným, nám dostupným zdrojom [1], vidíme výrazné 

odlišnosti najmä v hodnotách priradených hovädzej a prasacej hnojovici. Zatiaľ čo výťažok 

bioplynu z hovädzej hnojovice podľa daného obrázka je 15 m3/t, druhý zdroj uvádza 40 m3/t. 

Výťažok prasacej hnojovice podľa jedného zdroja je 20 m3/t, podľa druhého zdroja 55 m3/t.  

Výťažok bioplynu z hydinového trusu je 90 m3/t [6, s.34]. Údaje, ktoré budeme potrebovať 

pri výpočtoch môžeme zhrnúť do tabuľky 1, pričom hodnoty pre hovädziu a prasaciu hnojovicu 

predstavujú približne priemer hodnôt zistených z dvoch rôznych zdrojov. 

Na vypočítanie potenciálneho množstva bioplynu potrebujeme poznať výmery jednotlivých 

poľnohospodárskych plodín, ich hektárové úrody, počet kusov zvierat, ktorých exkrementy slúžia 

ako vstupná surovina na výrobu bioplynu a množstvo vyprodukovaných exkrementov. Nakoniec 

musíme mať k dispozícii údaje nachádzajúce sa v nasledujúcej tabuľke 1, aby sme vedeli vyčísliť 

produkciu bioplynu v m3. 

 
Tabuľka 1: Vyťaženie bioplynu z rôznych substrátov 

Substrát  Výťažok [m3/t] 

Hovädzia hnojovica 28 

Prasacia hnojovica 38 

Hydinový trus 90 

Kukuričná siláž 200 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Súčet množstva bioplynu vyprodukovaného prostredníctvom exkrementov 

poľnohospodárskych zvierat a prostredníctvom fytomasy nám udáva potenciálne množstvo 

bioplynu. Fytomasu potrebnú na produkciu bioplynu predstavujú celosvetovo, čiže aj u nás 

predovšetkým kukuričná siláž a v menšej miere trávy. V príspevku sme sa preto zamerali na 

kukuričnú siláž. 

 

DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY A DISKUSIA 

1.1 Potenciál získavania bioplynu z rastlinnej biomasy 

 

Na základe dostupných štatistických údajov uvedených v tabuľke 2, je v podmienkach SR  

možné ročne vyprodukovať približne 2 milióny ton kukuričnej siláže.  
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Tabuľka 2: Odhad ročnej produkcie kukuričnej siláže na kŕmenie za jednotlivé kraje v SR 

Kraj Výmera [ha] 
Úroda kukuričnej 

siláže [t/ha] 
Produkcia kukuričnej 

siláže  [t/rok] 

Bratislavský 3 459,19 23,99         82 985,97  

Trnavský 15 164,21 32,75       496 627,88  

Trenčiansky 7 078,61 33,50       237 133,44  

Nitriansky 14 301,09 29,27       418 592,90  

Žilinský 5 565,00 28,66       159 492,90  

Banskobystrický 12 170,31 22,80       277 483,07  

Prešovský 8 978,35 25,52       229 127,49  

Košický 7 757,18 24,62       190 981,77  

SR spolu 74 473,94 28,09    2 091 972,97  

Zdroj: vlastné spracovanie podľa ŠÚ SR 

 

Táto kukurica pôvodne pestovaná na siláž sa nemôže použiť ako surovina na výrobu 

bioplynu, lebo by to mohlo ohroziť potravinovú sebestačnosť Slovenska a zistenú skutočnosť je 

nemožné ignorovať. 2/3 kukurice sa pestujú na zrno, pričom to nie je nevyhnutné, keďže na základe 

nám dostupných štatistík sme zistili, že produkcia kukurice má tendenciu prevyšovať jej spotrebu. 

Na základe toho môžeme konštatovať, že časť kukurice pestovaná na zrno, ktorá sa nespotrebuje, 

nemusí byť pestovaná na zrno, ale na siláž využívanú pre energetické účely.  

 
Tabuľka 3: Vývoj domácej produkcie a domácej spotreby kukurice na Slovensku (2001 – 2008) 

Hospodársky rok 
Domáca 

produkcia [t] 
Domáca spotreba 

[t] 
Domáca spotreba 

[%] 
Rozdiel [%] 

2001 - 2002                616 000                 571 400  92,76 7,24

2002 - 2003               753 800                 630 900  83,70 16,30

2003 - 2004                601 400                 653 900  108,73 -8,73

2004 - 2005                862 400                 667 300  77,38 22,62

2005 - 2006            1 074 000                 493 100  45,91 54,09

2006 - 2007                838 300                 645 500  77,00 23,00

2007 - 2008                623 900                 671 900  107,69 -7,69

Priemerná 
hodnota 

 84,74 15,26

Zdroj: vlastné spracovanie podľa http://www.vuepp.sk/publikacie4.html  [10]. 
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V tabuľke 3 uvádzame domácu produkciu a domácu spotrebu kukurice na zrno v rámci 

Slovenska za obdobie rokov 2001-2008. Následne je v tabuľke percentuálne vyčíslená domáca 

spotreba danej kukurice, rozdiel domácej produkcie a spotreby kukurice, resp. jej nadbytok 

a priemer domácej spotreby kukurice a nespotrebovanej kukurice za sledované obdobie. Keďže ide 

o priemer hodnôt za obdobie viacerých po sebe nasledujúcich rokov, existuje predpoklad, že aj dnes 

sa domáca spotreba kukurice pohybuje na podobnej úrovni a to cca 85 % z domácej 

vyprodukovanej kukurice. Ide o teoretické dohady, nie sú prístupné údaje týkajúce sa tejto oblasti 

za hospodárske roky 2008 – 2009 a 2009 – 2010, a preto v skutočnosti sa môže vyskytnúť odchýlka 

od danej hodnoty.  

Teoreticky je teda u nás možné pestovať namiesto 15 % kukurice pestovanej na zrno 

kukuricu pestovanú na siláž (ako pôvodnú 1/3 celkovej pestovanej kukurice). Z údajov získaných 

zo ŠÚ SR uvedených v tabuľke 4 vyčíslime veľkosť plochy vhodnej na produkciu kukuričnej siláže 

pre energetické účely za jednotlivé kraje SR – tabuľka 5. 

 

Tabuľka 4: Výmera na pestovanie kukurice na zrno za jednotlivé kraje v SR 

Kraj Výmera [ha] 

Bratislavský 8 933,24

Trnavský 41 390,63

Trenčiansky 4 875,33

Nitriansky 58 704,91

Žilinský 156,02

Banskobystrický 11 785,93

Prešovský 2 027,74

Košický 13 814,84

SR spolu 141 688,64

Zdroj: vlastné spracovanie podľa ŠÚ SR, 2009 
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Tabuľka 5: Výmera, úroda a produkcia kukuričnej siláže na energetické účely v jednotlivých krajoch SR 

Kraj Výmera [ha] 
Úroda kukuričnej 

siláže [t/ha] 
Produkcia kukuričnej 

siláže  [t/rok] 

Bratislavský           1 339,99  23,99            32 146,26  

Trnavský           6 208,59  32,75          203 331,47  

Trenčiansky              731,30  33,50            24 498,53  

Nitriansky           8 805,74  29,27          257 743,91  

Žilinský                23,40  28,66                670,73  

Banskobystrický           1 767,89  22,80            40 307,88  

Prešovský              304,16  25,52             7 762,19  

Košický           2 072,23  24,62            51 018,20  

SR spolu          21 253,30  28,09          597 005,08  

Zdroj: vlastné spracovanie podľa ŠÚ SR 
 
Najviac kukurice pestovanej na siláž výlučne kvôli energetickým účelom by sa s veľkou 

pravdepodobnosťou vyprodukovalo v Nitrianskom kraji (43 %) a najmenej v Žilinskom kraji (0,1 
%).  
 
Tabuľka 6: Potenciál na výrobu bioplynu z kukuričnej siláže v jednotlivých krajoch SR 

Kraj Kukuričná siláž [t/rok] 
Výťažok bioplynu 

[m3/t] 
Produkcia bioplynu 

[m3] 

Bratislavský            32 146,26  200       6 429 252,83  

Trnavský          203 331,47  200      40 666 293,98  

Trenčiansky            24 498,53  200       4 899 706,65  

Nitriansky          257 743,91  200      51 548 781,47  

Žilinský                670,73  200          134 146,00  

Banskobystrický            40 307,88  200       8 061 576,12  

Prešovský             7 762,19  200       1 552 437,74  

Košický            51 018,20  200      10 203 640,82  

SR spolu          597 005,08  200    119 401 016,93  

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Najväčší potenciál na výrobu bioplynu z kukuričnej siláže má Nitriansky a najmenší 

Žilinský kraj. V tabuľke 6 vidíme, koľko bioplynu by sa mohlo vyrobiť z kukuričnej siláže 

v jednotlivých krajoch SR, pričom spolu to činí hodnotu okolo 119 mil. m3. 
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1.2 Potenciál získavania bioplynu zo živočíšnej biomasy 

 

Zatiaľ čo pri kukuričnej siláži pestovanej na výrobu bioplynu existujú obmedzenia týkajúce 

sa veľkosti plochy použitej na pestovanie kukurice na siláž, pri exkrementoch 

z poľnohospodárskych zvierat nie sú závažné obmedzenia, ktoré by mohli narušiť použitie týchto 

exkrementov ako suroviny na produkciu bioplynu. Výlučky hovädzieho dobytka, ošípaných 

a hydiny slúžia v poľnohospodárstve ako hnojivo. Zároveň sa však môžu použiť aj ako vstupná 

surovina do bioplynovej stanice, pričom to má priaznivé účinky aj na okolie, keďže sa neskôr 

zmenšuje intenzita zápachu hnojovice použitej ako hnojivo.  

 
Tabuľka 7: Potenciál na výrobu bioplynu z hovädzieho dobytka v jednotlivých krajoch SR 

Kraj Počet [ks] 
Exkrementy 

[t/rok] 

Výťažok bioplynu 

[m3/t] 

Produkcia 

bioplynu [m3] 

Bratislavský 16 756 303 283 28 8 491 924

Trnavský 87 240 1 579 044 28 44 213 232

Trenčiansky 53 285 964 458 28 27 004 824

Nitriansky 83 539 1 512 056 28 42 337 568

Žilinský 72 516 1 312 540 28 36 751 120

Banskobystrický 81 510 1 475 331 28 41 309 268

Prešovský 81 139 1 469 616 28 41 149 248

Košický 51 904 939 462 28 26 304 936

SR spolu 527 889 9 555 790 28 267 562 120

Zdroj: vlastné spracovanie podľa Čičmanec, S. [1]. 

 

Z tabuľky 7 vyplýva, že najväčší potenciál na výrobu bioplynu z exkrementov hovädzieho 

dobytka má Trnavský kraj (16,52 %) a najmenší potenciál má Bratislavský kraj (3,17 %). Celkový 

potenciál na výrobu bioplynu z exkrementov hovädzieho dobytka na Slovensku je približne 267 

mil. m3. 

Podľa údajov v tabuľke 8 môžeme usúdiť, že najväčší potenciál na výrobu bioplynu 

z exkrementov ošípaných má Nitriansky kraj (28,65 %) a najmenší potenciál má Bratislavský kraj 

(2,34 %). Celkový potenciál na výrobu bioplynu z exkrementov ošípaných na Slovensku je asi 66 

mil. m3. 
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Tabuľka 8: Potenciál na výrobu bioplynu z ošípaných v jednotlivých krajoch SR 

Kraj Počet [ks] Exkrementy [t/r] 
Výťažok bioplynu 

[m3/t] 

Produkcia 

bioplynu [m3] 

Bratislavský 25 890 40 906 38 1 554 428

Trnavský 278 275 439 675 38 16 707 650

Trenčiansky 120 808 190 876 38 7 253 288

Nitriansky 317 470 501 602 38 19 060 876

Žilinský 36 700 57 986 38 2 203 468

Banskobystrický 139 109 219 792 38 8 352 096

Prešovský 83 724 132 283 38 5 026 754

Košický 106 289 167 936 38 6 381 568

SR spolu 1 108 265 1 751 056 38 66 540 128

Zdroj:  vlastné spracovanie podľa Čičmanec, S. [1]. 

 

Podľa údajov uvedených v tabuľke 9 je zrejmé, že najväčší predpoklad na výrobu bioplynu 

z hydinového trusu má Nitriansky kraj (25,54 %) a najmenší predpoklad na výrobu bioplynu 

z hydinového trusu ma Bratislavský kraj (3,46 %). Celkový potenciál na výrobu bioplynu 

z hydinového trusu na Slovensku je asi 76 mil. m3. 

 
Tabuľka 9:  Potenciál na výrobu bioplynu z hydiny v jednotlivých krajoch SR 

Kraj Počet [ks] Exkrementy [t/r] 
Výťažok bioplynu 

[m3/t] 

Produkcia 

bioplynu [m3] 

Bratislavský 487 259 29 235 90 2 631 150

Trnavský 2 101 932 126 115 90 11 350 350

Trenčiansky 2 332 641 139 958 90 12 596 220

Nitriansky 3 738 784 224 327 90 20 189 430

Žilinský 1 242 994 74 579 90 6 712 110

Banskobystrický 1 451 716 87 102 90 7 839 180

Prešovský 1 183 055 70 983 90 6 388 470

Košický 1 545 689 92 741 90 8 346 690

SR spolu 14 084 070 845 040 90 76 053 600

Zdroj: vlastné spracovanie podľa Čičmanec, S. [1]. 
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1.3 Celkový potenciál získavania bioplynu 

 

Na základe predošlej analýzy môžeme povedať, že najväčší potenciál na výrobu bioplynu 

z kukuričnej siláže a zo živočíšnych exkrementov je z našich krajov v Trnavskom a Nitrianskom 

kraji.  

Celkový potenciál na výrobu bioplynu zo živočíšnych exkrementov na Slovensku je 

približne  409 mil. m3.  

Ak k tejto sume pričítame nami vypočítaný potenciál na výrobu bioplynu z kukuričnej 

siláže, dostaneme sumu 528 mil. m3, ktorá udáva, koľko m3 bioplynu môžeme teoreticky 

vyprodukovať z kukuričnej siláže a z exkrementov poľnohospodárskych zvierat. 

Na základe štúdií Horbaja a Mikulaja [3] uvažujeme, že z 1 m3 bioplynu dostaneme 1,7 až 

2,2 kWhe elektrickej energie a 2,2 až 4 kWht tepelnej energie a za primernú hodnotu považujeme 

2,0 kWhe a 4,0 kWht.  

V našom prípade tak dostaneme z bioplynu získaného prostredníctvom živočíšnych 

exkrementov 818 GWh elektriny a 1636 GWh tepla. Bioplyn z kukuričnej siláže predstavuje  238 

GWh elektriny a 476  GWh tepla.  

Je potrebné pripomenúť, že vyprodukované teplo sa musí použiť na ohrev fermentora 

bioplynovej stanice. Horbaj a Mikulaj [3] tvrdia, že je na to potrebná asi polovica tepla,  iní autori 

zasa uvádzajú, že na ohrev fermentora sa využíva 25 – 30 % vyprodukovaného tepla. Ostatok je 

možné využiť na vykurovanie budov, skleníkov, dielní, maštalí, a pod.  (8,9) 

Z týchto zistení môžeme odvodiť, že BPS využije s veľkou pravdepodobnosťou cca 

polovicu tepla na ohrev fermentora a druhú polovicu tepla buď ocení a spotrebuje na vlastné účely 

(ušetrí na nákupe tepla), alebo predá, napr. na vytápanie domácností, kultúrno-spoločenských 

objektov, priemyselných zariadení (sušička obilia, dreva, atď.). Obzvlášť lákavá je kombinácia 

dodávky tepla domácnostiam a sušičke obilia z hľadiska zabezpečenia celoročného odberu tepla 

(domácnosti v zime, sušička iba v lete). Dodávka tepla je závislá na dohode oboch strán, teda 

výrobcu tepla a jeho odberateľa. Rovnako závislá je aj cena, ktorá by mala byť výhodnejšia 

v porovnaní s cenou jednotky výkonu doterajšieho zdroja. Samozrejme je nutné vybudovať 

prípojky tepla na spomínané objekty, prípadne zariadenia. 
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ZÁVER 

Jednou z možností ako docieliť to, aby bolo Slovensko menej závislé na dovoze fosílnych 

palív, je produkcia bioplynu z domácej biomasy. 

Zistili sme, že v našej krajine je možné teoreticky vyprodukovať 528 mil. m3 bioplynu 

z kukuričnej siláže a z exkrementov poľnohospodárskych zvierat. Z toho cca 77 % predstavuje 

bioplyn zo živočíšnych exkrementov a zvyšných 23 % pripadá na bioplyn z kukuričnej siláže. 

Najväčší potenciál na výrobu bioplynu z uvedených vstupných surovín je v Trnavskom 

a v Nitrianskom kraji. 

Na rozdiel od fosílnych palív, bioplyn má z ekologického hľadiska pozitívny vplyv na okolie, 

keďže pri opatrnom zaobchádzaní s ním nedochádza k poškodeniu životného prostredia. Ide 

predovšetkým o redukciu metánu uvoľňovaného do atmosféry, ktorý má veľký podiel na 

skleníkovom efekte. Ďalej možno hovoriť napr. o znížení množstva neupraveného živočíšneho 

hnoja priamo v pôde, čo prispieva k zníženiu intenzity zápachu hnojovice. Podmienkou využitia 

bioplynu z ekologického hľadiska je správne uskladnenie exkrementov z hospodárskych zvierat, 

pretože pri ich nesprávnom uskladnení dochádza k uvoľnovaniu metánu do atmosféry. 

 Pri správnom zaobchádzaní s bioplynom je možné vytvoriť priateľskejšie podmienky vo 

vzťahu energia – ekologické prostredie a nájsť vhodnú alternatívu týkajúcu sa výroby energie.  

 

SÚHRN 

Jednou z možností, ako docieliť aby bolo Slovensko menej závislé na dovoze fosílnych palív, 

je produkcia bioplynu z domácej biomasy. Príspevok je zameraný na zistenie potenciálu získavania 

bioplynu z rastlinnej a živočíšnej biomasy v podmienkach Slovenskej republiky pre energetické 

účely.  
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