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CEBZ je realizáciou konceptu cirkulárnej ekonomiky kde sa biologický 
odpad, ktorý doteraz končil na skládke a zaťažoval životné prostredie  
zhodnotí energeticky (produkcia biometánu) a  materiálovo (kompost)

CEBZ je technologicky založený na suchej fermentácii, čím rieši  slabé 
stránky kompostárni a mokrých bioplynových staníc 

CEBZ ponúka v jednom balíku riešenie pre tri ťaživé problémy: 
nakladanie s odpadom, degradáciu pôdy, požiadavky na nárast podielu 
obnoviteľných zdrojov v CZT a kompenzovanie dopadu cien CO2 
certifikátov na ich ekonomiku

CEBZ nie je pokusom. Je postavený na najnovších generáciách 
osvedčených technológií, ktoré sú výsledkom dlhoročného 
zdokonaľovania na základe reálnych skúsenosti v krajinách s vysokými 
štandardami ochrany životného prostredia.

Koncept cirkulárnej ekonomiky v CEBZ
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CEBZ premieňa odpad produkt, nahrádzajúci syntetické hnojivá

Biometán je plnohodnotnou univerzálnou náhradou za fosílny zemný plyn 

(doprava, CZT, priemysel)

CEBZ má riadený  uzavretý proces výroby kompostu- bez zápachu, rýchlo a v 

kontrolovanej kvalite, s minimálnym záberom pôdy

V CEBZ neuniká do atmosféry metán – agresívny skleníkový plyn

Kompostárne nedokážu zhodnocovať odpad energeticky

CEBZ oproti mokrým BPS spracuje širší sortiment odpadov

Na rozdiel od spaľovne má biometán z BRKO neutrálnu stopu uhlíkových plynov

CEBZ má nižšie investičné náklady

CEBZ je cirkulárny

CEBZ zásadne znižuje objem skládkovaného odpadu

CEBZ rieši zápach skládkovaného BRO

CEBZ v hierarchii spracovania odpadov

Skládkovanie

Spaľovne,  plazmové a 

pyrolytické zneškodnenie 

Kompost,

biofermentácia

Opätovné použitie

Predchádzanie vzniku odpadu
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CEBZ – dávková „garážová“ technológia 



CEBZ - spojitá „plug-flow“ technológia
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Všestranné prínosy spolupráce
Pre sponzorov 

 Ponuka dlhodobo udržateľného riešenia pre nakladanie s odpadmi v 

zmysle požiadaviek legislatívy ako konkurenčnú výhodu

 Ekologicky priaznivá technológia (eliminácia objemov, zápachu, 

prevozov), vytriedená ľahká frakcia  (nepredajné plasty) sa zhodnotí 

bezodpadovo R1 v cementárni

 Overená logistika zvozu  v regióne

 Optimálna technológia z pohľadu investičnej náročnosti

 Náhrada fosílneho zemného plynu biometánom v ponuke SPP a 

posilnenie obchodovania z obnoviteľnými zdrojmi

 Možnosť umiestniť biometán lokálne, alebo po natláčaní do siete na 

celom území Slovenska, resp. na cenovo atraktívnych ekologicky 

orientovaných zahraničných trhoch

 Využívanie existujúcej distribučnej plynárenskej sústavy
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Všestranné prínosy spolupráce
Pre výrobcu tepla 

 Vysoký podiel zemného plynu ako paliva v systéme CZT, vytvára 

priestor pre jeho čiastočné nahradenie biometánom a tým 

dekarbonizáciu existujúceho systému CZT náhradou fosílneho paliva 

uhlíkovo neutrálnym bioplynom/biometánom bez dodatočných 

investícií 

 Zvyšovanie podielu OZE je prirodzenou ochrana pred odpájaním a 

rozpadom CZT

 Prípadné umiestnenie CEBZ v bezprostrednej blízkosti CZT umožní 

priame plynovodné prepojenie a eliminuje potrebu zatláčania do VTL 

distribučnej siete (technicky aj nákladovo úspornejšie riešenie)

 Eliminovanie vplyvu nárastu cien CO2 certifikátov

 Garancia súladu dodávaného biopaliva a technických štandardov. 

Možnosť nastavenia technológie dočisťovania na kvalitu požadovanú 

kogeneračnými jednotkami výrobcu tepla
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Všestranné prínosy spolupráce
Pre komunitu 

 Plnenie legislatívnych povinností v oblasti odpadov ekologicky 

priaznivým spôsobom

 Nastroj na spomalenie rastu objemu skládkovania a nákladov na 

likvidáciu odpadov

 Ukážka uzavretého cyklu obehového hospodárstva v regióne

 Technologický koncept riešenia projektu zapadá do 

urbanistického charakteru lokality

 Projekt prispievajúci na miestnej úrovni k plneniu záväzku SR o 

uhlíkovej neutralite

 Možné riešenie historickej záťaže obťažujúcim zápachom



10

Ekonomika výroby biometánu v CEBZ

 Investičný náklad na jeden CEBZ podľa technológie €30-35m. Tento 

objem bude potrebné preinvestovať v priebehu rokov 2021-2022.

 Technológia v tomto rozsahu zahŕňa triediacu linku, technológiu na príjem 

a spracovanie separovaného zberu BRO, digestor s kapacitou 60 000t 

ročne, uzavretý systém dozrievania kompostu, stupeň dočisťovania 

bioplynu na biometán.  

 Ročné prevádzkové náklady budú kryté 

 poplatok za spracovanie odpadov

 výnos z predaja bioplynu a zelených certifikátov 

 výnosy z predaja kompostu

 Udržateľné riešenia v troch kľúčových oblastiach nie sú lacné, 

bezprostredný dopad na peňaženky ľudí môže v prechodnom období 

kompenzovať podpora projektov, o ktorú sa uchádzame.

 Konečný účet však vystaví ľuďom planéta Zem, vďaka CEBZ môže byť 

priaznivý. 


