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Názov projektu :  Skleníkové hospodárstvo Horovce 
 
 
I.  Názov žiadateľa: Agrofarma Horovce s.r.o. 

Adresa: 020 62 Horovce 106     
IČO: 47 482 303 
Právna forma podniku: Spoločnosť s ručením obmedzeným 
Štatutárny orgán:  Miroslav Chupáč, konateľ  

                                              
 
           

II.  Charakteristika projektu 
 

Projekt „Skleníkové hospodárstvo Horovce“ je plánovaný v extraviláne obce Horovce 

v oblasti nevyužívanej na poľnohospodárske účely. Projekt bol spracovaný aj ako reakcia na 
podnet obecného zastupiteľstva k realizácii projektu obdobného charakteru. Predmetná 
stavba je určená na pestovanie rajčín s použitím moderných technológií. Pestovanie bude 
založené na hydroponickom princípe na ploche o rozlohe 31 088 m2. Dopestované plody budú 
expedované do obchodných sietí.  
         V rámci projektu „Skleníkové hospodárstvo Horovce“ sa plánuje tvorba 50 nových 

pracovných miest, z čoho plynie veľký prínos pre Obec Horovce vo forme zníženia 
nezamestnanosti v regióne. Pracovné pozície budú vhodné aj pre absolventov, nebudú 
viazané na stupeň dosiahnutého vzdelania, kvalifikácie alebo predchádzajúcej praxe, pričom 
pri výbere zamestnancov budú uprednostňovaní obyvatelia Obce Horovce. 
         Prínos z realizácie projektu predstavuje aj prísunu peňažných prostriedkov do obecného 
rozpočtu z  odvodu miestnej dane z nehnuteľností, ktorá pri ploche skleníka s rozlohou 
31 088 m2 predstavuje sumu niekoľko tisíc eur ročne.  
 
 
Presná lokalizácia projektu 
 
Obec Horovce, okres Púchov, kraj Trenčiansky  
Plánované umiestnenie: k. ú. Horovce, pozemky parcelné číslo:  
KN C 682/3, 686/5, 686/4, 689/6, 685/1,    
KN E 139/56, 139/57, 139/58, 139/59, 139/60, 139/62, 139/63, 139/64, 139/72, 139/74, 
139/75. 
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III.   SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA  

 
1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY 

 
1.1 Zhodnotenie polohy a stavu staveniska 
 
Predmetná stavba určená na pestovanie rajčín modernými technológiami sa nachádza 
v extraviláne obce Horovce okr. Púchov t.č. nevyužívanej na poľnohospodárske účely.  
Stavenisko je rovina, s maximálnym výškovým prevýšením 0,5m. Dôjde k odkopu zeminy 
tak, aby sa dosiahla po celej ploche skleníka jednotná výška 0,000=253,5m n.v., terén bude 
upravený, vysadený poľnohospodárskymi rastlinami a celoročne udržiavaný. 
 
V areáli budú vybudované manipulačné plochy využívané len pre potreby skleníka, ktoré 
sa napoja na existujúcu obecnú komunikáciu . Taktiež sa vybudujú prípojky inžinierskych 
sietí a vnútroareálové rozvody. Vybuduje sa aj závlahový systém s lagúnou, ktorá 
v prípade potreby môže byť využívaná na požiarne účely. 
     
Geologická charakteristika územia 
Hodnotené územie sa nachádza v zmysle regionálneho geologického členenia Západných 
Karpát v Trenčianskej kotline, ktorá sa sformovala v období terciéru. Kotlinu geologicky 
ohraničuje zo severu bradlové pásmo, tzv. Bošácke bradlá. Z ostatných smerov ju 
ohraničujú jadrové pohoria, Považský Inovec a Strážovské vrchy. Ohraničenie kotliny a 
styk s okolitými geologickými jednotkami je prevažne tektonický. 
Klimatické pomery 
V zmysle členenia SR na klimatické oblasti (Konček, M. et al., 1995) patrí vlastné riešené 
územie do klimatickej oblasti teplej (počet letných dní v roku nad 50, maximálna teplota 
vzduchu 25°C a vyššia), pod oblasti mierne vlhkej (lz = 0 až 60), okrsok -teplý, mierne 
vlhký, s miernou zimou, s teplotou vzduchu v januári nad -3°C. Širšie posudzované územie 
patrí do mierne teplej oblasti, pod oblasti mierne vlhkej (lz = 0 až 60), okrsku mierne 
teplého, mierne vlhkého, s miernou zimou, pahorkatinového. 
Z hľadiska klimaticko geografických typov patrí vlastné riešené územie do typu krajiny s 
kotlinovou klímou s veľkou inverziou teplôt, mierne suchou až vlhkou, subtypu teplého so 
sumou teplôt 10°C a viac 2600 -3000, teplotou v januári -2 až -4 °C, teplotou v júli 18,5 až 
20°C, amplitúdou 22 až 24 °C, ročnými zrážkami 600 -700 mm (vlastné riešené územie) a 
do subtypu mierne teplého so sumou teplôt 10°C a viac 2400 -2600, teplotou v januári -
2,5 až - 5°C, teplotou v júli 17 až 18,5 °C, amplitúdou 20 až 24°C, ročnými zrážkami 600 -
800 mm. 
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Zrážkové pomery 
Priemerný ročný úhrn zrážok v roku 2001 dosiahol hodnotu 777 mm (Trenčín) a 850 mm 
(Trenčianske Teplice). Dlhodobý ročný úhrn zrážok za obdobie 1961-1990 je na 
uvedených staniciach 615 mm (Trenčín) a 762 mm (Trenčianske Teplice). Mesačné úhrny 
zrážok za rok 2001 a dlhodobé priemerné mesačné úhrny zrážok za obdobie 1961 -
1990 uvádzajú nasledovné tabuľky. 
Teplotné pomery 
Podľa dlhodobých pozorovaní SHMÚ je v posudzovanej oblasti najteplejším mesiacom júl 
a najchladnejším január. Priemerná ročná teplota vzduchu v roku 2001 na stanici v 
Trenčíne dosiahla 9,7 °C. 
Povrchové vody 
Hydrologicky patrí dotknuté územie do povodia rieky Váh. Váh je hlavným a 
najvýznamnejším vodným tokom, ktorý preteká stredom Trenčína. Váh plní významnú 
vodohospodársku a ekonomickú funkciu, je recipientom a súčasne zdrojom povrchovej 
vody. Tok Váh dosahuje na profile Váh – Trenčín (km 165,10) priemerný denný prietok 
dosiahnutý alebo prekročený priemerne počas 355 dní v roku 38,31 m3.s-1. Dlhodobý 
priemerný prietok je 134,39m3.s-1 a maximálny prietok dosiahnutý alebo prekročený raz 
za rok (jednoroční prietok) 850,00m3.s-1. Posudzované územie patrí do strednej časti 
povodia rieky Váh. 
Podzemné vody 
Úroveň hladiny podzemnej vody je v dotknutom území ovplyvňovaná jednak množstvom 
zrážok infiltrovaných na blízkych svahoch, ako aj úrovňou hladiny vody vo Váhu. 
Priepustnosť štrkov sa najčastejšie pohybuje v rozmedzí rádov koeficienta filtrácie kf10-
3 – 10-4 m/s. Predkvartérne ílovcové podložie možno hodnotiť ako hydrogeologický 
izolátor. V záujmovom území sa nachádza trvalá vodná plocha s hladinou v hĺbke 6 m od 
nivelety rastlého terénu. 
Vodohospodársky chránené územia 
Do riešeného záujmového územia nezasahuje žiadne vodohospodársky chránené územie. 
Chránené územia podľa osobitných predpisov 
Priamo do riešeného územia ani do jeho blízkosti nezasahuje žiadne chránené ani 
navrhované chránené územie, resp. ochranné pásmo. 
V dotknutom území sa žiadne z prvkov územného systému ekologickej stability nad 
regionálnej, regionálnej ani miestnej úrovne, nenachádzajú. 
Riešená  plocha nie je z fytocenologického ani botanického hľadiska významnou, resp. 
hodnotnou lokalitou. Prevádzkou navrhovanej činnosti nedochádza a ani nedôjde ku 
poškodeniu alebo zničeniu hodnotnejších a ekologicky stabilných fytocenóz, nakoľko 
súčasná vegetácia na ploche je tvorená iba minimálnym zostatkom porastu . Vzhľadom na 
charakter biotopu k posudzovanej lokalite nie sú priamo na riešené územie viazané žiadne 
významné druhy živočíchov. 
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1.2 Vykonané prieskumy a dôsledky z nich vyplývajúce pre návrh stavby 
Záverečná správa geologickej úlohy  bude spracovaná ako podklad realizačného projektu. 

1.3 Použité mapové a geodetické podklady 
Pre vypracovanie projektu bol poskytnutý projektantovi investorom polohopis a výškopis 
záujmového územia vyhotovený geodetickou kanceláriou. 

1.4 Materiálové (surovinové) a energetické toky  
V navrhovanom skleníku budú pestované paradajky, pestovanie bude založené na 
hydroponickom princípe na ploche 31 088 m2.  
Do biologického procesu pestovania plodín (paradajok) sa budú dopĺňať hnojivá v potrebnom 
množstve, rastliny budú tiež nasvetľované. Na doriedenie hnojív sa bude používať dažďová 
a studničná voda. Množstvo hnojív dodávaných do procesu je len orientačné nakoľko bude 
možné v priebehu pestovania upraviť doplňované množstvo týchto hnojív. 
Dopestované plody (paradajky) budú expedované do obchodných sietí. 
 

Vstup materiálu a surovín: 

• Voda – napojenie areálový vodovod zo studne cez úpravňu vody   (36 000 m3 /rok) 

• Dažďová voda - odoberané množstvo vody z lagúny : 22500 m3/rok 

• Projektovaný tepelný výkon 1600 kWt 

• Elektrická energia – predpokladaná ročná spotreba elektrickej energie : A = 4994 
MW/rok 

• Potreba tepla na vykurovanie skleníka: QS  =  4500MW/ha 
 
Potreba materiálu: 

• Sadenice  - 30.000 ks chery rajčiny 

• Závlahová voda (2l/deň/rastlina) – Qp = 60,750  m3/deň  

• Hnojivo (753l/deň – spotreba bude upravená podľa použitého druhu hnojiva) 

• Ostatný variantný materiál (3t/rok) 

 

1.5 Príprava pre výstavbu 
Na pozemkoch parc. č. 139/75, 139/74, 139/64, 139/63, 139/56, 139/57, 139/60, 

139/62, 139/72, 139/59, 139/58, 685/1, 689/6, 686/4, 686/5, 682/3 sa nenachádzajú 
žiadne inžinierske siete, dreviny, porasty ani iné ťarchy, nevzťahuje sa naň žiadne ochranné 
pásmo.  
 
Pred spracovaním realizačnej projektovej dokumentácie musí byť vykonaný podrobný 
hydrogeologický prieskum! 
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Hrubé terénne úpravy 
Príprava územia pre výstavbu sa bude realizovať v I. etape, kedy bude terén vyrovnaný 

a upravený. Stavebná jama je navrhnutá s jednou generálnou výškovou úrovňou hrubého 
výkopu na kóte +253,5 m.n.n. 
V záujmovom území sa nachádza trvalá vodná plocha s hladinou v hĺbke 3 m od nivelety 
rastlého terénu. 
Výkopové práce pokiaľ budú vykonávané v optimálnych poveternostných podmienkach by 
mali byť nad hladinou spodnej vody.  
Predpokladáme, že zemné práce budú realizované prevažne v zemine 1-3 tr. ťažiteľnosti. 
Predpokladané zemné práce v rámci HTU zahŕňajú: 

• Výkopové práce 

• Úpravu pláne so zhutnením 
Kubatúry HTÚ budú konzultované počas prác na úrovni investor – dodávateľ. 
 
Príprava  staveniska bude pozostávať z uskutočnenia zariadenia staveniska z určenia plôch 
pre skladovanie stavebného materiálu, spevnenie plôch, riešenie príjazdových komunikácií, 
umiestnenie sociálno–hygienických zariadení pracovníkov (šatne, wc ). Pred zahájením 
výstavby sa vytýčia odberové miesta vody, elektrickej energie spôsoby . 
      Navrhovaný vstup a výjazd rešpektuje podmienky vyplývajúce zo zákona č. 50/1976 
Zb., v znení neskorších predpisov, ako i dopravný režim v lokalite. Pri výjazde vozidiel zo 
stavby na komunikáciu III. tr. bude zhotoviteľ stavby v plnom rozsahu rešpektovať 
podmienky obsiahnuté v Cestnom zákone č. 55/84 Zb. o čistote verejných komunikácií t.j. 
povinnosť udržiavať čistotu počas výstavby stavbou znečisťovaných komunikácií a verejných 
priestranstiev a výstavbu zabezpečovať bez porušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej a pešej 
premávky. Na stavenisku ako i v samotných priestoroch plánovanej stavby bude zhotoviteľ 
stavby v plnom rozsahu rešpektovať:    

• zákon  č. 59/82 zb. o základných požiadavkách na  BOZP  a hygienu práce  

• všeobecné platné technické a technolog. požiadavky, normy pre daný char. prác 
a vyhlášku č  484/90  zb.   

• zákonník práce a nariadenie vlády  č. 233/88 zb. 

• zákon  č. 355/2007  o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 

• zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce v znení neskorších predpisov,         

• bezpečnostné predpisy pre prácu na elektrických zariadeniach,  vyhl. MPSVaR č. 
508/2009  zb. 

• bezpečnostné predpisy vyplývajúce z platných STN. 

• Počas vykonávania stavebných prác je zhotoviteľ stavby povinný dodržiavať všetky 
platné právne predpisy a normy týkajúce sa bezpečnosti práce. 
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2.     URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE STAVBY 

2.1 Zdôvodnenie urbanistického a stavebno-technického riešenia 
 
SO 01  Skleník 
Skleník spolu so vstavkom bude dodaný, osadený a zmontovaný včítane všetkých vnútorných 
rozvodov a zariadení. 
 
V priestoroch skleníkov budú vykonávané nasledujúce činnosti  

• pestovanie poľnohospodárskych plodín 

• ošetrovanie poľnohospodárskych plodín 

• triedenie  

• administratívna a sociálna časť pre zamestnancov skleníka 
 

Objekt je osadený +0,000 = 253,5 m. n. m. 
 
Plocha skleníka spolu 31088 m2 je rozdelená: 
 

• skleníkové hospodárstvo 112,48x264,36=29735,3 m2 /z toho pestovateľská plocha 
čistá 112x264=29 568m2/ 

• technický modul 24x56,36=1352,7 m2 
 
Energetická, vodohospodárska časť je pridruženým objektom k skleníkovej časti, nakoľko 
hlavná produkcia sa nachádza v skleníku. Úprava vody, nádrže, lagúna a prepojovacie 
potrubia tvoria podružnú objektovú skladbu, ktorá zabezpečuje médiá potrebné pre 
prevádzku skleníkovej časti. 
 
Objekt skleníka je riešený z oceľovej pozinkovanej konštrukcie, osadenej na betónových 
pätkách. Pôdorysná plocha skleníka je 112,48x264,36=29735,3m2, výška stien 6m, výška 
hrebeňa strechy 7,7m. 
 
Nosná oceľová konštrukcia je tvorená typizovaným modulom  12m x 4,0m, je vyplnená  
hliníkovými rámami, v ktorých  sú osadené sklenené tabule. Skleník je navrhnutý v tvare 
obdĺžnika, v strede v smere kratšej strany je navrhnutý technologický modul, kde na  začiatku  
a konci sú navrhnuté vstupné dvere.  
Vo vnútri skleníka v tzv. technickom module je upravený terén v prevádzkovej časti 
nespevnený prekrytý fóliou.  
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Na streche budovy skleníka je zachytávaná dažďová voda v dažďových žľaboch, odtiaľ je voda 
vedená gravitačnou dažďovou kanalizáciou do exteriérových nádrží odkiaľ je prečerpávaná  
 
do lagúny a potom do prípravných nádrží v skleníku kde sa mieša s upravenou studničnou 
vodou. Takto pripravená voda sa obohacuje živinami a je distribuovaná  do hydroponického 
systému. Celý proces je riadený počítačom. Prívodný hydroponický systém zabezpečuje 
rastlinám dostatok vody a dostatok živín. 
       Skleník je v vybavený technickým modulom. Je súčasťou konštrukcie skleníka. V tejto časti 
skleníka  ako „vstavok“ sú umiestnené sociálne priestory pre zamestnancov, manipulačné 
plochy a strojovňa:  
 

• sociálne priestory 
 
administratívne zázemie: 
- kancelária pre umiestnenie počítača pre riadenie technologických procesov skleníka 
- miestnosť pre upratovačku  
- denná miestnosť s kuchynským kútom a umývadlom 
hygienické zázemie: 
- šatne pre zamestnancov – šatňa pre ženy a šatňa pre mužov, vrátane oddelených sociálnych 
priestorov – WC a sprcha zvlášť pre mužov a zvlášť pre ženy 
- samostatné WC s predsieňou a umývadlom, manipulačné plochy: 
 

• plocha pre hospodárstvo dávkovača živín 

• plocha pre manipuláciu, triedenie a balenie produkcie skleníka 

• strojovňa 
 
V záujmovom území skleníka sa neďaleko nachádzajú prípojné miesta na VN, teplovod, 
vodovod, žumpa. 
 
SO 02 Dažďová kanalizácia a nádrže dažďovej vody 
Odvedenie dažďových odpadových vôd zo striech navrhovaných objektov je navrhnuté vetvou 
dažďovej kanalizácie do ktorej sú zaústené prípojky dažďových odpadových vôd od 
dažďových zvodov. 
Zaústenie dažďovej kanalizácie je navrhnuté do „Čerpacej stanice“ z ktorej budú dažďové 
odpadové vody prečerpávané do „Lagúny“ umiestnenej z východnej strany navrhovaného 
skleníka. 
Jedná sa o jednu podzemnú lagúnu rozmeru 35x30 m, výšky v=2,0m, objemu V=2100m3. 
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SO 03 Manipulačné plochy 
Spevnené plochy pred objektom skleníka /vjazd pre NA, odstavná plocha pre OA/ vytvárajú 
manipulačné miesto pre pohyb nákladných vozidiel s prívesom a vysokozdvižného vozíka, 
ktoré zabezpečujú zásobovanie skleníka. Sú spevnené asfaltovým povrchom s min spádom 
2%. Odvod dažďových vôd je na pozemku. 
 
SO 04 Vnútroareálový teplovod 

Časť rieši potrubné prepojenie medzi kotolňou skleníka a vnútroskleníkovým rozvodom tepla 
inštalovanom v skleníku, v kotolni je umiestnení rozvádzač tepla a kotol na bután. Potrebný 
tepelný výkon je dodávaný 40% s BPS a 60% s kotla na spaľovanie butánu. Samotné 
vykurovanie je dodávkou skleníka. 
 

SO 05 Vnútroareálový rozvod NN a bleskozvod 

Časť rieši NN rozvody v skleníku . Samotné NN rozvody a osvetlenie je dodávkou skleníka. 
 
SO 06 Vodovodná a kanalizačná prípojka 

Splašková kanalizácia 
V rámci stavebného objektu je riešené odvedenie splaškových odpadových vôd z navrhovanej 
stavby do žumpy.  
Zásobovanie vodou 
V rámci stavebného objektu je riešené zásobovanie navrhovanej stavby potrebným 
množstvom úžitkovej vody.  
Úžitková voda bude po úprave používaná v sociálnych zariadeniach umiestnených v „vstavku“ 
a na hydroponické pestovanie rastlín v skleníkoch. Úprava úžitkovej vody je riešená 
v „úpravni studničnej vody“ a „úpravni dažďovej vody“, ktoré sú riešené v rámci 
zdravotechnických inštalácií vo „vstavku“.  
Zásobovanie navrhovanej stavby úžitkovou vodou je riešené prípojkou úžitkovej vody zo  
studne a prípojkou úžitkovej vody z navrhovanej lagúny.  
Hlavným zdrojom úžitkovej vody budú dažďové vody zhromažďované v lagúne. Na vykrytie 
nedostatku úžitkovej vody (dažďové vody) bude voda čerpaná zo studne. 
 

PS 01 Technológia skleníka 

Hlavná činnosť 
Výstavbou skleníka a pridružených objektov sa rieši rozšírenie rastlinnej výroby na ploche 
2,95 ha. 
Energetická a vodohospodárska časť je pridruženým objektom k skleníkovej časti, nakoľko 
hlavná produkcia sa nachádza v skleníku. Prípojky IS, nádrže a prepojovacie potrubia tvoria 
samostatnú objektovú skladbu, ktorá zabezpečuje médiá potrebné pre prevádzku skleníkovej 
časti. 
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Stručný popis technológie výroby 
Rastlinná výroba sa zakladá na dopestovaní sadeníc do dospelých rastlín, dopestovanie 
plodov  a ich zber, technológiou hydroponickej výživy. 
 
Pre hydroponické pestovanie rastlín (rajčiny) v skleníku je potrebné zabezpečiť tieto celky: 

- príprava živných roztokov – miešacie centrum a zásobné nádrže na živinové roztoky, 
- príprava, doprava a rozvody živného roztoku pre závlahu kultúr  bodovými 

kvapkovačmi, 
- odvedenie a akumulácia prebytočného živného roztoku 
- vegetačné vykurovanie a vykurovanie koreňového systému 
- tepelnoizolačná a energetická clona  
- automatická výmena ovzdušia v skleníku 
- systém automatického riadenia 

 
Stručný popis technického vybavenia 
 Pre chladné dni je skleník vybavený vykurovaním, pre teplé dni vetraním. Počas optimálnych 
klimatických podmienok je možné v skleníku udržiavať atmosféru obohatenú o CO2,  ktorý 
bude dodávaný zo zásobníka tekutého CO2, umiestneného mimo skleníka. Rúrový systém 
v skleníku je riešený ako stabilný – pevne kotvený ku konštrukcii. Vegetačný rozvod je riešený 
ako mobilný, upevnený na retiazkach o konštrukciu skleníka, ktorou sa dá regulovať výška 
uloženia potrubia. 
 

2.2 Údaje o technickom zariadení 
 
Hlavná činnosť 
 
 Výstavbou skleníka a pridružených objektov sa rieši rozšírenie rastlinnej výroby na ploche 
2,95 ha. 
Energetická a vodohospodárska časť je pridruženým objektom k skleníkovej časti, nakoľko 
hlavná produkcia sa nachádza v skleníku. Prípojky IS, nádrže a prepojovacie potrubia tvoria 
samostatnú objektovú skladbu, ktorá zabezpečuje médiá potrebné pre prevádzku skleníkovej 
časti. 

Stručný popis technológie výroby 

Rastlinná výroba sa zakladá na dopestovaní sadeníc do dospelých rastlín, dopestovanie 
plodov  a ich zber, technológiou hydroponickej výživy. 
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Pre hydroponické pestovanie rastlín (rajčiny) v skleníku je potrebné zabezpečiť tieto celky: 
 

- príprava živných roztokov – miešacie centrum a zásobné nádrže na živinové roztoky, 
- príprava, doprava a rozvody živného roztoku pre závlahu kultúr bodovými 

kvapkovačmi, 
- odvedenie a akumulácia prebytočného živného roztoku 
- vegetačné vykurovanie a vykurovanie koreňového systému 
- tepelnoizolačná a energetická clona  
- automatická výmeny ovzdušia v skleníku 
- systém automatického riadenia 

 

2.3  Starostlivosť o životné prostredie 

Vplyv prevádzky na životné prostredie. 
 Prevádzka skleníka i prevádzka predmetných podporných inžinierskych sietí nemá 
škodlivý vplyv na životné prostredie. Odpady, vzniknuté prevádzkou budú zneškodňované 
podľa potrieb a platných noriem a predpisov. Dávkovanie CO2 je riadené tak aby počas 
prevádzky nemohlo prísť k ohrozeniu zdravia pracovníkov v prevádzke a v okolí. 
 

Opatrenia proti náletu vtákov 
Nakoľko transparentné plochy sú opatrené bočnými stenovými clonami a za sklom sa 
nachádzajú vertikálne konštrukcie potrubných rozvodov k priamemu ohrozeniu vtákov 
nedochádza. V prípade ak sa zistí, že v danom území predsa len bude dochádzať k úhynu 
vtákov spôsobenému predmetnou stavbou, zabezpečia sa na steny skleníka ochranné fólie 
v tvare dravcov. 

Spôsob zneškodnenia, zužitkovania a odstránenia odpadových látok 
Vzniknutý odpad:          

- obaly z chemikálií 
- plastové fólie z likvidácie rastlín 
- likvidácia úchytných šnúr 
- minerálna vlna z hydropónie 
- využité telá rastlín   cca 75m3/rok 

Likvidácia všetkých druhov odpadov vzniknutých z prevádzky skleníkového hospodárstva je 
riešená a bude  doplnená do komplexného programu odpadového hospodárstva.   
 
Vetranie 
 Vetranie je zabezpečené prirodzené – oknami a bránami. Zabezpečujú, aby sa 
v navrhovaných priestoroch nenachádzali škodliviny, ktoré by ohrozovali zdravie 
pracovníkov. 
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Emisie 
V technologickom procese pestovania plodín v skleníku nebudú vznikať plynné emisie.  

Ostatné súvisiace technické údaje o navrhovanej technológii sú uvedené v statiach súvisiacich 
s predmetnou technológiou. 

Zdroje hluku 
 V technologickom procese pestovania plodín v skleníku sa nebude vyskytovať žiadny 
zdroj hluku. Pri manipulačných činnostiach, pri zavážaní surovín a expedovaní dopestovaných 
plodov sa bude vyskytovať bežný hluk z prevádzky vysokozdvižného vozíka a nákladných 
vozidiel.  
Zvýšená hlučnosť v areáli bude počas výstavby a bude vznikať od pracovných stavebných 
strojov poháňaných spaľovacími motormi. 

Prašné emisie 
V technologickom procese pestovania plodín v skleníku nebudú vznikať prašné emisie. 

Zvýšená prašnosť v areáli bude len počas výstavby a bude vznikať od pohybu pracovných 
stavebných strojov. 

Pevné  odpady 
Z pestovania plodín v skleníku bude vznikať bežný prevádzkový a komunálny odpad. 

Výživa pre rastliny bude dodávaná v plastových bandaskách resp. sudoch, po vyprázdnení 
budú tieto vrátené späť na naplnenie výrobcovi. Pevný odpad priamo z výroby vznikať 
nebude.  
Z pestovania rastlín bude vznikať bioodpad (zvyšky rastlín), tento bude vyvážaný do BPS, kde 
bude ekologicky zlikvidovaný. 
 
Kvapalné odpady 

Kvapalný odpad priamo z pestovania plodín vznikať nebude. Roztok živín ktorý prejde 
systémom sa vráti do zbernej nádoby a bude opätovne použitý. 
Dažďové vody zo spevnenej plochy pred skleníkom a zo skleníka budú dažďovou kanalizáciou 
zvedené do lagúny - požiarnej nádrže. Táto voda sa bude následne využívať na zavlažovanie 
plodín. Z prevádzky VZV budú vznikať odpadové motorové a prevodové oleje. V pravidelných 
cykloch sa budú vykonávať servisné zásahy na VZV. Servisná firma bude zabezpečovať 
prinesenie nových náplní do motora a prevodovky. Všetky vzniknuté odpady budú ihneď po 
ukončení opravy resp. servisného zásahu odnášané firmou vykonávajúcou servis. Táto firma 
dodá odpady na likvidáciu príp. ďalšie zhodnotenie k zmluvným organizáciám, ktoré vlastnia 
príslušné oprávnenie na likvidáciu nebezpečných odpadov a servisná firma musí mať s nimi 
uzavreté zmluvy o jeho likvidácii. 
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Tabuľka zaradenia odpadov 

Tabuľka zaradenia odpadov v zmysle vyhlášky MŽP č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje 
Katalóg odpadov: 
 

Názov druhu odpadu 
číslo 

odpadu 

kateg

ória 

odpad

u 

Množstvo  
Názov  organizácie 

odoberajúcej odpad 

Odpady inak 
nešpecifikované 

020199 O 0,2t/tok 
obecná skládka komunálneho 
odpadu 

Obaly obsahujúce zvyšky 
nebezp. látok alebo 
kontaminované nebezp. 
látky 

150110 N 100kg/rok 
osoba oprávnená nakladať s 
odpadmi 

Nemrznúce kvapaliny 
obsahujúce nebezpečné 
látky 

16 01 14 N 80 1/rok 
osoba oprávnená nakladať s 
odpadmi 

Obaly z papiera a lepenky 15 01 01 O 50 kg/rok zberný dvor 

Betón 
170101     - 
počas 
stavby 

O 450t   
obecná skládka komunálneho 
odpadu 

Sklo 
170202     - 
počas  
stavby 

O 50t   sklárne Nemšová   

Plasty 
170203 – 
počas 
stavby 

O 0,5t zberný dvor 

Železo, oceľ 
17 0405    - 
počas 
stavby 

O 250t    zberný dvor 

Separovaný komunálny 
odpad – plasty 

20 01 39 O 
950 
kg/rok 

zberný dvor 
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Batérie a akumulátory 20 01 33 N 25 kg/rok 
osoba oprávnená nakladať s 
odpadmi 

Zmesový komunálny 
odpad 

20 03 01 O 12 t/rok 
obecná skládka komunálneho 
odpadu  

Biologicky rozložiteľný 
kuchynský odpad 

200108 O 2t/rok   
obecná skládka komunálneho 
odpadu 

 
Odpady vzniknuté pri výstavbe predovšetkým zhodnotiť alebo odovzdať na 

zhodnotenie, prípadne zabezpečiť ich zhodnotenie v zmysle § 19 ods.1 zák. č. 223/2001 Z. z. 
v platnom znení. Pri výstavbe zabezpečiť, aby nedochádzalo k zmiešaniu stavebného odpadu 
s odpadmi kategórie „nebezpečný“ s komunálnym odpadom. Je nutné dodržiavať ustanovenia 
legislatívy na úseku odpadového hospodárstva. O vzniku a nakladaní s odpadmi počas 
výstavby a realizácie viesť evidenciu a nakladanie s nimi zhrnúť do hlásenia za príslušný rok 
v zmysle prílohy č. 3, 4 vyhl. MŽP SR č. 283/2001 Z. z. Z hľadiska riešenia problematiky 
odpadového hospodárstva bude odpad, ktorý vznikne počas výstavby (stavebná suť, a iný 
neškodný odpad), sa z časti použije priamo na stavbe, pri terénnych úpravách ako násypy 
resp. zásypy, zvyšná časť sa bude likvidovať na skládke stavebnej. Dodávateľ stavby zabezpečí 
odvoz odpadu na miesto určené Obecným úradom. Počas prevádzky skleníka  bude vznikať 
objem zmiešaného odpadu  domového, odpady v odboroch poľnohospodárstva,  a iné 
komodity. Odpad bude umiestnený v existujúcom priestore pre kontajnery na TKO 
a separovaný odpad. 

Pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami počas prevádzky dodržiavať ustanovenia § 
39 vodného zákona a Vyhlášky  MŽP SR č. 100/2005 Z. z.. 

Všetky odpady budú zhromažďované na vyhradených miestach v areáli spoločnosti.  
V objekte skleníka nebude zriadený prevádzkový sklad nebezpečných látok, kde sa bude 
zhromažďovať nebezpečný odpad. Kvapalné odpady (mimo náplní KGJ a príslušenstva) budú 
uskladnené v sudoch alebo nádobách uložených na paletách so záchytnou vaňou. 
V pravidelných cykloch sa bude odvážať na likvidáciu príp. ďalšie zhodnotenie k zmluvným 
organizáciám, ktoré vlastnia príslušné oprávnenie na likvidáciu nebezpečných odpadov 
a prevádzkovateľ musí mať s nimi uzavreté zmluvy o jeho likvidácii.  

Posudzovaný zdroj znečisťovania ako celok zodpovedá  kritériám  BAT (najlepšie 
dostupné technológie s prihliadnutím na primeranosť výdavkov) s ohľadom na  Zákon 
č.706/2002 Zb. v znení zákona č.410/2003. 
 Technológia výroby svojim riadeným pracovným cyklom zodpovedá trendom riadenia 
technologických procesov. Uvedený zdroj znečisťovania svojimi parametrami spĺňa 
požiadavky kladené na obdobné technologické zariadenia v zmysle právnych predpisov. 
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2.4 Starostlivosť a bezpečnosť práce a technických zariadení 
 
 Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci upravuje vyhláška č. 374/1990 Z. z. 
o zabezpečení práce a technických zariadení pri stavebných prácach. V zmysle uvedenej 
vyhlášky, ktorej ustanovenia sú všeobecne záväzné pre každého dodávateľa zúčastňujúceho 
sa pri realizácii stavebných prác, je dodávateľ povinný vypracovať podnikateľskú 
dokumentáciu a v rámci nej vytvoriť  podmienky na zaistenie bezpečnosti práci. Obsahom 
tejto dokumentácie musia byť aj menovité úlohy BOZP uvedené nižšie. Pre danú stavbu budú 
dodržané všetky bezpečnostné a hygienické normy, relevantné k tomuto druhu výstavby. 
Každý pracovník bude informovaný o týchto bezpečnostných podmienkach a za ich 
dodržiavanie budú určení zodpovední pracovníci. Pracovníci, ktorí opakovane porušia 
niektorú z bezpečnostných noriem, budú vykázaní z pracoviska. Nosenie osobných 
ochranných prostriedkov pri práci je povinné a zodpovedá za to každý pracovník sám, pričom 
stavbyvedúci má povinnosť kontrolovať používanie týchto prostriedkov, ako aj zabezpečiť ich 
dostatočné množstvo priamo na stavbe. Zodpovednosť za pravidelné kontroly má 
stavbyvedúci a všetci majstri. Bezpečnostný režim na stavbe je povinný dodržiavať každý, kto 
na pracoviská stavby vstúpi, preto je treba zamedziť, aby na pracovisko vstupovali 
nepreškolené a cudzie osoby. Za toto zodpovedá stavbyvedúci a pracovníci zodpovední za 
stráženie staveniska. Na viditeľných miestach na stavenisku, na stenách sociálnych objektov 
ZS budú umiestnené prehľadné informačné tabuľky, na ktorých budú uvedené telefónne čísla 
záchrannej stanice a najbližšej policajnej stanice, ako aj informácie o prvej pomoci pri 
úrazoch. V kancelárii stavbyvedúceho a na ďalších vyznačených prístupných miestach budú 
umiestnené lekárničky pre prvú pomoc a so základným vybavením liekov pri nevoľnostiach, 
bolestiach a podobných  bežných zdravotných problémoch. V nočných hodinách preberá 
zodpovednosť za bezpečnosť na stavbe pracovník zabezpečujúci stráženie celého oploteného 
územia staveniska. 
  
 
2.5 Protipožiarne zabezpečenie stavby 
 

Protipožiarna bezpečnosť stavby bude riešená v zmysle Zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. 
o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, resp. Vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. 
o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou 
sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní 
stavieb (ďalej len vyhláška č. 94/2004) a STN 92 0201-1 až 4, Požiarna bezpečnosť stavieb, 
Spoločné ustanovenia (ďalej len STN 92 0201-1 až 4), v častiach v ktorých sa zhoduje 
s vyhláškou č. 94/2004, a podľa ďalších súvisiacich noriem. 
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Popis stavby 
Stavba (skleník) je posudzovaná ako nevýrobná v súlade s §1 ods. 1m)  vyhlášky č. 94/2004. 

 

Odstupové vzdialenosti 
Na zamedzenie prenosu požiaru z horiacej stavby na inú stavbu alebo z horiaceho 

požiarneho úseku na iný požiarny úsek bude stavba, resp. požiarne úseky od seba vzdialené 
najmenej o odstupovú vzdialenosť, ktorá je určená podľa tab. 3 v STN 92 0201-4, resp. podľa: 

- veľkosti požiarne otvorených plôch požiarneho úseku, 
- plošnej hustoty tepelného toku z požiarneho úseku, 
- rozmerov požiarneho úseku, 

 

Požiarne nebezpečný priestor sa pre skleník neurčuje nakoľko v súlade s bodom 3 §26 
vyhlášky 94/2004 sa jedná o požiarny úsek bez požiarneho rizika.  

Skutočné odstupové vzdialenosti od posudzovanej stavby sú väčšie ako pravdepodobné 
odstupové vzdialenosti. 

 

Vybavenie stavby zariadeniami na protipožiarny zásah 

Prístupové komunikácie a nástupná plocha. 
V súlade s §82 vyhlášky č. 94/2004, bude stavba vybavená prístupovou komunikáciou na 
zásah vedúcou priamo ku posudzovanému objektu. Prístupová komunikácia bude mať trvale 
voľnú šírku najmenej 3 m a jej únosnosť na zaťaženie jednou nápravou vozidla bude najmenej 
80 kN. Vjazdy na prístupovú komunikáciu a prejazdy na nich budú mať šírku najmenej 3,5 m 
a výšku najmenej 4,5 m. 
Nástupné plochy pre posudzovanú stavbu sa v súlade s §83 ods.1,  vyhlášky č. 94/2004 
nepožadujú. 

Zabezpečenie stavby vodou na hasenie požiarov 
Potreba vody na hasenie požiarov sa pre skleník v súlade s bodom 3.4.1 a) Vyhlášky MV SR č. 
699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov (ďalej len vyhláška č. 
699/2004) neurčuje. 

 

2.6 Zariadenie civilnej ochrany a jeho mierové využitie 
 

So zriadením zvláštnych opatrení a objektov civilnej obrany sa v objektovej sústave  
tohto projektu stavby na základe požiadavky investora a objednávateľa diela , ani zo strany 
orgánu štátnej správy civilnej obrany neuvažuje. 
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2.7 Riešenie protikoróznej ochrany podzemných a nadzemných konštrukcií a vedení 
 

Všetky oceľové konštrukcie skleníka sú chránené proti korózii od výrobcu. Oceľové 
potrubné rozvody a podporné konštrukcie budú chránené ochrannými nátermi. Inžinierske 
siete a ich ochrana sa riadi Vyhláškami a STN, ktoré sú podrobne citované v jednotlivých 
častiach príslušnej projektovej dokumentácie. 

2.8  Stanovenie ochranných pásiem 
 
 Stavebné objekty projektu nevyžaduje zabezpečenie nových ochranných pásiem, ani 
hygienickej ani vodohospodárskej ochrany. Navrhované objekty vyhovujú platným 
požiadavkám STN pre požiarnu ochranu. 

2.9  Organizačné zabezpečenie prevádzky dokončenej stavby 
   
  V objekte skleníka je plánované, že bude pracovať 50 pracovníkov, z toho                             
5 administratívnych. Prevádzka sa uvažuje jednosmenná. Areál bude monitorovaný 
a napojený na bezpečnostnú službu. 
Prevádzkovateľ zabezpečí prevádzkový poriadok. Obsluhou tlakových, zdvíhacích, 
elektrických a plynových zariadení môžu byť poverené len spôsobilé osoby a musí byť 
písomne menovaný zodpovedný technik za prevádzku týchto zariadení. 
 
2.10  Zariadenie staveniska   
  
 Napojenie staveniska na energie bude prevedené z novovybudovanej trafostanice. 
Všetky elektrické zariadenia budú opatrené certifikátom a platnými revíznymi správami. 
Poškodené elektrické zariadenia budú zo stavebnej výroby vylúčené. 
  
Rozvodná sústava 3 PEN ~ 50 Hz, 230/400 V / TN-C-S 
Ochrana pred NDN : 
Ochrana pred úrazom elektr. prúdom v normálnej prevádzke podľa STN 33-2000-4-41 je 
riešená izolovaním živých častí, zábranami alebo krytmi. 
 
Ochrana pred úrazom elektr. prúdom pri poruche podľa STN 33-2000-4-41 bude samočinným 
odpojením od zdroja. Ochranný vodič PE bude vodivo pripojený na ochrannú svorku el. 
zariadení. 
Rozdelenie sústavy TN-C na TN-S bude v rozvádzačoch RH, ktoré budú uzemnené. 
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Stavenisko bude zásobované vodou z novovybudovanej studne, rozvody po stavenisku bude 
prevedené lokálne systémom hadicami. Sociálne zariadenie staveniska bude v areáli tvorené 
prenajatou prenosnou chemickou toaletou, ktorej čistenie bude zmluvne dohodnuté s 
prenajímateľom. Šatne a kancelárie sú navrhnuté z 2 prenosných buniek štandardu Fagus 
containes. Z toho jedna pre šatne s kanceláriou a jedna ako sanitárny modul, 2 umývadlá, wc, 
sprcha.  
Kontajnery budú uložené na pevný podklad z betónových kvádrov navzájom zosvorkované. 
Po dokončení stavebných prác budú kontajnery vlastníkom z areálu demontované a odvezené. 
Zariadenie  okolo technológie výroby bude mať odstránenú a uskladnenú ornicu.  
 
Na predmetnej parcele bude zriadená dočasná skládka ornice. Vedľa nej sa budú skladovať 
tiež štrky a piesky potrebné pre výstavbu.  
 
Na stavbe budú dodržiavané všetky predpisy BOZP a platné zákony a nariadenia, platné na 
území SR. Stavba bude realizovaná v súlade s projektom riadne overeným príslušným 
stavebným úradom . Projekt bude uložený v kancelárií stavbyvedúceho na stavbe.  
 
 
3. ZABEZPEČENIE ENERGIAMI A LÁTKOVÁ BILANCIA SUROVÍN  
 
3.1 Kanalizácia 
 
V rámci projektovej dokumentácie bude riešená vodovodná a kanalizačná prípojka, jej 
odvedenie splaškových a dažďových odpadových vôd z navrhovanej stavby. Splašková 
kanalizácia. 
 Odvedenie splaškových odpadových vôd je navrhnuté kanalizačnou prípojkou 
splaškových odpadových vôd, ktorá je zaústená do žumpy. 
Dažďová kanalizácia 
 Odvedenie dažďových odpadových vôd zo striech navrhovaných objektov je navrhnuté 
vetvou dažďovej kanalizácie do ktorej sú zaústené prípojky dažďových odpadových vôd od 
dažďových zvodov. Zaústenie dažďovej kanalizácie je navrhnuté do „Čerpacej stanice“ z ktorej 
budú dažďové odpadové vody prečerpávané do „Lagúny“ umiestnenej z východnej strany 
navrhovaného skleníka.  
Jedná sa o jednu podzemnú lagúnu rozmeru 35x30 m, výšky v=2,0m, objemu V=2100m3. 
 
Výpočet množstva a kvality splaškových odpadových vôd 
Množstvo splaškových odpadových vôd uvažujeme v zmysle STN 73 6701 čl. 11 - 13       
Qp1 = 2500  l/deň  
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Počet ekvivalentných obyvateľov - n: 
Prevádzka:         Počet-n:  Počet EO: 
- Skleník  50 zam./deň       25 EO 
 
Znečistenie splaškových odpadových vôd  
v zmysle STN 736701 čl. 10,11 uvažujeme 
- nerozpustné látky NL 55 g/os./deň 
- rozpustné látky RL             125 g/os./deň 
- BSK5    60 g/os./deň 
- CHSK                                      140 g/os./deň 
 
 
Výpočet množstva dažďových odpadových vôd  
Východiskové podklady: 

Druh spevnenia Plocha F (m2)  Odvodňovací koeficient Ψ 

Strechy   F = 29 740               Ψ = 1  
 
Množstvo dažďovej odpadovej vody pri návalovom daždi: 

Qnd = ∑F . i . Ψ  F – odvodňovaná plocha [ha] 
Qnd = 2,9740 . 126 . 1,0 i – intenzita 15 min. návalového dažďa 
Qnd = 374,73  l/s      pri P = 1          

    Ψ - koeficient odtoku  
 
Priemerný ročný úhrn zrážok: 

Qrd = F . ℜ ℜ - ročný úhrn zrážok pre 250 m. n. m [m] 
Qrd = 29 740 . 0,660 
Qrd = 19 630  m3/rok = 53 338  l/deň 
 
 
3.2 Zásobovanie vodou 
 
 V rámci stavebného objektu Vodovodná a kanalizačná prípojka je riešené zásobovanie 
navrhovanej stavby potrebným množstvom úžitkovej vody. Úžitková voda bude po úprave 
používaná v sociálnych zariadeniach umiestnených v „vstavku“ a na hydroponické pestovanie 
rastlín v skleníkoch. Úprava úžitkovej vody je riešená v „úpravni studničnej vody“ a „úpravni 
dažďovej vody“, ktoré sú riešené v rámci zdravotechnických inštalácií vo „vstavku“.  
 Zásobovanie navrhovanej stavby úžitkovou vodou je riešené prípojkou úžitkovej vody 
z existujúcej studne a prípojkou úžitkovej vody z „Lagúny“.  
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Zdrojom úžitkovej vody z existujúcej studne je spodná voda a zdrojom úžitkovej vody z nádrží 
dažďovej vody sú  dažďové odpadové vody zo striech navrhovaných objektov, ktoré sú 
odvedené do nádrží dažďových vôd dažďovou kanalizáciou. 
 Prípojky úžitkovej vody sú v rámci tohto stavebného objektu riešené do vzdialenosti 
1m od líca „vstavku“. Ďalšie pokračovanie bude riešené v rámci zdravotechnických inštalácií. 
 
Potreba úžitkovej vody pre sociálne zariadenia 
Výpočet potreby vody je prevedený na základe Ústredného vestníka Ministerstva 
pôdohospodárstva Slovenskej republiky  čiastka 5 z 29.02.2000 č.- 477/99-810. 
 
Východiskové podklady 
Prevádzka:         Počet-n:  Špecif. potr.vody-q 
- Prevádzka skleníka 50 zam./deň      50 l/zam./deň 
 
 
Priemerná denná potreba úžitkovej vody 
Qp1 =  n . q  
Qp1 = 50 . 50 
Qp1 = 2500  l/deň 
 
Maximálna denná potreba úžitkovej vody   
Qm1 = Qp1. kd                   kd = 2,0 (súčiniteľ dennej nerovnomernosti) 
Qm1 = 2500 . 2,0 
Qm1 = 3000  l/deň  
  
Maximálna hodinová potreba úžitkovej vody 
Qh1 = 0,5 . q . n         
Qh1 = 0,5 . 50 . 50    
Qh1 = 1250  l/hod              
 
Priemerná ročná potreba úžitkovej vody 
Qr1 = Qp1 . d                                               d = (počet pracovných dní v roku)                                    
Qr1 = 2500 . 250                 
Qr1 = 625  m3/rok 
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Potreba úžitkovej vody pre technické účely a zavlažovanie: 
 
Priemerná denná potreba úžitkovej vody pre technické účely a zavlažovanie 
Qp2 = 60  m3/deň 
Priemerná ročná potreba úžitkovej vody pre technické účely a zavlažovanie 
Qr2 = 21 900  m3/rok 
 
 
Potreba úžitkovej vody spolu: 
 
Priemerná denná potreba úžitkovej vody spolu 
Qp = 61,713  m3/deň  
Priemerná ročná potreba úžitkovej vody spolu 
Qr = 22 525  m3/rok 
 
Výpočet množstva: 
 
Priemerná ročná potreba úžitkovej vody zo studní 
Qrs = Qr – Qrd 
Qrs = 22525 – 19630  
Qrs = 2895 m3/rok  
 
Priemerná denná potreba úžitkovej vody zo studní 
Qds = Qrs/d                                                       d – počet dní v roku  
Qds = 2895/365 
Qds = 8 m3/deň 
 
Maximálna denná potreba vody zo studní 
Qms = Qm1 + Qp2 
Qms = 3000 + 60 000  
Qms = 63000 l/deň = 2 625 l/hod = 0,73 l/s 
 
Požadovaná minimálna výdatnosť studní bez použitia akumulácie studničnej vody 
(v prípade vyprázdnenia nádrží dažďovej vody) 
Qvs = Qh1 + Qp2/24 
Qvs = 1250 + 60 000/24 
Qvs = 1,04  l/s 
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Poznámka: 
Hlavným zdrojom úžitkovej vody budú dažďové vody zhromažďované v navrhnutej lagúne. 
Na vykrytie nedostatku úžitkovej vody (dažďové vody) v lagúne bude navrhnutá studňa. 

 

Rozvod studenej vody, teplej vody  
Vnútorné rozvody vody zabezpečujú dostatočné množstvo vody pre navrhované zriaďovacie 
predmety. Prívod vody je riešený z navrhovaného areálového rozvodu vody. Vnútorný 
vodovod bude prevedený z plastových rúr DN 15 - 25. Proti orosovaniu budú rúry chránené 
plastovou návlekovou izoláciou. Príprava teplej vody je riešený v prietokovými ohrievačmi. 
 
TÚV príprava je riešená pomocou vykurovacej vody. Ohrev vody bude cez výmenník tepla 
inštalovaný v technickom priestore skleníka. Rozvod teplej vody bude s cirkuláciou. 
 
Vetranie miestnosti WC, spŕch a šatní prirodzené - oknami a bude doplnené malými 
stenovými odvetrávacími ventilátormi, ktoré budú zabezpečovať hygienickú výmenu vzduchu 
v týchto miestnostiach. 
 
 
3.3 Teplo a palivá  
 
Vykurovanie 
 
Vykurovaciu vodu na ohrev skleníka si bude v prevažnej väčšine vyrábať skleník sám pomocou 
plynového kotla v pomere 60% z celkovej spotreby a zostávajúcich 40% bude dodávať 
bioplynová stanica. Z miestnosti kotolne skleníka bude vyvedená dvojica potrubí tvoriaca 
teplovod, ktorý sa bude napájať na teplovodné potrubia BPS.  
 
Ohrev vykurovacej vody je riešený pomocou kotla na bután a dodávkou tepla z existujúcej BPS. 
 
Systém vykurovania bude prevedený dvojrúrovým vykurovacím rozvodom. V prívodnom 
vykurovacom potrubí a pre vstavok bude použitý teplotný spád vykurovacej vody 80/60°C, 
pre vykurovanie skleníka bude tepelný spád 42/35°C. Obeh vykurovacej vody bude 
zabezpečený teplovodnými nízkoenergetickými obehovými čerpadlami. 
 
Vykurovacie telesá sú navrhované oceľové doskové telesá. Vykurovacie telesá budú pripojené 
k rozvodom regulačným radiátorovým ventilom s termostatickou hlavicou a regulačným 
šróbením. Každé vykurovacie teleso bude opatrené odvzdušňovacím ventilom.  
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Rozvodné potrubie bude vyhotovené z oceľových rúr bezšvových a rúr oceľových závitových 
bežných pre kotolne a vykurovacie rozvody. Použité armatúry budú oceľové alebo mosadzné, 
dimenzované na príslušný tlak a teplotu.  Ovládanie armatúr bude prístupné z podlahy. Celý 
vykurovací rozvod bude opatrený tepelnou izoláciou z polyetylénovej peny na zabránenie 
tepelným stratám. Potreba tepla na vykurovanie skleníka: QS  =  4500 MW/ha. 
 
Vonkajší teplovod 

Potrubia teplovodu z BPS budú napojené na výmenník tepla. Potrubia BPS prejdú do 
zeme a zemou prejdú do priestoru rozvodne teplovodu umiestnenej v technickom module 
skleníka. Tam budú potrubia napojené na rozdeľovač a zberač systému vykurovania skleníka 
(systém vykurovania skleníka prípadne doplnkový zdroj tepla bude riešený potom). 

V mieste napojenia potrubí teplovodu na rozdeľovač skleníka bude do potrubia 
potrebné osadiť uzatváracie a vypúšťacie armatúry spolu so systémom merania tepla, filter 
vykurovacej vody, spätnú klapku a obehové čerpadlo. Použité čerpadlo bude v energetickej 
triede A, regulácia otáčok bude plynulá. V najvyšších miestach rozvodu bude potrebné osadiť 
automatické odvzdušňovacie ventily. 
 
3.4 Technologické vybavenie skleníka 
 
Pre hydroponické pestovanie rastlín (rajčiny) v skleníku je potrebné zabezpečiť tieto celky: 

- príprava živných roztokov – miešacie centrum a zásobné nádrže na živinové roztoky, 
- príprava, doprava a rozvody živného roztoku pre závlahu kultúr  bodovými 

kvapkovačmi, 
- odvedenie a akumulácia prebytočného živného roztoku 
- vegetačné vykurovanie a vykurovanie koreňového systému 
- tepelnoizolačná a energetická clona  
- automatická výmena ovzdušia v skleníku 
- systém automatického riadenia 

 
Príprava živných roztokov 

Na hydroponické pestovanie  bude použitá voda z lagúny, vlastnej studne. Rozvod vody bude 
vybavený automatickou čerpacou stanicou. 
 Príprava živín sa bude zabezpečovať na základe snímanej vodivosti a hodnôt pH 
závlahovej vody. Úprava závlahovej vody sa bude prevádzať v miešacom prístroji. Kontrola 
koncentrácie hnojív bude zabezpečované počítačovou jednotkou. Súčasťou zariadenia pre 
prípravu a miešanie živných roztokov sú 1000 litrové nádrže na materské koncentráty 
živných roztokov. Tri nádrže na roztok typu A a tri nádrže na roztok typu B. V 500 l nádrži 
bude dokysľovací roztok. Táto zásoba bude dostatočná na jednodňovú prevádzku bez 
ďalšieho dopĺňania čerstvou vodou.    



                                                                                                     Agrofarma Horovce s.r.o. 
                                                                                                                                     Horovce 106, Horovce 020 62 
                                                                                                                                             Slovenská Republika 
                                                                                              

IČO: 47 482 303, DIČ 2023924914 
 

24 
 

 
Technologická (závlahová voda):  Miešanie dažďovej vody so studňovou v pomere 1:1. Úprava 
je UV lampami (sterilizácia )+ dávkovanie živín s úpravou ph. Vratná voda je spätne využívaná 
po UV sterilizácii po doplnení živín späť na závlahu. Táto cirkulácia je vo vnútri skleníka.  
  
Výživa zeleniny pri hydroponickom  pestovaní 
Spôsob aplikácie základných prvkov N / P / K / Ca  a ostatných prvkov závisí na spôsobe 
pestovania kultúry. Pri hydroponickom pestovaní sa všetky živiny aplikujú prostredníctvom 
živných roztokov. 
 
Príprava živných roztokov 
 Príprava živných roztokov pre daný druh a stav kultúry bude zabezpečovaná miešacou 
jednotkou s počítačovým automatickým ovládaním miešania a zavlažovania. Miešacie 
zariadenie bude spoločné pre všetky sekcie. 
Koncentrácia a zloženie živných roztokov pre príslušnú sekciu bude zabezpečovaná riadiacou 
jednotkou s ohľadom na okamžitý stav mikroklímy v danom oddelení skleníka pri snímaní 
hodnôt v jednotlivých oddeleniach skleníka a vonkajších poveternostných podmienok  (osvit, 
vietor, teplota a pod.). 
 
Doprava a rozvody živného roztoku pre kvapkovú závlahu 
Dodávka vody obohatenej o živiny ku koreňovému systému rastlín bude zabezpečovaná 
zavlažovacím  rozvodom z potrubia  PE. Zavlažovací systém v jednotlivých sekciách skleníka 
zhotovený na mieru tak, aby vyhovoval pestovanej kultúre a požiadavkám prevádzkovateľa, 
aby všetky rastliny bez ohľadu na ich umiestnenie dostali rovnaké množstvo vody a živín. 
 
Odvedenie a akumulácia prebytočného živného roztoku v systéme hydroponického pestovania. 
Prebytočná voda (živný roztok) bude odvedená pomocou pestovateľských žľabov a potom 
rúrkami a tvarovkami z PVC potrubia odvádzaná do zbernej nádoby. Po naplnení nádrže bude 
obsah opätovne použitý. 
 
Vegetačné vykurovanie a vykurovanie koreňového systému 
Vykurovacie sústavy (teplotné spády) v jednotlivých oddeleniach pre pestovanie rajčín budú 
rozdelené do dvoch vykurovacích zón. 
 Primárna vykurovacia zóna tvorí tzv. vykurovanie  koreňovej zóny, ktorú tvoria 
vykurovacie rúry uložené na železných podstavcoch medzi pestovateľskými žľabmi. 
 Sekundárnu vykurovaciu zónu tvorí vegetačné vykurovanie. Vykurovacie rúrky budú 
uložené v závesoch nad pestovanými rastlinami.  
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Automatická výmeny ovzdušia v skleníku 

Pre zaistenie plynulej regulácie vykurovacieho systému a vetrania v jednotlivých oddeleniach  
skleníka je systém vybavený elektrickým a automatickým ovládaním otvárania vetracích 
krídiel napojeným na riadiaci počítačový systém. 
 

Tepelnoizolačná a energetická clona 

Používanie tepelnoizolačnej – energetickej clony je opatrenie na znižovanie strát tepelnej 
energie v objektoch skleníkov, hlavne v nočnej dobe oddeľuje pestovateľskú plochu od 
strešnej časti. 
 

Systém automatického riadenia  

Cieľom počítačového riadenia je dosiahnuť optimálny pomer pestovateľských a klimatických 
podmienok pre pestované rastliny. Regulované veličiny sú teplo, vlhkosť a pohyb vzduchu, 
teplota pôdy, teplota listov, v obmedzenom rozsahu svetlo, zloženie vzduchu, zloženie a dávka 
vody zo živinami, EC a pH  roztoku. 
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IV.     Záujmové územie  
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V.     Situácia stavby celková 
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VI.     Situácia - Horovce katastrálna mapa 
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VII.     Pôdorys prístavku 
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VIII.     Celkový pôdorys 
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VIII.  Záver 

 

Spoločnosť Agrofarma Horovce s.r.o. chce svojim zámerom na projekt „Skleníkové 

hospodárstvo Horovce“ osloviť Obec Horovce o vyjadrenie jej stanoviska k plánovanému 

projektu.  

Zámer okrem technologickej stránky projektu popísal aj jeho prínosy z realizácie pre Obec 

Horovce, či už vo forme tvorby nových pracovných miest a s tým spojeného zvýšenia 

zamestnanosti v regióne alebo vo forme pravidelného ročného príjmu z odvedenej miestnej 

dane z nehnuteľnosti do obecného rozpočtu.  

V prípade záujmu som naklonený k prekonzultovaniu ďalších benefitov, ktoré by mohli 

Obci Horovce z plánovaného projektu plynúť.  

 
 


