
 
 
                  

 

TLAČOVÁ SPRÁVA 

 

Kysucký Lieskovec, 22. novembra 2016 

 

V stredu 30. novembra v Kysuckom Lieskovci organizujú BIOMASA a BIOPEL, a. s. podujatia 

zamerané na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Potvrdená je účasť významných 

slovenských a nórskych odborníkov, ktorí sa podieľajú na prenose skúseností a poznatkov 

v tejto oblasti, na základe slovensko-nórskej bilaterálnej spolupráce. Súčasťou týchto 

podujatí je slávnostné otvorenie biomasového logistického centra v Kysuckom Lieskovci, 

ktoré predstavuje inovatívny spôsob ako rozvíjať a zabezpečovať lokálne dodávky drevných 

biopalív malým i veľkým odberateľom priamo od slovenského výrobcu. 

 

Záverečná konferencia projektu 

„Biomasové Logistické Centrum“ 

 
 
BIOPEL, a. s. 
 
Spoločnosť BIOPEL, a. s. organizuje v stredu 30. novembra 2016 od 13:00 hod. v Kysuckom 
Lieskovci Záverečnú konferenciu projektu „Biomasové Logistické Centrum“. Súčasťou 
Záverečnej konferencie bude tiež slávnostné otvorenie novovybudovaného biomasového 
logistického centra v Kysuckom Lieskovci.  Projekt ukazuje jeden zo základných prístupov 
k rýchlemu prechodu od fosílnych palív k obnoviteľným zdrojom energie udržateľným 
spôsobom. Základom efektívneho fungovania je integrácia celého dodávateľského, 
výrobného, obchodného a logistického reťazca s dôrazom na služby orientované na 
zákazníka. Vo štvrtok 1. decembra 2016 sa bude konať Záverečná konferencia projektových 
partnerov. 
 
Projekt je realizovaný prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu 
a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu Zelené 
inovácie v priemysle. Projekt je tiež financovaný z úverových zdrojov získaných z Tatra banky, 
a. s. a vlastných zdrojov. Celkovo je v rámci projektu prefinancovaných 6,4 milióna EUR, 
z čoho grant predstavuje 3,4 milióna EUR.  
 
Biomasové logistické centrum v Kysuckom Lieskovci bude významne prispievať k podpore 
lokálnej ekonomiky a to aj vďaka vytvoreniu 33 nových zelených pracovných miest a podpore 
lokálnych producentov biomasy. Projekt zahŕňa i novozavedené environmentálne 
technológie ako napr. nový systém a prístup ku výrobe drevných štiepok, využívanie 
mobilnej sušiarne pre zákazníkov, vytvorenie systému nákupu, skladovania a expedície 



 
 
 

alternatívnych peliet a brikiet, či prísny systém kontroly kvality biopalív ako garancia ich 
najvyššej kvality. Súčasťou výstupov projektu sú zaujímavé implementované výsledky 
výskumu do praxe hlavne v oblasti zvýšenia kvality palív na báze biomasy, ako sú zvýšenie 
mechanických a energetických vlastnosti peliet a ostatných druhov biopalív a ich 
energetického využitia. 
 
Súbežne s odborným seminárom sa bude konať v Rajci prezentácia Cenzuálneho 
spolumajiteľstva Rajec (CENZUAL), ktorý je partnerom v projekte Biomasové Logistické 
Centrum (BLC). V rámci svojej prezentácie pre expertov z nórskeho kráľovstva predstaví 
predseda CENZUALU svoju činnosť a aktivity zrealizované počas projektu. Nórska delegácia 
bude súčasne prevedená výrobnou prevádzkou priamo v teréne. V rámci projektu BLC 
CENZUAL zakúpil súpravu na zvoz dreva z lesov a spustil prevádzku zakúpenej píly na 
spracovanie menej kvalitného dreva na výrobu drevných paliet pre potreby spoločnosti 
BIOPEL. 
 
Do projektu sú zapojení dvaja slovenskí partneri a 2 nórske organizácie. Za slovenskú stranu 
je to Cenzuálne spolumajiteľstvo Rajec, pozemkové spoločenstvo a Žilinská univerzita 
v Žiline. Zástupcami nórskej strany je spoločnosť International Development Norway, Ltd. 
a Norwegian Forestry Group, Ltd., ktoré sú v rámci slovensko - nórskej bilaterálnej 
spolupráce partnermi zabezpečujúcimi prenos skúseností a poznatkov, z podobných 
európskych projektov, pre úspešné fungovanie biomasového logistického centra. 
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Súčasťou odborného seminára  pre študentov bude i predstavenie 

prvého biomasového logistického centra na Slovensku 

 

BIOMASA, združenie právnických osôb 

BIOMASA organizuje v stredu dňa 30. novembra 2016 od 9:00 hod. odborné podujatie 

zamerané najmä na študentské publikum pod názvom „Využívanie obnoviteľných zdrojov 

energie – biomasa a solárna energia - výmena skúseností v rámci bilaterálnej spolupráce 

medzi Slovenskou republikou a Nórskom“. Podujatie je organizované v spolupráci s nórskym 

partnerom International Development Norway. BIOMASA tak pokračuje v aktivitách 

zameraných na zvyšovanie povedomia o obnoviteľných zdrojoch energie. V rámci tohto 

podujatia budú oslovení slovenskí i zahraniční študenti troch slovenských vysokých škôl zo 

Žilinskej Univerzity, Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave a Technickej Univerzity vo 

mailto:info@biopel.


 
 
 

Zvolene. Podujatí sa zúčastnia domáci i zahraniční odborníci z oblasti využívania biomasy, 

implementácie úspešných environmentálnych projektov, bilaterálnych vzťahov 

i akademického výskumu a inovácií. Študenti budú mať skvelú príležitosť odhaliť niečo z ich 

know-how, spätnou väzbou je pozitívny vplyv na ich environmentálne správanie 

a uvedomenie si zodpovednosti za ich súčasné i budúce rozhodnutia.  

O 13:00 hod., v rámci tohto podujatia, bude slávnostne otvorené novovybudované 

biomasové logistické centrum v Kysuckom Lieskovci. Zástupcovia Úradu vlády SR, 

veľvyslankyňa nórskeho kráľovstva na Slovensku Inga Magistad, veľvyslanec Slovenska v 

Nórsku František Kašický a mnohí ďalší významní hostia a odborníci zo Slovenska i Nórska sa 

zúčastnia slávnostného otvorenia unikátneho logistického centra. 

Podujatie je organizované vďaka finančnej podpore z Nórskeho finančného mechanizmu 
a štátneho rozpočtu SR v rámci Bilaterálneho fondu, ktorý je zameraný na posilnenie 
bilaterálnych vzťahov a zníženie hospodárskych a sociálnych rozdielov medzi Slovenskou 
republikou a donorskými štátmi. V terajšom období grantov sú najväčšími oblasťami životné 
prostredie a udržateľný rozvoj. Výrazný podiel prostriedkov smeruje k adaptácii na klimatické 
zmeny a k zeleným inováciám v priemysle. Významným prínosom je najmä široké spektrum 
poradenstva, prenos know-how, nových technológií, či rôzne vzdelávacie aktivity. 
 
 
 

BIOMASA, združenie právnických osôb 
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Doplňujúce informácie: 

www.biomasa.sk 

www.biopel.sk 

www.eeagrants.sk 

 

Kontakt: Ing. Kristína Wimmerová, BIOPEL, a. s.  

Tel.: 0905 777 400 

E-mail: wimmerova@biopel.sk 

mailto:biomasa@biomasa.sk
http://www.biomasa.sk/
http://www.biopel.sk/
http://www.eeagrants.sk/

