
„„Zriadenie multifunkčných verejných centier v mikroregiónoch
Klátovské rameno a Tét”” 

Začiatok projektu: 2010. október 15.

Koniec projektu: 2012. október 14.



• Vedúci partner projektu: 
Združenie obcí Mikroregión Klátovské rameno–Tőkési-

ág Kistérség
• Cezhraničný partner projektu: 

Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak 
Többcélú Társulása 



Východiská projektu:
 Vysoká energetická náročnosť verejných budov
 Vysoké režijné náklady samospráv
 Negatívne vplyvy využívania fosílnych palív na životné prostredie

Zámery projektu:
 Využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE) – slnka -

účinné riešenie bez väčších nákladov na rekonštrukčné práce či 
iné stavebné úpravy existujúcich objektov

 Rozvoj a posilnenie cezhraničnej spolupráce do projektu 
zapojených partnerov - mikroregiónov

 Získanie nových skúseností čo sa týka využívania OZE, spoločný 
monitoring a prezentácia získaných vedomostí … 



Ciele projektu:

• Spoločná ochrana prírodného a životného prostredia 
prihraničných území

• Využívanie OZE – v prípade tohto projektu cez 
využívanie slnečných kolektorov s cieľom úspory 
nákladov na energie a ochrany ŽP

• Prezentácia pozitívnych výsledkov projektu cez 
novozriadené multifunkčné verejné centrá zamerané na 
monitoring a propagáciu využívania OZE



Výstupy projektu na území MR Klátovské 
rameno

Dodávka a montáž slnečných kolektorov na území 10 obcí 
mikroregiónu, celkom na 26 verejných budovách:

• Objekty ZŠ: Malé Dvorníky, Topoľníky, Trhová Hradská, 
Vrakúň, Jahodná, Kútniky

• Objekty MŠ: Malé Dvorníky, Topoľníky, Ohrady, Horné 
Mýto, Trhová Hradská, Vrakúň, Jahodná



• Športové zariadenia: Topoľníky (športová hala), Malé 
Dvorníky, Ohrady, Veľké Dvorníky, Trhová Hradská, 
Vrakúň, Kútniky

• Kostol: Malé Dvorníky
• Kultúrne a obecné domy: Malé Dvorníky, Ohrady, 

Vrakúň, Dunajský Klátov

Slnečné kolektory slúžia na ohrev vody a ako výpomoc 
pri vykurovaní objektov



Výstupy projektu na území MR Tét: 

Dodávka a montáž slnečných kolektorov na území 8 obcí, 
celkom na 11 verených objektoch

- ZŠ, MŠ, športové zariadenia, sociálne kuchyne, objekt 
Združenia obcí MR Tét 







Sun is life II. 

Project Code: HUSK/1301/2.1.1/0008 

Využívanie obnoviteľných zdrojov energie a ich
prezentácia cez už existujúce multifunkčné verejné

centrá MR Klátovské rameno a Tét

Megújuló energiaforrások hasznosítása és bemutatása
a Tőkési ág és a Téti kistérség területén már működő

multifunkciós központok által



Zámery a ciele projektu:

• Pokračovať vo využívaní OZE, tentoraz zriadením fotovoltaických 
elektrární – rozmiestnením fotovoltaických panelov na strechách 
verejných budov

• Environmentálne správanie a zmýšľanie samospráv – pozitívny 
príklad pre jednotlivcov, pre okolité obce a mestá

• Vzájomná podpora do projektu zapojených partnerov, výmena 
znalostí a skúseností, spoločný marketing, propagácia a osveta

• Prezentácia výsledkov projektu cez už existujúce multifunkčné 
verejné centrá , cez spoločnú webovú stránku a pod. 



2013 november – 2014 november

• Vedúci partner: obec Malé Dvorníky
domáci partner: MR Klátovské rameno

• Cezhraniční partneri:  obec Tényő
• obec Győrszemere

Celkový rozpočet projektu:  596,179.47  EUR 



Aktivity projektu:
-Vykonanie VO za účelom výberu  najvhodnejších dodávateľov 

tovarov, prác a služieb
-Obstaranie a inštalácia fotovoltaických systémov a ich uvedenie 

do prevádzky
-Propagácia projektu a jeho výsledkov 



• Fotovoltaické systémy sa budú inštalovať 
na nasledovné objekty (počet panelov/max 
inštalovaný výkon):

Malé Dvorníky:
• Futbalový štadión - 176 ks/ 41,36 kWp 

(umiestnenie na strechu tribúny)



• Obecný dom - 82 ks/ 20,5 kWp
• Materská škola - 46 ks/ 10,81 kWp
• Základná škola - 88 ks/ 20,68 kWp
• Objekt podtlakovej stanice - 69 ks/ 16,205 

kWp
• celkom: 461 ks panelov. 



Obec Tényő (HU): 
• Obecný dom - 60 ks/ 15 kWp

Obec Győrszemere (HU):
• ZŠ - 40 ks/ 10 kWp
• Obecný úrad - 35 ks/ 8,75 kWp
• Športový štadión - 33 ks/ 8,25 kWp
• Materská škola - 36 ks/ 9 kWp
• Celkom: 144 ks panelov, 36 kWp/rok.



Sun is life II

Rozmiestnenie fotovoltaických panelov
na verejných budovách obce Malé
Dvorníky:
Ročný výkon: 120 MW/rok

- Vďaka investícii budú plne pokryté
energetické potreby obce Malé
Dvorníky (čo sa týka potreby elektrickej
energie)



Propagácia projektu a jeho 
výsledkov:

-Spoločný propagačný materiál cezhraničných partnerov
-Aktualizované webové stránky partnerov

-Záverečná konferencia k projektu spojená s tlačovou 
konferenciou ...

-Cez multifunkčné centrá nachádzajúce sa v centrách 
mikroregiónov Klátovské rameno a Tét



Ďakujeme za pozornosť !

www.sunislife.sk/hu


