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Abstract 
 The Kosovo lignite mines are operated at one of the most favourable lignite deposits 
in Europe due to its geological conditions. With an average stripping ratio of 1,7 m3 of 
waste : 1 t of coal, coal production at Kosovo mines could supply a most competitive fuel to the 
power plants, compared to international fuel sources and energy prices. The total estimated 
resources of approx. 11,500 million t represent one of the richest lignite sources in Europe, 
which would allow ambitious power generation and expansion schemes for the future. 
The two opencast mines Mirash and Bardh operated by Kosovo Power Corporation reached their 
maximum coal production in 1988 with 10,6 million t. The installed capacity, however, was 
sufficient to supply the power plants Kosovo “A” with installed capacity of 790 MW and 
Kosovo “B” with 678 MW, a coal drying plant and other local consumers.  
 The present situation at the mines, however, is determined by an uneconomical 
mining operation due to numerous constraints caused by the war and post-war situation and 
consequently a low production level.  
 Energy Strategy and Policy of Kosovo, the so called “White Paper” is based on use of 
domestic lignite reserves for power generation. It also foresees installation of new lignite-fired 
power plants with installed capacity varying from 300 – 900 MW depending on results that New 
Power Plant Feasibility Study will show.  
 However, reserves in the boundaries of the existing mines will be depleted within 
next 5 to 7 years. In order to secure safe supply of existing and new power plant with fuel  a new 
lignite mine has to start with coal production not later that 2008.  
 Before starting drafting these two projects it is important to simulate economic 
analysis of such new mine by estimating coal demand from the existing and for new power 
plants that may vary between 11 – 20 million t of lignite per year. 
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Abstrakt 
 Kosovské uhoľné bane pracujú v najpriaznivejších geológických podmienkach 
v Európe. Pri priemernom pomere 1,7 m3 skrývky na 1 t uhlia, produkcia v Kosovských 
uhoľných baniach umožňuje zásobovať primárne palivo pre tepelne elektrárne, kde cena takto 
získaného paliva môže byť konkurencie schopná a to v porovnaní so svetovými cenami 
energetických surovín a elektrickej energie.  
 Celkové zásoby, ktoré sú ohodnotene na 11,500 miliónov t predstavujú jedno 
z najbohatších uhoľných zásob v Európe, ktoré umožňujú vyvíjať ambiciózne výrobné 
a rozvojové schémy do budúcnosti.  
 Dve povrchové bane Mirash a Bardh, ktoré partia Kosovskému Energetickom 
Podniku dosiahli maximálnu výrobnú kapacitu v roku 1988 a to 10,6 miliónov t. Inštalovaná 
kapacita však je dostačujúca na zásobovanie uhlím tepelné elektrárne Kosovo „A“ 
s inštalovanou kapacitou 790 MW a Kosovo „B“ s 679 MW, sušiareň a ostatných miestnych 
odberateľov. 
 Aktuálna situácia v uhoľných baniach sa dá charakterizovať ako neekonomická ťažba 
z dôvodu mnohých problémov, ktoré vzniky pred a po vojne (1998-1999) čo za prejavuje nízkou 
produkčnou kapacitou. 
 Stratégia a rozvojová politika kosovského energetického sektoru tzv. „White Paper“ 
sa opiera na využitie domácich uhoľných rezerv na výrobu elektrickej energie. Tak tiež sa 
predvída s inštaláciou nových tepelných elektrární na uhlie s kapacitou v rozmedzí 300 až 900 
MW v závislosti od výsledkov Prefeasibility štúdie pre stavbu nových tepelných elektrárni.  
 Berúc do úvahy obmedzené zásoby uhlia v aktuálnych povrchových baniach, ktoré 
postačia nasledujúcich  5 až 7 rokov na zabezpečenie primárneho paliva (uhlia) pre existujúce 
ako aj nové energetické výrobne kapacity je nutné aby ťažba uhlia z nového poľa začala 
najneskôr v roku 2008.  
 Skôr ako sa začne s pracou na týchto dvoch projektoch je dôležité zrealizovať 
ekonomickú analýzu tykajúca sa požiadavky uhlia zo strany existujúcich a nových tepelných 
elektrární , kde tato požiadavka môže byť v rozmedzí 11 – 20 miliónov ton uhlia ročne. Na 
základe tejto štúdie bude možne uskutočniť aj kompletnú feasibility štúdiu nového dobývacieho 
poľa. 
 
 
1.  Nerastné suroviny Kosova  
 Kosovo má rozmanitú geológiu a je nezvyčajne bohaté na metalogénne ložiská, čo je 
fakt ktorý podporuje aj dlhá banská história. Avšak v posledných dvoch dekádach investície do 
geologického prieskumu a banského priemyslu boli zanedbateľne.  Preto, nový investori sú 
vítaní využívať tento výskumný a banský potenciál.  
 
 
1.1 Stručný popis geológie Kosova 
 Oblasť charakterizujú bázické metamorfované horniny, druhohorné vápence, 
druhohorné ultramafické a mafické ofiolitické suksesie, treťohorné acidické intrúzie s 
tým súvisiaca vulkanická činnosť a miocénne sedimentárne ložiská.  
 Táto komplexná štruktúra, niekedy známa aj ako „Balkánske koleno“, je dominovaná 
sériou SSZ-JJV zlomov  (obr.1). 
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Fig.1  Geological map of Kosovo 

 
 
1.2 Nerastné suroviny 
Základné princípy mineralizácie: 
 Vápencová  zámena Olovom – Zinkom - Striebrom súvisiaca s treťohornými 
intrúziami do druhohorných vápencov; 

 Nikel a Chróm súvisiaci s druhohornými ofiolitickými suksesiami;  
 Bauxit v druhohorných suksesiách; 
 Epitermálna mineralizácia súvisiaca s treťohornými intrúziami a vulkanickou 

činnosťou; 
 Miocénna sedimentácia lignitu a rôznych priemyselných minerálov dôležitých pre 

ekonomický rozvoj Kosova.  
 
 
1.2.1 Rudné a nerudné suroviny 
Zn-Pb-Ag 
Trepča: Vápencová zámena mineralizáciou Zn-Pb v SZ-JV trende Kopaoniku  

 Zámena a výplň dutín mineralizáciou do druho- a prvohornkých vápencov  
 Žilová mineralizácia v serpentíne a šichtu 
 Silná štrukturálna kontrola (SSZ-JJV) 

 V 80 km SSZ-JJV trende sa nachádza 5 bani a niekoľko potenciálnych ložísk. 
 Olovo, Zinok a Striebro sa v Trepče ťaží od roku 1930 no pred tým Striebro ťažili 
Rímania a potom Turci. Nikel sa ťaží od roku 1985 v dvoch lomoch Ferronikeli, Chróm sa ťažil 
a spracovával v závodoch Deva a od roku 1960 bauxit sa ťaží v baniach Boxiti i Kosoves 
v menších ložiskách v blízkosti mesta Klina.  
 Naviac sa tu vyskytuje epitermicka mineralizácia súvisiaca s treťohornými intúziami 
a vulkanickou činnosťou, ktorá môže byť zlatonosná. 
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Table 1 Ore reserves in minig complex of Trepča 

Pravdepodobné zásoby 
Kompex Trepča / 

Baňa t  [106] Zinok % Olovo % Striebro g/t 

Belo Brdo 3.70 7.8 8.7 120 

Crnac 2.36 3.5 11.7 ? 

Stari Trg 9.00 4.3 7.0 112 

Ajvalija 1.20 18.8 9.6 126 

Novo Brdo 2.30 7.5 4.9 136 

 
 

1.2.2 Energetické suroviny 
 Na základe geologického prieskumu a úrovne využitia energetických zdrojov, Kosovo 
na svojom malom území disponuje s veľkými zásobami hnedého uhlia na rôznych lokalitách, 
hydro potenciál, malé zásoby uránu, geotermálne zdroje s nízkou hodnotou energie a potenciálu 
zónu prírodného plynu. Rekapitulácia energetických zdrojov Kosova je uvedená v tabuľke 2.    
 
Table 2  Energetic resources of Kosovo 

Zdroje [103] 

Celkové Prieskumané Tažitelné / Využitelné Zdroj Jednotka 

t tce t tce t tce 

Lignit (uhlie) 106 ? ? 14324 3761 11503 3004 

Plyn 106m3 Potenciál (nie je dostatočne prieskúumané) 

Urán  Nieje bilancované (cca. 20 t rudy s obsahom 0.026%) 

Hydro energia TWh/v 1982 681 

tce – ekvivalentné tony (tce = 29.31 x 109 [J]) 
 
 
1.2.2.1 Zásoby hnedého uhlia 
 Existujú dva veľké ložiská hnedého uhlia Kosovské uhoľné ložisko, Dukadžinské 
uhoľné ložisko ako aj viacero menších ložísk ako: Drenica, Malishevo, Babuš i Muhadžerve 
ako aj potenciálne zóny kde sa vyskytuje hnedé uhlie ale nie sú preskúmane. Rekapitulácia 
zásob hnedého uhlia je uvedená v tabuľke 3.  
 
Table 3  Brown coal resources 

Zásoby  [ t .106] 
Geologické Ťažiteľné Ložisko Rozloha 

[km2] 
t tce t tce 

Kosovo 264 11500 2957 9804 2521 

Dukadžin 95 2737 782 1625 464 

Ostatné  87 22 74 19 

Celkovo  14324 3761 11503 3004 
 tce – ekvivalentné tony (tce = 29.31 x 109 [J]) 
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Fig.2  Brown coal deposits 
 
 
2.  Otváranie a liberalizácia trhu 
 Nezávislé od internej reorganizácie KEK-u, celý energetický sektor Kosova 
prechádza cez zmenu, ktorá je výsledkom vývoja regionálneho trhu s energetickými zdrojmi 
(elektrická energia, plyn, tekuté palivá) na základe podpísaného Memoranda Porozumenia 
o vytvoreniu regionálneho energetického trhu podpísaním všetkými juhovýchodnými štátmi 
Európy. Ako výsledok týchto procesov, každý výrobca alebo obchodník s energetickými 
komoditami bude môcť vstúpiť do Kosovského trhu za konkurenčných podmienok, čo umožňuje 
cudzím investorom investovať do výrobných kapacít založené na veľkých zásobách uhlia v 
Kosove s účelom exportu elektrickej energie ako finálny produkt. Na realizáciu podobných 
rozvojových a obchodných stratégii podmienkou je vyvinúť dostačujúce výrobne kapacity uhlia, 
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ktoré budú zásobovať primárnym palivom „Nezávislých Výrobcov Energie“ (IPP - Independent 
Power Producers). 
 

 
Fig.4 Future energy market in Kosovo 

 
 
3. Súhrn výsledkov 
3.1 Výsledky výpočtu zásob a klasifikácie   
3.1.1 Výsledky výpočtu zásob 
 V tabulke č.4 sú uvedené výsledky výpočtu zásob uhlia s využitím modelu.  
 
 Table 4  Calculated coal resources in the north part of Kosovo coal deposit 

 Geologické Ťažiteľné 

Nadložie (jalovina) 

Objem 2,453,220,230 m3 665,000,000 m3 

Uhlie (lignit) 

Objem 1,524,789,740 m3 614,035,087 m3 

Hustota 1.14 t/m3 

Množstvo 1,738,260,303 t 700,000,000 t 

Pomer 

Nadložie : Uhlie 1.41 m3 : t 0.95 m3 : t 

 
 
3.1.2 Klasifikácia vypočítaných zásob 
 Na základe podrobného geológického prieskumu a faktov ktoré boli poukázané 
v predchádzajúcich častiach, uvažované zásoby sú overené zásoby čo na základe Klasifikácie 
zásob podľa OSN sú definované ako zásoby ekonomické [B10]  .  
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3.2 Všeobecné predpoklady  
3.2.1 Požiadavka na uhlie   
 Charakteristikou Kosovského uhlia je nízka výhrevnosť čo je aj dôvod jeho 
primárneho využitia v tepelných elektrárniach na výrobu elektrickej energie. Hlavným dôvodom  
sú náklady na prepravu lignitu, ktoré pohlcujú ekonomickú hodnotu pri preprave na väčšie 
vzdialenosti. Vo všeobecnosti platí, že lignit sa zúčastňuje iba 1% z celkového svetového trhu 
s energetickými komoditami, kde najväčšie zastúpenie ma ropa s 58%, prírodný plyn s 22% 
a čierne uhlie s 17% .  
 V tabuľke č.5 sú uvedené parametre tepelnej elektrárne, ktoré boli využité pre odhad 
(výpočet) ročnej spotreby uhlia za účelom výroby elektrickej energie pre lokálny trh a export.  
 
  Table 5 Calculation of coal consumption in the new power plant 

 
 
 V modeli je uvažované s ročnou produkciou uhlia vo výške 20 miliónov t.  
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3.2.2 Odhad investícií a výrobných nákladov  
 Ak uvažujeme s ročnou produkciou uhlia 20 miliónov t a s tým súvisiacou produkciou 
jaloviny s využitím kontinuálnej technológie na ťažbu uhlia a jaloviny (Kolesové rýpadlo, 
pásová doprava a zakladač) potom nároky na investície sa dajú klasifikovať do nasledujúcich 
kategórií: 
a) Investície do produkčných zariadení a mechanizácie    
 Hlavná banská mechanizácia 
  Uhlie 
  Nadložie    
 Pásová doprava 
  Uhlie 
  Nadložie  
 Zakladanie (Spreaders / Stackers) 
  Uhlie 
  Nadložie 
 Pomocná mechanizácia 
  Hydraulický exkavátor   
  Kolesový / húsenkový nakladač 
  Dózer 
  Kamión 
 Odvodňovanie  
b) Investície do stavieb a infraštruktúru  
 Systém zásobovania energiou  
 Strediská  Údržba hlavnej banskej mechanizácie (Workshop)  
   Údržba pomocnej  banskej mechanizácie (Workshop) Workshop 

Electrical 
    Údržba elektrických inštalácií   
    Ostatné budovy  
c) Investície na získanie pozemku  
 Odkúpenie pozemku (expropriácia)  
 Odkúpenie nehnuteľností 
 Rekultivácia 
 Ostatné náklady na terénne úpravy 
d) Náklady na mzdy  
 Požiadavka na personál 
  Produkcia  
  Údržba 
  Administratíva 
e) Údržba 
 Hlavná banská mechanizácia  
 Pomocná mechanizácia  
 Pásová doprava (Materiál, Personál, Energia)  
f) Cena energie a pálivá 
g) Všetky ostatné náklady 15% z celkových investícií 
h) Finančne zabezpečenie: 10 % 
i) Úroková sadzba 10% 
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 Všetky hore uvedené kategórie sú implikované do tabuľkového procesora 
a predstavujú vstupné hodnoty (napríklad cena mechanizácie, energie, paliva,...), vypočítané 
hodnoty (náklady na údržbu, mzdy), a sú medzi sebou previazané tak, že napríklad zmenou 
hodnoty ročnej produkcie sa mení aj počet potrebnej mechanizácie a tým súvisiace náklady[B11, 
B12] .  
 
   Table 6  Input parameters for necessary investment in mining activity 

Popis Hodnota  Jednotka 

Deposit and production parameters    

Celkový objem nadložia 665.000  [T m3 ] 
Celkove ťažiteľne zásoby 700.000  [T t ] 
Pomer Nadložie : Uhlie 0,95   

Životnosť projektu 37  [rok] 
Ročná úroveň ťažby uhlia 20.550  [T t/a] 

Ročná úroveň produkcie nadložia 19.523  [T m³/a] 
Stredná energetická hodnota 1.800  [kcal/kg] 

Hustota uhlia 1,14  [ t/m³ ] 

Celkový objem (nadložie + uhlie) 1.365.000  [Mil. m3+t] 
Špecifické podmienky     

 Cena kolesového rýpadla 8  [ EUR/kg ] 
 Cena zakladača 7  [ EUR/kg ] 
 Cena pásovej dopravy 6  [ EUR/kg ] 
 Cena energie  0,03  [ EUR/kWh ] 
 Cena palivá 0,323  [ EUR/l ] 
 Údržba hlavnej banskej mechanizácie 5  [ % z ceny novej ] 
 Údržba pomocnej banskej mechanizácie 3  [ % z ceny novej] 
 Údržba pásovej dopravy    
  Materiál  0,01  [ EUR/tkm ] 
  Personál  0,25  [ h/1000 fm³km ] 
  Energia  0,7  [ kWh/m³km ] 
 Údržba infraštruktúry 2  [ % z ceny novej] 
 Mzdy Brutto priemer 400  [ EUR/mesiac ] 
   Extra Náklady 20  [ % ] 
   Celkovo / mesiac 480  [ EUR/mesiac ] 
   Celkovo / rok 5760  [ EUR/rok ] 

 
 

3.3 Tvorba výpočtovej tabuľky v EXCELi 
 Pre kalkuláciu a analýzu bol využitý bežný tabuľkový procesor Excel od spoločnosti 
Microsoft.  Na obrázku č.5 sú zobrazené jednotlivé fázy výpočtu a analýzy. Vytvorená tabuľka 
je založená na základe výpočtov a odhadov z predhadzujúcich kapitol.  
 
 

3.4 Výsledky analýzy investícií základného projektu  
 Cieľom bolo ohodnotiť účinnosť investícií do banského projektu Sibovec. Boli 
porovnané výška potrebných investícií, výrobných nákladov v sledovanej dobe od 37 rokov 
a generovanými hodnotami t.j. cenou 1 t uhlia a energie.  
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Fig.5 Three steps model. Mining activity, energy production and investment analysis 
 
 
 Z modelu je vidieť, že je to komplexný výpočet i keď bol analyzovaný len základný 
projekt. Model sa využije ako základ pre budovanie detailnej analýzy.   
 Analýza základného projektu sa uskutočňuje mimo finančného prostredia, preto nie je 
uvažované s daňami a nákladmi súvisiacimi so zabezpečením investícii a rentou (royalties). 
 Počas simulácie základného projektu, bolo zistené pozitívne ekonomické správanie sa 
projektu a získané pozitívne indikácie tykajúce sa generovania príjmov uvažujúc s trhovými 
cenami uhlia a energie.  
 Ďalej bolo uvažované s 10% úrokovou mierou a bola získaná nasledujúca hodnota 
ceny uhlia 4,93 EUR / 1t a výrobná cena energie 2,55 EURc/kWh.  
 Výška investícií potrebných pre začiatok a udržanie produkcie prvých 5 rokov 
celkovo predstavuje hodnotu 524,820,000 EUR.   
 Vývoj projektu počas celej sledovanej doby od 37 rokov je naznačený na obrázku 7. 
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Fig.6  Sibovc Project Profit and Loss Chart 
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Fig. 7  Financial demands of the project during whole monitored period 

 
 
 Štúdia základného projektu poukazuje na pozitívne správanie sa projektu a na 
schopnosť generovať zisk. Hlavný problém predstavuje zabezpečenie potrebných finančných 
zdrojov ako je naznačuje obr. 7. Samozrejme to je aj téma kompletnej analýzy investícií.  
 
 
Záver 
 Cieľom práce bolo poukázať na skutočnosť, že Kosovské ložiská hnedého uhlia sú 
skutočnou šancou na získanie investícií a to na základe priaznivých ekonomických 
ukazovateľov. Vypočítané ceny pre uhlie a následne elektrickej energie poukazujú na 
rentabilnosť investícií, keďže sú schopné generovať zisk.  
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 Aj keď výsledkov je založená na niekoľkých odhadnutých parametroch týkajúcich sa 
prevažné požiadavky na ročnú produkciu, vytvorený model ocenenia predstavuje účinnú formu 
pre výpočet a dynamickosť modelu, umožňuje aktualizáciu vstupných hodnôt pričom výpočet sa 
uskutočňuje automaticky a má vplyv na všetky parametre projektu a počas celej sledovanej 
doby.  
 Model sa využije a zdokonalí počas vypracovania „Hlavného banského projektu“ pre 
otvárku nového poľa Sibovec, kde sa určia všetky potrebné vstupné parametre. Výsledkom bude 
možnosť vytvoriť univerzálny model, ktorý umožni kompletnú analýzu tohto aj podobných 
banských projektov. 
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