
VRÁ�ME PRÍRODE TO, ÈO NÁM DALA

„Všetko, èo hovorí príroda, je múdre.“ 

Iuvenalis

 odpadov 
biologických

kompostovanie 

Biologicky rozložite¾ný odpad 

(ïalej „biologický odpad“) je taký odpad, ktorý 
je schopný aeróbneho (s prístupom vzduchu) 
alebo anaeróbneho (bez prístupu vzduchu) roz-
kladu. Vzniká v záhradách, pri údržbe verejnej 
zelene, v našej kuchyni, jedálòach a reštaurá-
ciách, v po¾nohospodárstve atï. Tvorí viac 
ako 40% hmotnosti komunálneho odpadu. 

KOMPOSTOVANIE 
je najstaršou a najznámejšou recyklaènou technológiou, 
ktorá bola kedy popísaná. Patrí medzi najèastejšie spôsoby 
recyklácie biologických odpadov (ïalej „biologických 
odpadov“). Je to riadený prevažne aeróbny proces, pri ktorom 
z pôvodných organických látok vplyvom živých organizmov, 
obzvláš� 
mikroorgani-
zmov, vzniká 
organické 
hnojivo - 
kompost.

PREÈO KOMPOSTOVA�? 

• Získame tým kvalitné organické hnojivo 
pre svoju záhradku.

• Ušetríme peniaze za drahé hnojivá a môžeme vzniknutým kompostom nahradi� používanie 
umelých hnojív.

• Kompost môže zlepši� hospodársku situáciu po¾nohospodárov a malých farmárov. 
• Kompost je neocenite¾ný pri návrate organickej hmoty do pôdy, èím ju zúrodòuje. 
• Ušetríme peniaze za odvoz odpadov.
• Znížime množstvo a škodlivos� odpadov - minimalizujeme. 
• Kompost môže úplne nahradi� používanie rašeliny (neobnovite¾ný zdroj).

AKO KOMPOSTOVA�?

Dodržujme 4 základné pravidlá kompostovania:

1. Správna ve¾kos� kompostovaného 
materiálu: platí, že èím sú menšie 
èastice, ktoré chceme kompostova�, 
tým sa nám rýchlejšie skompostujú. 
Zmenšovanie tvrdších a ve¾kých 
èastíc môžeme dosiahnu� drvením, 
sekaním, lámaním, strihaním...

2. Správna skladba kompostu: platí, 
že dusíkaté látky (hnoj, trus, 
pokosená tráva, kuchynský bioodpad, 
pozberové zvyšky zo záhrady...) 
sú väèšinou mäkké, š�avnaté 
a zelené; musíme zmiešava� 

s uhlíkatými látkami (drevná štiepka, piliny, hobliny, lístie, 
slama, papier...), ktoré sú zväèša tvrdé, hnedé, suché. 
Optimálny pomer uhlíka k dusíku C: N v kompostovacej zakládke je 30 - 35: 1 v prospech 
uhlíka. Dôležité je, aby sa tieto odpady naozaj miešali a nie ukladali vo vrstvách. 

Èo patrí do kompostu - pri domácom kompostovaní
- zvyšky z pestovania a èistenia ovocia a zeleniny
- zvyšky jedál a potravín
- èaj, kávový výluh
- kvety
- pokosená tráva
- konáre, lístie
- vypletá burina
- popol z dreva
- drevené piliny a hobliny
- hnoj a trus
- papierové utierky a servítky...

Èo nepatrí do kompostu - pri domácom kompostovaní
- nerozložite¾né odpady (kovy, plasty, sklo...)
- nebezpeèné odpady (farby, staré lieky, staré oleje...)
- chemické prostriedky
- prach zo smetí a vysávania
- èasti rastlín napadnuté chorobami
- kosti, mäso, ryby a mlieène výrobky

3. Dostatoèný prístup vzduchu: prístup vzduchu je pri kom-
postovaní nevyhnutný. Zabezpeèi� ho môžeme viacerými 
spôsobmi: miešaním jemných surovín so štruktúrnymi 
(kuchynský bioodpad, trávu s drevnou štiepkou, hobli-
nami...), ukladaním surovín do zásobníka s vetracími otvormi alebo na kopu 
a pravidelným prekopávaním. Ideálne je sledova�, èo sa deje v komposte a prekopáva� vždy, 
keï zaène kompost zapácha�, alebo keï poklesne v komposte teplota, alebo keï sa vám 
zdá, že kompost nepracuje tak, ako by ste chceli. Platí, že èasté prekopávanie urýchli 
rozklad.

4. Dostatoèná vlhkos�: ak má kompost nedostatok vlhkosti, 
proces sa spoma¾uje alebo až zastavuje. Ak je vlhkos� 
nadmerná, dochádza k nežiadúcemu hnilobnému procesu, 
èo sa prejaví zápachom. 

FORMY KOMPOSTOVANIA: 

 1. Domáce 
kompo-
stovanie 

znamená 
kompostova-
nie bioodpa-
du ako aj 
súèasné používanie kompostu 
na pozemkoch a v záhradách, patria-
cich súkromným domácnostiam. 

2. Komunitné kompostovanie znamená kompostovanie, ktoré vykonáva skupina ¾udí 

v urèitej lokalite s cie¾om spoloène 
kompostova� ich vlastný bioodpad, ktorý 
vzniká v danej lokalite. Vznikajúci kompost 
je využívaný pre vlastnú potrebu komunity. 
Jednou z foriem komunitného komposto-
vania je aj Obecné kompostovisko 
s produkciou kompostu do 10 ton roène. 
Použi� sa dá v menších obciach, v mestských 
èastiach, ktoré sú dedinského charakteru, 
záhradkárskych osadách a pod. na kompo-
stovanie biologických odpadov zo záhrad 
a údržby verejnej a súkromnej zelene.

3. Ve¾kokapacitné kompostovanie znamená kompostovanie bioodpadu 

z väèšej zvozovej oblasti v centrálnej kompostárni. Zahàòa rôzne spôsoby s využitím rôznej 
techniky a technológie. 
Rozde¾ujeme ho na kompostovanie na hromadách 
(mechanicky prekopávané, prevzdušòované aeráciou) 
a na kompostovanie v boxoch (otvorené, uzavreté). 
Kompost môže by� použitý pre vlastnú potrebu alebo 
po certifikácii dávaný do obehu predajom.

Prekopávanie a sledovanie vlhkosti 
je pri kompostovaní dôležité.

Prekopávaè robí svoju prácu 
na priemyselnej kompostárni.

Nádoba na zber biologického odpadu
s kompostovate¾ným vreckom.

Suché, drevnaté, hnedé suroviny si je vhodné uskladni� 
na obdobie výskytu š�avnatých, mäkkých, zelených surovín.

Ukážka rôznych druhov záhradných kompostérov.
Dobrý kompost príjemne vonia po lesnej pôde.

Komunitné kompostovanie môže ma� podobu 
viacerých kompostovísk. 

BUÏTE PRIATE¼MI ZEME AJ VY! 
Vydali Priatelia Zeme - SPZ v rámci týchto projektov:
1. „Triedenie a recyklácia odpadu – súèas� nášho každodenného života“, ktorý 

finanène podporil Recyklaèný fond.
2. „Viac recyklácie, menej zneèistenia“, ktorý je spolufinancovaný z Finanèného 

mechanizmu Európskeho hospodárskeho spoloèenstva, Nórskeho finanèného 
mechanizmu a štátneho rozpoètu Slovenskej republiky.

Hore správna vlhkos� kompostu, dole premoèený
a príliš suchý kompost.

www.priateliazeme.sk/spz; 055 / 677 1 677


