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ODVOZ BIOODPADU 
ZO ZÁHRAD

kvety, štiepky, piliny, pokosená tráva, 

malé kusy konárov, lístie, odpad 

z ovocia a zeleniny a burina bez 
plastových vreciek a iných obalov

ZAČÍNA 
OD MARCA 2017

Každý rodinný dom v Bratislave 
má povinnosť prihlásiť sa na Ma
gistráte hlavného mesta a požia-
dať o pridelenie hnedého kontaj-
nera alebo kompostéra zdarma. 

Viac informácií nájdete na www.olo.sk

odpady z domácností živočíšneho 
pôvodu, mliečne a mäsové výrobky

Odvoz odpadu z hnedej nádoby 
bude spoločnosť OLO vykonávať 
jedenkrát za dva týždne. Vyrobe-
ný kompost z kompostéra môže-
te použiť na vlastné účely. 

ODDELENIE SLUŽIEB ZÁKAZNÍKOM OLO A.S. 

Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava 
e-mail: zakazka@olo.sk 
tel: 02/50 110 111 

Po – Pia: 7:00 – 16:00

Biologicky
rozložiteľný odpad

kvety • štiepky • piliny • pokosená tráva • malé kusy
konárov • lístie • odpad z ovocia a zeleniny • burina

odpady z domácností živočíšneho pôvodu •
mliečne a mäsové výrobky
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KOMPOSTÉR

Krátky slovníček kompostovania

aeróbne  
kompostovanie

je riadený proces rozkladu biologických odpadov za prístupu vzdu-
chu, ktorého koncovým produktom je kompost – organické hnojivo. 
Poznáme tri základné formy kompostovania – domáce, komunitné 
a komunálne/priemyselné.

biologický odpad
sú zvyšky z prípravy a konzumácie jedál, pozberové zvyšky zo záhrad 
a polí, odpad z údržby verejnej a súkromnej zelene a zo zelene cin-
torínov, výkaly hospodárskych zvierat atď.

biologicky rozložiteľný 
komunálny odpad

(BRKO) je biologicky rozložiteľný odpad, ktorý vzniká výlučne v ko-
munálnej sfére – patrí medzi komunálny odpad.

biologicky  
rozložiteľný odpad

(BRO) je akýkoľvek odpad, ktorý podlieha anaeróbnemu a aeróbne-
mu rozkladu, ako sú, napríklad, zvyšky jedál, odpad zo záhrad, ale aj 
papier a kartón.

domáce  
kompostovanie

je kompostovanie biologického odpadu ako aj súčasné používanie 
vzniknutého kompostu v záhradách patriacich súkromným domác-
nostiam. Domáce kompostovanie je predchádzanie vzniku odpadu. 
Nie je považované za nakladanie s odpadmi.

kompost
je organické hnojivo, vznikajúce procesom kompostovania, hnedej až 
tmavohnedej farby, drobnohrudkovitej štruktúry, bez nerozpojiteľných 
častíc, majúce deklarované kvalitatívne znaky.

kompostovací proces
je prirodzený aeróbny biochemický proces, pri ktorom z pôvodných 
biologických odpadov vplyvom živých organizmov, obzvlášť mikroor-
ganizmov, vzniká organické hnojivo – kompost.

komunitné  
kompostovanie

je kompostovanie, ktoré vykonáva skupina ľudí v určitej lokalite (ulica 
rodinných domov, záhradkárska osada, škola, obec…) s cieľom spo-
ločne kompostovať ich vlastný BRKO, ktorý vzniká v danej lokalite. 
Vznikajúci kompost je využívaný pre vlastnú potrebu komunity.

organická látka
je tvorená hlavne zo zlúčenín uhlíka. Ostatnými prítomnými prvkami 
sú vodík, kyslík, dusík, fosfor, síra a ďalšie.

technológia  
kompostovania

je postup výroby kompostu, zahŕňajúci hlavne prípravu surovín, po-
stup ich navážania a úpravu zakládky, spôsob a termín prekopávok, 
zavlažovanie, minimálne teploty a časy pre ich udržanie a celkovú 
dobu dozrievania.

zakládka
je zmes biologických odpadov namiešaná podľa stanovenej surovino-
vej skladby a založená v rovnakom termíne, napr. do pásovej hromady.



Kompostovanie  
v domácich kompostéroch

Priemerný Slovák vyprodukuje 348 kg komunálneho odpadu za rok. 
(Zdroj: ŠÚ SR) Vedeli ste, že 20 - 45% vyprodukovaného komunálneho od
padu, je práve biologicky rozložiteľný komunálny odpad, ktorý možno 
zhodnotiť pomocou kompostovania? 

Hlavnou výhodou kompostovania v plastových kompostéroch je to, že dokážete jednoduchším 

spôsobom cielene kontrolovať rozklad kompostovaného materiálu. 

Kompostéry: 
 zabraňujú nadmernému zvlhčeniu kompostovaného materiálu 

 zabraňujú nadmernému vysušovaniu kompostovaného materiálu 

 znižujú intenzitu svetla (pre rozklad je potrebná tma) 

 umožňujú kompostovanie „za tepla“ aj pri menšom objeme kompostovaného  

 materiálu, čo zabezpečuje vyšší stupeň hygienizácie a likvidácie klíčenia burín 

 zabraňujú nežiadúcemu priviatiu semien burín 

 obmedzujú prístup nežiadúcich živočíchov a hmyzu 

 sú estetickejším riešením v porovnaní s obyčajnou hromadou biologického  

 odpadu na záhrade 

 majú dlhú životnosť

Ako a kam kompostér umiestniť?
Kompostér si môžete umiestniť na ktoromkoľvek mieste záhrady, avšak odporúčame zohľadniť 

niektoré zásady a pravidlá, ktoré sú overené v praxi. Kompostér umiestnite tak, aby:

 nebol v blízkosti zdroja pitnej vody, ani v zaplavovanom území

 bol zaistený kontakt so zemou (zlepšíte tým prístup mikroorganizmov a pôdnych  

 organizmov ku kompostovanému materiálu)

 donášková vzdialenosť nebola veľká

 bol okolo zásobníka dostatočný priestor pre manipuláciu s náradím

 bol k nemu prístup aj za daždivých dní (chodník vysypaný drevnou štiepkou, štrkom  

 alebo spevnený chodník)

 nebol vystavený priamemu slnku (ideálne v polotieni pod stromom)

 neprekážal susedom

Ako správne postupovať  
pri kompostovaní?

Kompostovať môžete v podstate všetok biologický odpad, ktorý vzniká 
v domácnostiach a v záhrade. Z materiálov vhodných na kompostovanie 
môžu pri domácom kompostovaní spôsobiť problémy iba zvyšky z varených 
jedál. Lákajú zvieratá, podliehajú skaze a následne nepríjemne zapáchajú. 
Preto varené jedlo dávajte do kompostu len v malom množstve a zmiešajte 
ho s väčším množstvom suchého materiálu.

Vhodné a nevhodné materiály  
na kompostovanie

Vhodné suroviny
Zvyšky zo spracovania zeleniny a ovocia   Tráva, lístie, seno, slama 
a burina   Hnoj, trus, kaly   Siláž, výlisky z hrozna a ovocia   Piliny, 
drevná štiepka   Káva, čaj, škrupiny od vajec   Papierové obrúsky   

Zvyšky z pestovania úrody   Rozlámané kukuričné stonky

Nevhodné suroviny
Veľké množstvo varenej stravy   Zvyšky mäsa a mäsových výrob
kov   Ryby a výrobky z nich   Mlieko a mliečne výrobky   Nerozloži
teľný materiál (sklo, plast, kovy, textil)   Piliny a zbytky drevotriesky 
  Papier s farebnou tlačou   Uhynuté zvieratá   Chemicky ošetrené 
zvyšky



Štyri základné pravidlá kompostovania

1, Správna veľkosť materiálu
Najdôležitejšie je to v prípade ťažšie rozložiteľných materiálov - drevo, stonky starších rastlín, 

tvrdšie časti zeleniny, slama, kukuričné stonky. Ich veľkosť by nemala presiahnuť veľkosť palca na 

ruke. Mäkké materiály, ktoré sú ľahko rozložiteľné, nie je nutné zmenšovať. Úpravu veľkosti môžete 

zabezpečiť sekaním, lámaním, strihaním.

2, Vyvážený pomer kompostovaného materiálu
Základným predpokladom pre dobrý rozklad je vyvážený pomer materiálu. Platí, že dusíkaté 

materiály (hnoj, trus, pokosená tráva, kuchynský bioodpad, zvyšky z úrody), ktoré sú väčšinou 

mäkké, vlhké a zelené, treba zmiešať s uhlíkatými materiálmi (drevná štiepka, piliny, lístie, slama, 

papier), ktoré sú väčšinou tvrdé, suché a hnedé. Ich objemový pomer by sa mal približovať k 1:1.

3, Dostatočný prístup vzduchu
Kompostovanie je aeróbny proces – za prístupu kyslíka. Kompost by sa práve preto mal preko-

pávať minimálne 1 – 2x v priebehu času rozkladu. Ideálne je sledovať, čo sa s kompostom deje 

a prekopávať ho podľa potreby.

4, Správna vlhkosť
Ak má kompostovaný materiál nedostatok vlhkosti, proces sa spomaľuje alebo sa zastaví. Pokiaľ je 

vlhkosť nadmerná, dochádza k nežiadúcemu hnilobnému procesu. Preto správnu vlhkosť musíte 

kontrolovať a v prípade potreby ju zvýšiť (pokropením vodou alebo pridaním vlhkého dusíkatého 

materiálu), alebo znížiť pridaním suchých – uhlíkatých materiálov.

Chyby pri kompostovaní

Vysúšanie kompostovaného materiálu

Problém: Počas letných dní dochádza k zvýšenému vyparovaniu vody. Pri nízkej vlhkosti dochá-

dza k výraznému spomaleniu až zastaveniu rozkladného procesu. Charakteristickým znakom pre 

suchý kompost je biely plesňový povlak a hubovitý zápach.

Riešenie: Pridaním tekutiny alebo čerstvých zelených materiálov, kompost premiešajte. Snažte 

sa dosiahnuť, aby celá zmes kompostovaného materiálu bola rovnomerne vlhká.

Vysoká vlhkosť a zápach kompostovaného materiálu

Problém: Kompostovaný materiál s vyššou vlhkosťou spoznáte podľa nepríjemného zápachu. Tento 

problém nastáva vtedy, keď dáte do kompostu veľké množstvo vlhkých dusíkatých materiálov. To 

vedie k absencii vzduchu, čo spôsobuje vznik hniloby a zápachu. V prípade, že by ste tento problém 

ignorovali, vznikne namiesto kvalitného kompostu len nezdravá, mazľavá a zapáchajúca hmota.

Riešenie: Kompost je potrebné premiešať a pridať suché uhlíkaté materiály hrubšej štruktúry 

(slama, posekané drevo, kukuričné stonky).

Nedostatočná teplota

Problém: Teplota v komposte je 50 až 70 stupňov Celzia.

Riešenie: Kompostovaný materiál musíte prekopať/prevzdušniť, skontrolovať vlhkosť, prípadne 

pridať dusíkaté materiály (čerstvo pokosenú trávu, hnoj).

Nadmerný výskyt mušiek

Problém: V komposte nájdete nadmerné množstvo drobných mušiek.

Riešenie: Kompostovaný materiál je potrebné posypať/zakryť pôdou, vyzretým kompostom, 

kamennou múčkou. Je dobré, pokiaľ v nádobe vytvoríte prievan.

Nezabudnite na drenážnu vrstvu
Pri zakladaní kompostu na dne kompostéra vytvorte tzv. drenážnu vrstvu z väčších 

(cca 20 cm), hrubších (cca 2-5 cm) vetví. Do nich zapichnite 2 -5 ks perforovaných 

trubiek alebo drevených polien, ktoré zaistia dostatočné prevetranie kompostu.  

Po naplnení kompostéra ich vytiahnite, čím zabezpečíte prúdenie vzduchu.

Ako zistíte správnu vlhkosť?
Hrsť kompostu stlačte v ruke. Medzi prstami sa vám objaví len pár kvapiek vody. 

Po otvorení ruky by kompost mal zostať pokope. Pokiaľ z neho vytečie viac vody, 

musíte doň pridať suché a hrubšie materiály. Pokiaľ sa po otvorení ruky kompost 

rozsype je suchý a treba ho zvlhčiť. 



Kvalita a použitie kompostu

V praxi, pri dodržiavaní pravidiel, je možné vyrobiť kompost v rozmedzí  
od 3 mesiacov až do 1 roka od založenia kompostu. Surový kompost je 
možné použiť na jeseň a umiestniť ho do pôdy, vyzretý môžete použiť 
v ktoromkoľvek ročnom období, okrem zimy a k akýmkoľvek rastlinám. Pri 
sadení používajte kompost zmiešaný so zeminou v pomere 1:1. Na dosta
točné zásobovanie pôdy živinami stačí 1 – 2 cm vrstva kompostu ročne, čo je  
10 – 20 litrov kompostu na 1m2.

Kedy je kompost hotový?
Správny kompost je hnedej až tmavohnedej farby, nezapácha, 

ale vonia ako lesná pôda.

Prečo kompostovať?
 Predchádzate tým vzniku odpadu.

 Ušetríte za priemyselné hnojivá.

 Získate kvalitné hnojivo, ktoré zadržiava vodu, prevzdušňuje pôdu

 a dodáva jej živiny.

 Pravidelným pridávaním kompostu do ťažkej pôdy zvýšite jej pórovitosť, 

 vzdušnosť a zlepšíte jej priepustnosť.

 Pridaním kompostu do ľahkej pôdy zvýšite jej súdržnosť a znižujete 

 vysychavosť pôdy. 

 



Komunitné kompostovanie

Hlavné mesto Bratislava na svojom území umožňuje držiteľovi biologicky 
rozložiteľného odpadu z údržby zelene zo záhrad zriadiť komunitné kom
postovisko, ktoré bude slúžiť pre vlastnú potrebu komunity v určitej loka
lite. Žiadateľmi môžu byť, napríklad, skupiny vlastníkov rodinných domov, 
obyvatelia bytových domov, vlastníci záhrad v záhradkárskych oblastiach, 
školské či predškolské zariadenia a iní. 

Cieľom komunitného kompostovania je znižovanie množstva biologicky rozložiteľných odpadov 

a výroba vlastného kompostu pre členov komunity. Takto vyrobený kompost môže byť použitý pri 

výsadbe, údržbe zelene v okolí domov či v domácnostiach do kvetináčov.

Aký je postup? 
Žiadateľ o zriadenie komunitného kompostoviska podá vyplnenú žiadosť na adresu: Primaciálne 

nám. 1, P. O. BOX 192, 814 99 Bratislava 1. Hlavné mesto po posúdení žiadosti a splnení podmie-

nok pre zriadenie komunitného kompostoviska vydá v lehote 45 dní stanovisko a komunitnému 

kompostovisku pridelí registračné číslo. Náklady na vybudovanie komunitného kompostoviska 

znáša žiadateľ.

Podmienky, ktoré treba dodržať
Podľa Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta sú podmienky pre zriadenie komunit-

ného kompostoviska nasledovné:

 umiestnenie mimo ochranného pásma vodného zdroja, dlhodobo zamokrených pozemkov  

 alebo v záplavového územia, mimo ihrísk a športovísk, nevytvára prekážku na pozemnej  

 komunikácií

 zabezpečenie proti prístupu zvierat uzavretím z každej strany, proti hlodavcom a iným nežia- 

 dúcim živočíchom aj zo spodnej strany pletivom s okom rozmerov maximálne 1 x 1 cm alebo  

 iným vhodným spôsobom tak, aby sa nezabránilo prirodzenému odtoku prebytočnej vlhkosti  

 do pôdy a prístupu mikroorganizmov a makroorganizmov do kompostoviska

 stabilné zabezpečenie proti priamemu slnečnému žiareniu, dažďu, silnému vetru, tzn. je umiestnené  

 pod stromom, kríkom alebo prístreškom

 v dostupnej vzdialenosti všetkým členom komunity

 zabezpečené štítkom s pokynmi, ktoré odpady do kompostoviska patria, zoznamom odpadov,  

 ktoré je zakázané do kompostoviska ukladať a kontaktom na kompost majstra

PAPIER 

 noviny, časopisy, knihy, zošity, lepenka, 
 kancelársky papier (aj skartovaný),  
 reklamné letáky, kartón, papierové tašky

 mokrý, mastný a znečistený papier,  
 samoprepisovací a voskovaný papier,  
 použité plienky a hygienické potreby,  
 tetrapak, alobal

PLASTY 

 neznečistené plastové fľaše od nápojov 
 (stlačené), fólie, plastové obaly 
 z domácností, tetrapak, plastové tašky  
 a vrecká, hliníkové plechovky

 plasty znečistené chemickými látkami,  
 zvyškami jedál, biologickým odpadom,  
 olejmi (okrem jedlých)

SKLO 

 neznečistené sklenené fľaše, sklenené 
 obaly z nápojov a potravín, sklenené črepy

 keramika, porcelán, zrkadlá, drôtené  
 a lepené sklo, vrstvené bezpečnostné sklo,  
 horniny, technické sklo, sklo s obsahom  
 chemických látok, tabuľové sklo (patrí  
 do zberného dvora)

ZMESOVÝ 
KOMUNÁLNY ODPAD 

 zmesový komunálny odpad (zvyšok po  
 vytriedení), konzervy a oceľové plechovky

 papier, plast, sklo, biologicky rozložiteľný  
 odpad z údržby zelene, objemný odpad  
 (nábytok, sedačky, dvere, podlahoviny  
 – patria do zberného dvora), horúci popol,  
 horľavý, výbušný odpad, kamene, zemina,  
 stavebný odpad, uhynuté zvieratá,  
 nebezpečný odpad

ZBERNÝ DVOR 
 objemný odpad, drobný stavebný odpad, biologicky rozložiteľný odpad, kovy, papier a lepenka,  
 plasty, sklo, elektroodpad z domácností, batérie a akumulátory, drevo, odpady z domácej chémie  
 prinesené výhradne v pôvodných obaloch

BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ KOMUNÁLNY ODPAD  
 kvety, štiepky, piliny, pokosená tráva, malé kusy konárov, lístie, zvyšky po zbere ovocia a zeleniny, burina
 
 odpady z domácností živočíšneho pôvodu, mliečne a mäsové výrobky

AKO SPRÁVNE TRIEDIŤ?



Z papiera je recykláciou 
možné vyrobiť  
kuchynské utierky, toaletný papier  

či obaly na vajíčka.

Vytriedením a recykláciou  

100 ton papiera sa zachráni  
1 hektár storočného lesa.

VEDELI STE, ŽE?  

30 vyzbieraných plastových  
fliaš je potrebných na výrobu  

1 flísovej bundy. 

Z recyklovaného skla  
sa vyrábajú najmä  

sklenené fľaše,  

ale aj tepelné izolácie. 

Zo 670 recyklovaných  
hliníkových plechoviek môže  

byť 1 bicykel. 

ODDELENIE SLUŽIEB ZÁKAZNÍKOM OLO A.S. 
Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava 

e-mail: zakazka@olo.sk 
tel: 02/50 110 111 

Po – Pia: 7:00 – 16:00


