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Bratislava má zo zákona povinnosť zabezpečiť triedenie 
kuchynského bioodpadu najneskôr do roku 2023. 
V každej mestskej časti, kde bude zber kuchynského 
bioodpadu zavedený, vzniká povinnosť všetkým 
pôvodcom odpadu sa do systému zberu zapojiť.

Cieľom opatrenia je znížiť, ideálne odstrániť kuchynský 
bioodpad zo zmesového komunálneho odpadu. Pri 
skládkovaní, ktoré sa praktizuje na 80 % územia 
Slovenska, je takýto bioodpad najväčším tvorcom 
skleníkových plynov a znečisťovateľom povrchových  
a podzemných vôd, pôdy či ovzdušia.

Vedeli ste, že na jedného Bratislavčana pripadá ročne 
vyše 120 kg kuchynského bioodpadu? Ak zozbierame 
tento druh odpadu zvlášť, môžeme ho spracovať  
a opätovne vrátiť do pôdy ako hodnotný kompost.

Obyvatelia približne 90 domácností bytového domu  
by tak mohli za rok vytriediť také množstvo 
kuchynského bioodpadu, ktoré by postačovalo na 
obohatenie jedného hektára pôdy. Na takejto zelenej 
ploche môže vyrásť približne 40 - 70 ton mrkvy alebo 
30 ton melónov. Triedením kuchynského bioodpadu 
znižujeme objem umelých hnojív na našich poliach  
a podporujeme rozvoj cirkulárnej ekonomiky.

Pridajte sa k zberu kuchynského bioodpadu a chráňte 
tak spolu s nami životné prostredie znížením objemu 
zmesového odpadu v našom hlavnom meste.
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Zber kuchynského bioodpadu bude prebiehať 2x do týždňa  
od začiatku marca do konca novembra.

Zber kuchynského bioodpadu bude prebiehať 1x do týždňa  
od začiatku decembra do konca februára.

RD  –  rodinný dom   |   BD  –  bytový dom   |   o.č  –  orientačné číslo
Tento harmonogram platí do odvolania.

MAREC – NOVEMBER

PONDELOK A ŠTVRTOK UTOROK
A PIATOK

STREDA
A SOBOTA

1. mája – RD Pieskovcová – RD Bleduľová – RD Bystrická – BD

Brežná – RD Pod Glavicou 
– BD

Bršlenová – RD Eisnerova – BD

Bridlicová – RD Pod Glavicou 
– RD

Bystrická – RD Hradištná – BD

Delená – RD Pod Lipovým 
– RD

Ílová – RD Istrijská – BD

Delená/
Charkovská – RD Pod srdcom – RD Istrijská – RD Ivana Bukovčana 

– BD

Devínske jazero 
– RD Podhorská – RD Jána Jonáša – RD Jána Jonáša – BD

Eisnerova – RD Pri Rochu – RD Janšákova – RD Jána Poničana 
– BD

Eisnerova o.č.58 
– BD Prímoravská – RD Jasencová – RD Jána Smreka 

– BD

Charkovská – RD Samova – RD Kremencová – RD Kalištná – BD

Kosatcová – RD Slovinec – RD Ľubovníková 
– RD

Ľubovníková 
– BD

Leopolda 
Jablonku – RD Spádová – RD Magnezitová 

– RD Mečíková – BD

Mlynská – BD Štefana Králika 
– RD Mečíková – RD Milana Marečka 

– BD

Na grbe – RD Vápencová – RD Mlynská – RD Novoveská – BD

Na hriadkach 
– RD

Vápencová o.č. 
11 a 13 – RD Na mýte – RD Opletalova – BD

Na hriadkach  –  
záhrady – RD Vápenka – RD Opletalova – RD Pavla Horova 

– BD

Na kaštieli – RD Vukovarská – BD Poniklecová – RD Štefana Králika 
– BD

Na skale – RD Vukovarská – RD Tehelňa – RD Tomislava P. 
Kolakoviča – BD

Na vyhliadke 
– RD

Waitov lom – RD Tehliarska – RD Uhrovecká – BD

Nad vinohradmi 
– RD Zavadilova – RD Záhradná – RD

Zdenky 
Schelingovej 
– BD

Námestie 6. 
apríla – RD

Zavadilova  –  
záhrady – RD Záveterná – RD

Novoveská – RD Želiarska – RD

Pavla Horova 
– RD

Pavla Horova  –  
Záhrady – RD

DECEMBER – FEBRUÁR
PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK

1. mája – RD Bleduľová – RD Bystrická – BD Brežná – RD

Bridlicová – RD Bršlenová – RD Eisnerova – BD Devínske jazero 
– RD

Delená – RD Bystrická – RD Hradištná – BD Mlynská – BD

Delená/
Charkovská – RD Ílová – RD Istrijská – BD Na hriadkach  –  

záhrady – RD

Eisnerova – RD Istrijská – RD Ivana Bukovčana 
– BD Na kaštieli – RD

Eisnerova o.č. 
58 – BD Jána Jonáša – RD Jána Jonáša – BD Nad vinohradmi 

– RD

Charkovská – RD Janšákova – RD Jána Poničana 
– BD

Pavla Horova 
– RD

Kosatcová – RD Jasencová – RD Jána Smreka – BD Pavla Horova  –  
Záhrady – RD

Leopolda 
Jablonku – RD Kremencová – RD Kalištná – BD Pod srdcom – RD

Na grbe – RD Ľubovníková 
– RD

Ľubovníková 
– BD Pri Rochu – RD

Na hriadkach 
– RD

Magnezitová 
– RD Mečíková – BD Štefana Králika 

– RD

Na skale – RD Mečíková – RD Milana Marečka 
– BD

Vápencová o.č. 
11 a 13 – RD

Na vyhliadke 
– RD Mlynská – RD Novoveská – BD Waitov lom – RD

Námestie 6. 
apríla – RD Na mýte – RD Opletalova – BD Zavadilova – RD

Novoveská – RD Opletalova – RD Pavla Horova 
– BD

Zavadilova  –  
záhrady – RD

Pieskovcová – RD Poniklecová – RD Štefana Králika 
– BD

Pod Glavicou 
– BD Tehelňa – RD Tomislava P. 

Kolakoviča – BD

Pod Glavicou 
– RD Tehliarska – RD Uhrovecká – BD

Pod Lipovým 
– RD Záhradná – RD Zdenky 

Schelingovej – BD

Podhorská – RD Záveterná – RD

Prímoravská – RD

Samova – RD

Slovinec – RD

Spádová – RD

Vápencová – RD

Vápenka – RD

Vukovarská – BD

Vukovarská – RD

Želiarska – RD

RD  –  rodinný dom   |   BD  –  bytový dom   |   o.č  –  orientačné číslo
Tento harmonogram platí do odvolania.
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KUCHYNSKÝ
BIOLOGICKY
ROZLOŽITE¼NÝ
ODPAD

Buďte súčasťou prechodu na cirkulárnu ekonomiku a pridajte sa 
k zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu!

všetky tuhé, pevné zvyšky z prípravy jedál 
rastlinného aj živočíšneho pôvodu • nespotrebované 
zvyšky jedál a potravín, vrátane pokazených, resp. 
po záruke – bez obalov • vrecká z čajov a usadeniny 
z kávy • certi�kované kompostovateľné vrecká

jedlé oleje a tuky • obaly z potravín • obaly 
po konzumácii jedál • vrecká bez certi�kátu 
na kompostovanie • kávové kapsule • cigaretové 
ohorky • odpad zo záhrad a iný komunálny odpad

ČO PATRÍ A NEPATRÍ  
DO KOMPOSTOVATEĽNÝCH VRECIEK  
NA KUCHYNSKÝ BIOODPAD?

AKO ZAČAŤ S TRIEDENÍM
KUCHYNSKÉHO BIOODPADU?

ĎALŠIE INFORMÁCIE  
O ZBERE KUCHYNSKÉHO  
ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ

AKÝ JE ROZDIEL MEDZI  
ZBERNOU NÁDOBOU NA KUCHYNSKÝ 
BIOODPAD A ZÁHRADNÝ BIOODPAD?

AKO KOMBINOVAŤ ZBER 
KUCHYNSKÉHO BIOODPADU  
A DOMÁCE KOMPOSTOVANIE?

Všetky domácnosti dostanú bezplatne jeden 10 l  
odvetrávací kuchynský košík, certifikované 
kompostovateľné vrecká na 12 mesiacov v počte  
150 ks a informačný leták. Ďalšie vrecká s certifikátom 
OK compost, OK home compost alebo papierové 
vrecká si môžete zakúpiť v obchodoch. 

PRE DOMÁCNOSTI  
V BYTOVÝCH DOMOCH

Obyvatelia bytových domov budú kuchynský bioodpad 
triediť do kompostovateľného vrecka umiestneného  
v 10 l kuchynskom košíku. Po naplnení vrecko zauzlia  
a vynesú ho do 120 l alebo 240 l hnedej zbernej nádoby 
(podľa počtu obyvateľov v bytovom dome) označenej 
nálepkou „kuchynský biologicky rozložiteľný odpad“, 
ktorá bude umiestnená v blízkosti bytového domu.

PRE DOMÁCNOSTI  
V RODINNÝCH DOMOCH

Obyvatelia rodinných domov budú kuchynský 
bioodpad doma triediť do kompostovateľného vrecka 
umiestneného v 10 l kuchynskom košíku. Po naplnení 
vrecko zauzlia a umiestnia ho do 20 l hnedej zbernej 
nádoby označenej nálepkou „kuchynský biologicky 
rozložiteľný odpad“. Iba túto 20 l zbernú nádobu 
budú vykladať na obvyklé odvozné miesto zmesového 
odpadu v deň odvozu do 7:00 hod.

Zber kuchynského odpadu bude prebiehať počas 
celého roka. Záhradný bioodpad bude naďalej 
vyvážaný sezónne od marca do novembra, 1x za dva 
týždne, tak ako doteraz.

Prosím, nevhadzujte kuchynský bioodpad do nádob  
na záhradný bioodpad, tieto druhy odpadu majú 
rozdielne spracovanie. Hnedá nádoba na záhradný 
bioodpad a hnedá nádoba na kuchynský bioodpad sú 
odlíšené nálepkami.

Nálepka na nádobe  
určenej na kuchynský 
bioodpad

Nálepka na nádobe  
určenej na záhradný 
bioodpad

Kompostovateľné vrecká nesmú byť skladované vo vlhkom 
a teplom prostredí, na priamom slnku, ani pri extrémnych 
podmienkach. Môže dôjsť k ich znehodnoteniu alebo 
rozkladu. 

  všetky tuhé, pevné zvyšky z prípravy jedál  
rastlinného aj živočíšneho pôvodu,

  nespotrebované zvyšky jedál a potravín,  
vrátane pokazených, resp. po záruke - bez obalov,

  vrecká z čajov a usadeniny z kávy, 

  potraviny po záruke, vrátane mäsa  
a malých kostí (napr. z hydiny alebo rýb), 

  chlieb, pečivo, cestoviny, ryža, strukoviny,  
obilniny a pod.,

  zaváraniny bez sklenených, plechových,  
resp. iných obalov - bez tekutej časti, 

  ovocie a zelenina, vrátane šupiek - aj pokazené,

  vajcia a škrupiny z vajec,

  použité papierové vreckovky,

  certifikované kompostovateľné vrecká  
(označené logom: OK compost, OK home compost)  
a papierové vrecká.

  jedlé oleje a tuky, 

  obaly z potravín, 

  obaly po konzumácii jedál, 

  vrecká bez certifikátu na kompostovanie,

  kávové kapsule, cigaretové ohorky, 

  odpad zo záhrad a iný komunálny odpad,

  tekuté zložky kuchynského odpadu  
(napr. polievky, omáčky, mlieko),

  veľké kosti (napr. rebrá, špikové kosti),

  nepotravinové výrobky ako plienky,  
obsah vysávača a pod.

Zber kuchynského biologicky rozložiteľného 
odpadu bude rozdelený nasledovne: Od 
marca do novembra bude zber realizovaný  
2x do týždňa. Od decembra do februára  
bude zber 1x do týždňa.

Obe metódy sa efektívne dopĺňajú,  
čím je možné zabezpečiť zhodnotenie 
čo najväčšieho množstva potravinového 
odpadu.

V deň zberu musia byť 20 l zberné nádoby  
z rodinných domov umiestnené na obvyklom 
odvoznom mieste zmesového odpadu v čase 
do 7:00 hod. 

Odpad z ovocia a zeleniny je možné 
kompostovať doma, podobne ako kvety, 
štiepky, piliny, pokosenú trávu, malé kusy 
konárov, lístie, burinu. 

Používajte len nami doručené zberné 
nádoby a certifikované kompostovateľné 
vrecká, ktoré ste dostali na 12 mesiacov  
v počte 150 ks (2 až 3 vrecká na týždeň).  
Ďalšie vrecká s certifikátom OK compost, 
OK home compost alebo papierové vrecká 
zakúpite v obchodoch.

Mäso, ryby a mliečne výrobky spolu  
s akýmkoľvek vareným jedlom môžete uložiť 
do zberu kuchynského odpadu, no nemali 
by ste ich kompostovať doma. Bežný domáci 
kompostér, ktorý je umiestnený na záhrade, 
ich nedokáže plnohodnotne spracovať.

Náklady na zber kuchynského bioodpadu  
z bytových aj rodinných domov sú súčasťou 
miestneho poplatku za komunálne odpady  
a drobné stavebné odpady.

Prosíme vás, aby ste kuchynský bioodpad začali doma 
triediť najskôr týždeň pred prvým zberom, teda od 
2.5.2022. Predídete tak zápachu a vytekaniu bioodpadu 
zo zberného košíka. Prvý odvoz je plánovaný v týždni od 
9.5.2022 (viď harmonogram odvozného dňa konkrétnej 
ulice). Obyvatelia rodinných domov v deň odvozu vykladajú
iba 20 l hnedé zberné nádoby.


