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Príručka pre správne kompostovanie 

Z bioodpadu je možné vyrobiť kvalitný kompost – organické hnojivo, ktoré 

môžeme využiť pri pestovaní vo vlastnej záhrade a zvýšiť úrodnosť pôdy.  

Kompostovanie je proces, pri ktorom dochádza k rozkladu bioodpadu pomocou 

baktérií, plesní a kvasiniek.  

Bioodpad, ktorý hodíte do zmesového komunálneho odpadu a skončí na skládke 

vytvára pri rozklade skleníkové plyny ako je metán.  

Kompostovaním šetríte životné prostredie, znížia sa náklady na zber odpadu 

a zároveň získate kvalitné hnojivo, za ktoré nemusíte platiť. 

 

ČO PATRÍ DO KOMPOSTÉRA:  

1. odpady zo záhrady ako pokosená tráva, zvyšky zeleniny, opadané ovocie,   

zvädnuté časti rastlín, burina, podrvené alebo posekané konáre, lístie, 

kôra, piliny, hobliny,  

2. kuchynské a domové biologické odpady ako odpady z čistenia ovocia 

a zeleniny, šupky z citrusových plodov a banánov, kôstky, jaderníky, zvyšky 

varenej stravy (nie živočíšnej),  čajové vrecká, usadenina z kávy, škrupinky 

z vajíčok a orechov, zvyšky pečiva, popol z dreva, stará zemina 

z kvetináčov, vlasy, papierové vreckovky, 

3. biologické odpady z chovu hospodárskych zvierat ako hnoj a trus. 

 

  

 

ČO NEPATRÍ DO KOMPOSTÉRA: 

1. odpady, ktoré sa nerozkladajú ako sklo, kovy, kamene, plasty, textil, 

jednorázové plienky, tetrapaky, ... 

2. odpady s obsahom nebezpečných látok ako farby, oleje, chemické 

prostriedky, lieky, ... 

3. biologické odpady živočíšnej povahy ako kosti, mäso, mliečne výrobky, 

trus mäsožravých zvierat, uhynuté zvieratá, ... 

  



 

AKO SPRÁVNE KOMPOSTOVAŤ: 

� V prvom rade treba vybrať pre kompostér vhodné miesto, ktoré by malo byť 

v tieni a závetrí, kompostér musí mať priamy kontakt s pôdou 

prostredníctvom otvoreného dna. 

� Odpady väčších rozmerov (napr. konáre, tvrdé časti rastlín) je potrebné pred 

uložením do kompostéru posekať, resp. podrviť. Platí, že čím menšie sú 

častice, ktoré chceme skompostovať, tým sa rýchlejšie skompostujú.  

� Na spodok ako základ kompostu ukladáme hrubší materiál (napr. posekané 

konáre). 

� Správnu skladbu kompostu zabezpečíte miešaním mäkkých zelených 

a šťavnatých surovín (tráva, zvyšky ovocia a zeleniny) so suchými hnedými 

a drevnatými surovinami (lístie, piliny, konáre). Suché hnedé drevnaté 

suroviny odporúčame ukladať vedľa kompostéra a mať ich vždy poruke na 

zamiešanie do kompostu. 

� Zmes v kompostéri by mala byť vlhká, ale po stlačení by z nej nemala vytekať 

voda. 

� Kompost je potrebné 1 – 2  krát do roka prekopať a tým ho prevzdušniť. Pri 

prekopávaní sa kompost z kraja ukladá do vnútra a vnútorný smerom von.  

 

NAJČASTEJŠIE CHYBY PRI KOMPOSTOVANÍ A ICH RIEŠENIE: 

� Zlý priebeh rozkladu – ak priebeh kompostovania prebieha veľmi pomaly, 

riešením je kompost premiešať. 

� Vysušovanie – ak je kompost suchý, treba primiešať vlhké zložky a zavrieť 

veko kompostéra. 

� Prílišná vhkosť – je spojená so zápachom. Je potrebné primiešať do 

kompostu suché zložky a kompost premiešať, otvoriť veko kompostéra. 

� Hmyz – jeho nadmernému výskytu sa vyhnete tak, že všetko čo mu chutí 

zahrabete hlbšie do kompostu alebo prekryjete suchými zložkami. 

 

VYUŽITIE HOTOVÉHO KOMPOSTU:  

� zakladanie a pestovanie trávnikov, zúrodňovanie pôdy na záhrade, 

pestovanie plodín, pestovanie kvetov v kvetináčoch, ... 

Za optimálnych podmienok je kompost vyzretý za 6 – 12 mesiacov. Vyzretý 

kompost je hnedej až tmavohnedej farby, jemnej štruktúry a nezapácha, vonia 

ako lesná pôda.  

Množstvo ďalších informácií môžete nájsť aj na www.kompost.sk,  


