
Zoznam druhov odpadov 
povolených kompostovať
Na obecnom kompostovisku sa môžu kompos- 
tovať len biologické odpady, ktoré sú v Kataló- 
gu odpadov zaradené ako skupina 20 – komu- 
nálne odpady, podskupina 02 – od pady zo 
záhrad a z parkov (vrátane odpadov z cintorí- 
na). Ide výlučne o biologické odpady rastlin-
ného pôvodu, ktoré vznikajú pri údržbe cin-
torína, verejnej alebo súkromnej zelene a pri 
pestovaní plodín v záhradách.

Odpady, ktoré sa môžu kompostovať na 
obecnom kompostovisku podľa Katalógu 
odpadov (Vyhláška č.284/2001 Z. z.):

Číslo 
skupiny, 

podskupiny 
a druhu 
odpadu

Názov 
skupiny, 

podskupiny 
a druhu 
odpadu

Kategória 
odpadu

20 02 01
Biologicky 
rozložiteľný 

odpad
O

20 02 02 Zemina 
a kamenivo O

20 02 03
Iné biologicky 

rozložiteľné 
odpady

O

Na obecnom kompostovisku sa nesmú kom- 
postovať odpady živočíšneho pôvodu, odpady 
z ČOV, žúmp a septikov.  Suroviny, ktoré 
nebudú využité na kompostovanie, budú 
zhodnotené, prípadne zneškodnené v úplnom  
súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. o od-
padoch v znení neskorších predpisov.

Názov projektu: Zhodnocovanie biologických komunálnych odpadov na Poľane
  Projekt realizujú Priatelia Zeme-CEPA a je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho spoločenstva, Nórskeho finančného mechanizmu 
  a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. 

Názov zariadenia:  Obecné kompostovisko Poniky
Prevádzkovateľ:  Obec Poniky
Ročná kapacita:  Do 10 ton kompostu
Zodpovedná osoba:   Milan Lenár
Kontakt:  Tel: 0907 270 053
Prevádzkové hodiny:   1. a 3. sobotu v mesiaci od 13.00 do 15.00 hod.   

Technológia aeróbneho kompostovania
Na tomto obecnom kompostovisku sa kompostujú biologické  
odpady rastlinného pôvodu vznikajúce v obci Čierny Balog  
technológiou aerobného kompostovania. Ide sa o riadený  
a kontrolovaný rozkladný proces biologických odpadov za 
prístupu vzduchu. Kompostovací proces začína založením 
zakládky (pri dodržaní nižšie uvedených základných podmienok) 
a zakrytím zakládky špeciálnou kompostovacou textíliou. 
Výsledný produkt kompostovania je kompost – organické 
hnojivo. Je hnedý až tmavohnedý, má drobnohrudkovitú 
štruktúru, nezapácha, ale vonia ako lesná pôda.

Základné podmienky pre rýchly a správny 
priebeh kompostovania

Úprava a skladovanie biologických odpadov pred •	
kompostovaním (drvenie alebo sekanie väčších, hlavne 
tvrdých, hnedých a suchých materiálov a ich následne 
uskladnenie). 

Dodržanie pomeru živín C : N – 30 : 1 vstupných •	
komponentov. Zabezpečí sa miešaním mäkkých, zelených 
a šťavnatých materiálov (napr. tráva, burina, zvyšky ovocia 
a zeleniny) s tvrdými, hnedými a suchými materiálmi (napr. 
lístie, drevný odpad, slama) v stanovenom pomere.

Dodržanie optimálnej vlhkosti zakládky (40 až 60 %).  •	
Pri stlačení kompostovaného materiálu v dlani, by sa  
malo medzi prstami objaviť len niekoľko kvapiek vody.  
Po otvorení dlane by mal zostať materiál v stlačenej forme. 

Dodržanie aeróbnych podmienok. Zabezpečíme •	
primiešavaním dostatočného množstva štruktúrneho 
materiálu (drevná štiepka) a prekopávaním zakládky,

Priebežná kontrola priebehu kompostovania. Kontrolovať •	
sa v zakládke bude hlavne vlhkosť a teplota.

Ochrana zakládky behom celého kompostovania •	
špeciálnou textíliou.

Bližšie informácie o kompostovaní získate u Priateľov Zeme-CEPA. Je to občianske združenie, 
ktoré chráni prírodu a krajinu, presadzuje spoločenskú spravodlivosť, podporuje vyvážený rozvoj 
regiónov a posilňuje účasť občanov na rozhodovaní o veciach verejného záujmu. Organizácia 
sídli na Ponickej Hute a má pobočky v Banskej Bystrici a v Bratislave. Je súčasťou najväčšieho 
svetového združenia environmentálnych organizácií Friends of the Earth International.

Priatelia Zeme-CEPA
Ponická Huta 65, 976 33 Poniky (sídlo), tel/fax: 048/ 419 3718, tel: 048/ 419 3719 alebo 419 37 18  
Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica (pobočka), tel/fax: 048/ 412 3859
Karpatská 11, 811 05 Bratislava (pobočka), tel./fax: 02/ 5244 2104 
e-mail: cepa@priateliazeme.sk | web: www.priateliazeme.sk/cepa 

Schéma technologického procesu kompostovania na obecnom kompostovisku

hnedý C
(lístie, slama, drevnatý materiál)

zelený N
(tráva, kuchynský bioodpad, burina...)

1. NAVážANiE A úPRAVA mATERiálu

+

2. ZáKlAdKA

geotextília na zabezpečenie 
optimálnych podmienok

navrstvený, dobre nadrvený 
a premiešaný materiál

C : N = 30 : 1

1,5 – 2 m

2,5 – 4 m

4. PREOSiEVANiE A diSTRiBúCiA
(po 6 – 12 mesiacoch)

zrelý kompost

expedícia preosiateho 
zrelého kompostu pre 

aplikáciu

charakteristická štruktúra
(farba, vôňa)

stála teplota

3. PROCES KOmPOSTOVANiA
(6 – 12 mesiacov)

monitorovanie

prekopávanie, 
homogenizácia, 

kropenie

teplo

vzduch

45 – 70°C

CO2

mikroorganizmy
(baktérie, huby, mikróby)

makroorganizmy
(hmyz, dážďovky...)

+

voda
(vlhkosť 50 – 60 %)




