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KOMPOSTOVANIE 

 
 
Kompostovanie je prírodný proces, pri ktorom dochádza k rozkladu odpadov pôsobením 

mikroorganizmov vody a kyslíka na humusové látky. Prečo sa zaoberať kompostovaním? Okrem 

ekonomického benefitu (tým, že sa zníži množstvo odpadu, platí sa i menej za jeho likvidáciu a 

navyše sa šetrí výdavkami na priemyselné hnojivá) sú tu aj ďalšie výhody. Napríklad prispieva k 

zlepšeniu fyzikálnych vlastností pôdy, najmä ťažkých a ľahkých. Kompostovanie znižuje riziko 

vysychania a prepúšťania vody. Kompostovaním sa získava predovšetkým kvalitné hnojivo, ktoré 

zadržiava vodu, prevzdušňuje pôdu a dodáva jej živiny. 

 

Kompost 

 
Kompost je kvalitné organicko-minerálne hnojivo, ktorým sú do pôdy navrátené všetky cenné 

živiny. Na rozdiel od minerálnych hnojív sa do pôdy dodáva aj humus, ktorý veľmi dobre pôsobí na 

vlastnosti pôdy. Svojou vysokou hodnotou pH pôsobí proti okysličovaniu pôdy. Zrelý kompost 

možno použiť na rôzne účely. Napríklad  na jar sa môže aplikovať kompost k zelenine a ku 

kvetinám, čo podporuje úrodnosť pôdy a rastliny sú zásobované potrebnými živinami. Kompost 

rozhodený na jar a v lete (mulčovanie) umožní prevzdušnenie trávy, udržuje vlhkosť a bráni rastu 

buriny.  

 

Suroviny vhodné do kompostu 

 
Suroviny vhodné do kompostu sú zvyšky rastlín, buriny, kvety, zemiakové šupky, lístie, pokosená 

tráva, rozdrvené drevo, piliny, hobliny, kuchynský odpad (káva, škrupiny, šupky, kôstky, zvyšky 

jedál), zemina z kvetov, trus a podstielka drobných zvierat (okrem psích a mačacích), extrementy 

hospodárskych zvierat (obmedzené množstvo), slama a iné pozberné zvyšky, popol z dreva, 

novinový papier, kartón, kôra stromov, handry z prírodných tkanín. 

Do kompostu nepatria: lieky a liečivá, kovy, plasty, textil, sklo, farby, staré oleje, baktérie, 

chemické postreky, obsah vrecka z vysávača, zvieracie kosti a mäso, mliečne výrobky, rastliny s 

vysokým obsahom pesticídov, ohorky z cigariet. 

 

 



 

Kompostér 

 
Je vyrobený z recyklovaného plastu, nádoba kompostéru nemá dno (z dôvodu voľného styku s 

pôdou a prístupu mikroorganizmom, červom a dážďovkám). Je osadený vekom s otočným ventilom 

pre reguláciu prístupu vzduchu, bočnými dvierkami pre vyberanie kompostu a s otvormi na 

prevzdušňovanie. Pre majiteľov záhrad do 300 m2 je vhodný kompostér s objemom 400 litrov a pre 

väčšie záhrady nad 300 m2 je vhodný kompostér s objemom 700 litrov.  

 

Obr. Kompostovacie silo 

 

 

Kompostovacie silo 

 
Je určené do stredne veľkých záhrad. Cenovo dostupná estetická alternatíva ku kompostovaniu na 

voľnej hromade. Výhodou oproti dreveným ohradám je stálosť materiálu (drevo časom prirodzene 

zahníva). Kompostovacie silo si môžeme svojpomocne urobiť z drevených fošní alebo betónových 

stĺpov, ktoré zasadíme do zeme v štvorcovom pôdoryse 1,0 x 1,0 m. Boky obložíme latkami alebo 

guľatinou tak, aby medzi jednotlivými latkami mohol dovnútra prenikať vzduch. Výška sila má byť 

najviac 2,0 m. Hore silo prikryjeme strieškou, ktorá neprepúšťa vodu. Bočné latky kladieme 

vodorovne s medzerou alebo preložíme cez seba krížom, vždy len do výšky navrstvenej hmoty. S 

pribúdaním materiálu pridávame i latky do výšky. Takto môžeme už po niekoľkých mesiacoch 

nižšie ležiaci materiál zo sila vybrať bez toho, že by sme museli odstrániť hornú vrstvu kompostu. 



Vyberieme niekoľko spodných latiek a už skompostovaný materiál ležiaci v spodnej vrstve 

vyberieme. Po vybratí spodnej vrstvy horná spadne dolu a silo môžeme ďalej plniť. Pre zlepšenie 

tepelných pomerov možno silo ovinúť pásmi čiernej fólie tak, aby niekoľko medzier umožňovalo 

prístup vzduchu.  

 

Obr. Kompostovacie silo z drevených fošní 

 

Výhody kompostovania v kompostéroch 

 

Kompostovanie v kompostéroch má množstvo výhod: jednou z nich je urýchlenie procesu 

kompostovania až o polovicu doby nutnej pre kompostovanie v hromadách. Medzi ďalšie výhody 

patrí: regulácia teploty, vlhkosti, prístupu vzduchu a svetla, úspora miesta na záhrade (kompostér 

nahradí nevzhľadnú hromadu), estetický vzhľad kompostéru. Kompostovaním je možné spracovať 

až 30% kuchynských odpadov. Ak  zužitkujeme odpady zo záhrady získame kompost, ktorý je 

vynikajúci zdroj živín a organických látok. Môžeme ho využiť na hnojenie záhrady a tiež je vhodný 

na výsadbu črepníkových rastlín. 

 

Návod na kompostovanie 

 

Kompostér je vhodné umiestniť do polotieňa na rovnú plochu v záhrade, v sade či parku tak, aby 



nenarušoval estetický rámec okolitého prostredia a zároveň k nemu bol ľahký prístup. Ďalej 

postupujeme nasledovne: 

1.  Materiál určený pre kompostovanie sa rozdrví (môžeme použiť záhradné drviče) a vloží do 

kompostéra. Na spodok kompostu sa položí hrubý a vzdušný materiál (väčšie časti vetvičiek, slama) 

na zabezpečenie vzdušnosti. Je vhodné dodržať zloženie materiálu podľa pomeru C:N, pričom (C - 

uhlík, N - dusík). Ku zmesi surovín je dobré  pridať lopatku hliny či hotového kompostu, prípadne 

kompostové baktérie, hubové kultúry, červov, dážďovky, močovinu.  

2.  Pridaním vody sa zvlhčí každá vrstva kompostu.  

3.  Vrstvy sa dôkladne premiešajú (veľmi dôležité!). 

4.  Po naplnení sa kompostér uzavrie vekom. V letných mesiacoch sa pootvorí alebo úplne otvorí 

ventil vo veku kompostéru. V zimných mesiacoch je nutné ventil uzavrieť. Bočné otvory umožňujú 

dostatočné prevzdušnenie, veko s ventilom zabraňuje prevlhčeniu a tvorbe zápachu.  

5.  Kompost je nutné aspoň jeden až štyrikrát mesačne premiešať, aby sa zabezpečil dostatočný 

prístup kyslíku do všetkých vrstiev a podľa potreby zvlhčiť. Obsah kompostéra sa pôsobením 

rozkladných procesov zredukuje až o polovicu. Za optimálnych podmienok je možné po 8 – 10 

týždňoch vyňať kompost vhodný na mulčovanie. Po uplynutí 16 až 20 týždňov by mal dosiahnuť 

zrelosť – je drobivý, tmavo hnedý a vonia po lesnej pôde. Nie je vhodné používať kompost starší 

nad 12 mesiacov, pretože všetky užitočné látky v ňom obsiahnuté sú už rozložené. 

 

Kompostovanie v jame 

 

Najvhodnejšie umiestnenie kompostovej jamy je v tieni a na bezveternej strane.  Tieto podmienky 

môže poskytnúť nielen blízkosť oplotenia na konci pozemku, ale i strom (orech pôsobí insekticídne 

a protizápachovo) alebo niekoľko vyšších kríkov. Najvhodnejšia veľkosť jamy je 1,5 x 1,5 m, 

pričom kompost vrstvíme do výšky 1,5 m. Kompostovaný materiál nemusí byť celý uložený v 

jame, môže byť aj polozapustený, pričom boky kopy ochráni fólia alebo nízka ohrada z dosák. Jamu 

(alebo kopu) zhora zakrývame. Nahromadený organický materiál pripravený na kompostovanie sa 

musí dôkladne premiešať a ukladať v plytkých vrstvách (20 cm), ktoré sa prekladajú vrstvami (10 

cm) ornice. Zemina tu pôsobí ako očkovacia látka, dodávajúca hmote pôdne mikroorganizmy. 

Osvedčuje sa vrstvy posypať hnojivým vápnom (najlepšie dusíkatým) a dôkladne navlhčiť vodou. 

Ak je v komposte veľa čerstvej zelenej hmoty (práve pokosená tráva), pridáme menej vody (z 

dôvodu nebezpečenstva hniloby). V letnom období (zvlášť, keď je sucho) navlhčujeme kompost 



vodou alebo močovkou, aby sa proces tlenia nezastavil. Na tento účel je vhodné urobiť do masy 

niekoľko dier, aby voda prenikla i do nižších vrstiev. Pred príchodom zimy kompost prekopeme a 

preložíme, aby sa materiál premiešal a prevzdušnil. V polovici nasledujúceho roka ho opäť 

prekopeme a prevrstvíme. Na konci roka je kompost zrelý, materiál je rovnomerne zotletý, stratil 

pôvodnú štruktúru a môže sa použiť na hnojenie v záhrade.  

 

Ekonomické výhody kompostovania 

 

� kompostovanie redukuje množstvo odpadov a tým šetrí poplatky obciam za skládkovanie 

komunálneho odpadu 

� v rámci poľnohospodárskej výroby sa znižujú náklady na hnojenie 

� v rámci služieb možnosť likvidácie čiernych skládok, drvenie a triedenie následkov kalamít 

(mobilné zariadenia) 

� šetria sa finančné náklady na údržbu miest a obcí  

� vytvorenie nových pracovných príležitostí 

 

Prečo kompostovať 

 

Okrem ekonomického benefitu (tým, že sa zníži množstvo odpadu, je nutné menej platiť za jeho 

likvidáciu a navyše je aj úspora za priemyselné hnojivá) sú tu aj ďalšie výhody, ktoré sa ocenia. 

Napríklad ak je ťažká pôda, organická hmota (čiže vyzretý kompost) zvýši jej vzdušnosť 

a vodopriepustnosť, a naopak, ak je v záhrade ľahká pôda, pridaním humusu sa zvýši jej súdržnosť. 

Zmenší sa riziko vysychania a prepúšťania vody. Kompostovaním sa získa predovšetkým kvalitné 

hnojivo, ktoré zadržiava vodu, prevzdušňuje pôdu a dodáva jej živiny.  

Zisk kompostovaním: 

� kvalitné hnojivo pre záhradu, 

� úspora finančných prostriedkov za odvoz odpadov (v prípade, že je to začlenené v stratégii 

samosprávy) a za drahé hnojivá, 

� zníženie množstva a škodlivosti odpadov, čím sa pomáha životnému prostrediu a zdraviu 

ľudí. 
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STAVEBNÝ ODPAD 
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