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pre vlastné záhradky a trávniky. V konečnom 

dôsledku prinášajú úspory vo finančných roz-

počtoch obcí za odvoz a skládkovanie odpadu. 

Vzdelávali sme seba i všetkých zainteresova-

ných v nových technikách, technológiách, systé-

moch, špecifikách v riešení jedného z najväčších 

neduhov storočia a našu cestu sme nazvali “Pre 

menej odpadu”.

Deväť rokov nám okrem zmeny postoja a prí-

stupu spoločnosti ku komplexnému riešeniu

problematiky s odpadmi prinieslo obrovskú ra-

dosť zo zápalu kolektívu 35 mladých ľudí, ktorí 

veria myšlienke JRK a v prospech nej robia všetko 

najlepšie ako vedia. Vedia i to, že všetkému sa 

možno naučiť, že všetko si vyžaduje cvik, sústre-

denosť, pozornosť, nadšenie, zodpovednosť. 

Vzájomne sa tešíme zo získania ocenení i uznaní 

inštitúcií, starostov a občanov takmer päťsto 

obcí, čo podporujú cirkulárnu ekonomiku, pri-

jímajú naše odhodlanie budovať lepšie miesto 

pre život na Zemi.

Už deväť rokov sa učíme odvahe a zodpoved-

nosti. V roliach občana-konzumenta, angažova-

ného manažéra, vnímavého spolupracovníka a 

partnera. Premýšľame, či je to tak aj v opačnom 

toku nášho osobného i profesijného súcna.

Traja nadšenci: Mojmír (Jiřikovský), Nina 

(Ročiaková), Marián (Kobolka) sme v roku 2010

položili základy firmy JRK a vstúpili do služieb 

ekológie, enviromentalistiky, ekonómie. Na prs-

toch jednej ruky sme zrátali početnosť tímu. 

Krédom našej misie bolo - a je - zlepšenie ži-

votného prostredia, predovšetkým v oblasti, 

ktorú dnes pomenúvame termínom odpadové 

hospodárstvo. Investovali sme do inovácií tech-

nológií aj do hodnôt cítenia a zodpovednosti 

občanov Slovenska. Verili sme, že dokážeme 

motivovať starostov, a tým aj obyvateľov, miest 

a obcí na zmenu v prevencii vzniku odpadov, 

triedení generovaného odpadu, jeho recyklácii, 

kompostovaniu a následného využívania kva-

litného organického hnojiva prepasírovaného 

Mojmír Jiřikovský, Nina Oravcová-Ročiaková, Marián Kobolka

zakladatelia JRK Slovensko
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Evidencia umožní obci získať pre-

hľad o tom, kde a v akom množstve 
odpad vzniká. Na základe informácií 
môže zlepšiť systém jeho zberu, pri-
praviť vzdelávacie a iné aktivity, 
ktoré pomôžu zvýšiť mieru trie-

denia. Vďaka tomu môže zaviesť 
spravodlivý systém a motivovať 
domácnosti k lepšiemu triedeniu 
zavedením bonusového systému 

odmien. Zároveň pomôže predísť vý-

raznému zvyšovaniu poplatkov za 

odvoz odpadu pre občanov a zvýšiť 
zodpovednosť každej domácnosti 
za vyprodukovaný odpad.

V súvislosti so zmenami v Zákone o 
odpadoch mnohé obce riešia otázku, 
ako zvýšiť mieru triedenia, aby ná-

rast poplatkov za uloženie odpadu 
na skládke neohrozil ich rozpočet. 
Obce sa dostávajú do začarovaného 
kruhu rozhodovania sa, ako vyna-

ložiť prostriedky tak, aby to veľmi 

nepocítili občania. Obe skupiny majú 
spoločný záujem – platiť čo najmenej 
pokiaľ je to možné a udržateľné. 

Na základe prieskumu medzi samo-

správami môžeme konštatovať, že 
základným cieľom každej menšej či 
väčšej samosprávy je efektívne vy-

nakladanie verejných financií na 

túto oblasť. Samosprávy  by preto 
mali zmeniť pohľad na všetky druhy 
odpadu. V nádobách končí aj odpad, 
ktorý by mohol byť skompostovaný 
alebo vytriedený. Občania a samo-

správa platia za ich zber, vývoz a 
skládkovanie, hoci by tieto peniaze 
mohli ušetriť.

Väčšina miest a obcí má zavedený 
paušálny poplatok za odpad. V tomto 
prípade sa vytráca motivácia občanov 
prebrať zodpovednosť za odpad vy-

ložený „pred bránu“ alebo na zberné 
stojiská. Občania často nevedia, aké 

veľké náklady spojené s odvozom 
ZKO obec má. Veľa slovenských sa-

mospráv vyčleňuje prostriedky 

z rozpočtu na zabezpečenie týchto 
služieb a takpovediac dopláca na 
odpady. Tieto peniaze by mohli byť 
použité na iné účely.

Cieľom samospráv je zlepšenie 
miery triedenia, ktorá je smero-

dajná pri určení poplatku za uloženie 
tony odpadu na skládke. Najväčšiu 
pomoc pri jej zvýšení vidí väčšina 
opýtaných samospráv v zavedení 
spravodlivého a motivačného sys-

tému, vybudovaní a dobrom fungo-

vaní zberných dvorov a kompostární. 
Mestám a obciam by pomohla aj 
kvalitná infraštruktúra a vzdelávanie 
občanov. Na všetky tieto opatrenia 
sú potrebné prostriedky, ktoré však 
doteraz samosprávy „vyhadzujú na 
skládku“.

Jednoduchý a moderný nástroj na evidovanie množstva vzniknutého odpadu priamo z domácností. Bol vyvinutý slo-

venskými odborníkmi v odpadovom hospodárstve. Vďaka systému má samospráva odpad pod kontrolou a zlepší kva-

litu životného prostredia na svojom území.

ELWIS - evidenčný systém odpadov
- nástroj na zvýšenie miery triedenia

SMART riešenie pre vás
V spolupráci s Inštitútom cirkulárnej ekonomiky, Priateľmi Zeme - SPZ a IT firmou sme vyvinuli evidenčný systém od-

padov ELWIS, ktorý je navrhnutý na podmienky slovenských samospráv a v súlade so slovenskou legislatívou.

Dôvody pre zavedenie systé-
mu v samospráve 
Na Slovensku sa stále skládkuje 

viac ako 60 % komunálneho od-

padu. Skládkovanie je najhorší 

spôsob nakladania s odpadmi. Na 

základe novej legislatívy sa výrazne 

zvýšia poplatky za uloženie odpa-

dov na skládky. Kapacity skládok sa 

zmenšujú a náklady obcí narastajú. 

Je preto v spoločnom záujme samo-

správ a občanov tlmiť tieto náklady, 
zvyšovať triedenie a znižovať sklád-

kovanie. Prostredníctvom nového 

systému budú samosprávy vedieť, 
kde aký odpad (ne)vzniká a môžu 
prijímať vhodné opatrenia.

Aký prínos to bude mať pre 
samosprávu?
Obec získa presný prehľad o všet-

kých vyprázdnených nádobách, 
vyzbieraných vreciach a o zapo-

jení všetkých domácností a iných 

subjektov do zberu. Tieto opatre-

nia umožnia lepšie nastavenie od-

padového hospodárstva. Údaje z 

evidencie pomôžu vytvoriť vhodný 
a efektívny motivačný systém pre 

domácnosti. Obec môže lepšie nas-

merovať osvetu a vzdelávanie. Získa 
SMART nástroj a zaradí sa medzi sa-

mosprávy, ktoré na svoj chod vyu-

žívajú najmodernejšie technológie.

Čo z toho budú mať občania?
V prvej etape pomôžeme samo-

správe s prípravou krokov pre zvý-

šenie celkovej miery triedenia. 

Vďaka lepšiemu triedeniu občanov 
nebude obec nútená výrazne zvyšo-

vať poplatky. V ďalšej etape môžme 
obci pomôcť s prípravou motivač-

ného systému odmeňovania obča-

nov. Cieľom je, aby občania vedeli, 
že zodpovedný prístup k odpadu sa 
oplatí. Peniaze, ktoré “nevyhodia” 
na skládku môže samospráva vyu-

žiť na zmysluplné projekty a rozvoj. 

Prečo sa rozhodnúť pre ELWIS?

podklad pre aktívnu 
spoluprácu s domácnosťami

SMART riešenie 
pre odpadové 
hospodárstvo

čistejšie a kvalitnejšie 
životné prostredie 

prehľad o množstve
produkovaného odpadu

z každej domácnosti

VĎAKA EVIDENCII ZÍSKATE:

nástroj na zvyšovanie
miery triedenia

efektívnejší systém
zberu odpadu

Vaše odpady pod kontrolou
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Ako systém funguje? 

Samospráva sa rozhodne, aký druh odpadu chce evidovať - len ZKO, len 
triedený odpad alebo oboje. Na označovanie nádob alebo vriec s odpa-

dom sa používajú odolné identifikátory. Môžu to byť RFID snímače, in-

štalované na nádobách alebo odolné nálepky s QR kódmi umiestnené na 
nádobách alebo nalepované na zberné vrecia.

Označovanie nádob

Originálny softvér

Hardvér

Evidencia odpadu prebieha pri každom zbere odpadu načítaním kódu do 
zariadenia. Údaje sa evidujú a vyhodnocujú v originálnom softvéri, 
ktorý bol vytvorený, aby zohľadňoval požiadavky slovenských samospráv. 

V prehľadnej aplikácii môžete sledovať:
•  vývoj množstva vyzbieraného odpadu,
•  správanie sa jednotlivých domácností,
•  analyzovať zmeny medzi jednotlivými obdobiami. 

Získané informácie môže samospráva použiť pri strategickom plánovaní a 
rozhodovaní o efektívnejšom odpadovom hospodárstve. 

Pri výbere zariadení, ktoré sa budú používať pri evidencii odpadu, sme sa 
snažili zohľadniť špecifické podmienky pri práci v teréne. Evidenciu môžu 
vykonávať pracovníci zberovej spoločnosti, poverený pracovník obce alebo 
pracovník na zbernom dvore. Zariadenia, prostredníctvom ktorých sa rea-

lizuje, sú preto jednoduché na použitie, odolné a praktické. 

Evidujte odpad jednoducho

Zavedenie evidenčného systému sa 
dotýka každej domácnosti. Preto je 
veľmi dôležité poskytnúť dostatok 
informácií o novom systéme aj 
občanom. 
Pri jeho zavedení pomáhame sa-

mosprávam s informačnou a osve-

tovou kampaňou. Poskytneme 
spracované informačné materi-
ály pre každú domácnosť, po-

môžeme zorganizovať úvodnú 
prezentáciu pri inštalovaní systému 
alebo pri vyhodnocovaní výsledkov. 

Pripravíme vzdelávacie články na 
webovú stránku alebo do obecných  
či regionálnych novín. 
Celkový úspech samosprávy závisí 
od spolupráce a zapojenia každej 
domácnosti. Občania potrebujú 
vedieť čo im táto zmena prinesie. Je 
potrebné, aby si uvedomili, že majú 
veľký vplyv na to, koľko ich samo-

správa zaplatí za odpad, čím môžu 
ovplyvniť výšku poplatku lepším 
triedením, kompostovaním a pred-

chádzaním vzniku odpadu. 

Informujte občanov, dosiahnete lepšie výsledky

•  zhodnotíme stav vášho odpadového hospodárstva

•  nastavíme systém podľa špecifík vašej samosprávy
•  oboznámime s riešením zastupiteľov a občanov

•  vyhodnotíme aktuálny stav odpadov v nádobách

•  odprezentujeme výsledky fyzickej analýzy

•  spoločne odhalíme potenciál na lepšie triedenie

•  rozhodnete, aký systém evidencie je pre vás vhodný
•  pomôžeme vám s inštaláciou a zaškolením na prácu 
    so systémom

•  dodáme vám zariadenia a identifikátory na evidovanie   
    odpadu

•  prepojíme evidenčné zariadenia s jednoduchou 
    aplikáciou 

•  údaje z evidencie môžete priebežne sledovať a 
    vyhodnocovať
•  v aplikácii nájdete persovalizovaný profil vašej 
    samosprávy

•  pomôžeme vám s prípravou informačnej kampane 
    pre jednoduchšiu implementáciu systému

•  informujeme o krokoch a výsledkoch evidencie

•  pomôžeme s implementáciou motivačného systému 
    pre občanov

•  v priebehu celej spolupráce získate konzultácie 

   k fungovaniu systému a aplikácii zmien

•  všetky aktualizácie a vylepšenia systému sú dostupné 

   počas celej doby využívania
•  systém je navrhnutý v súlade s platnou slovenskou 

   legislatívou

Dlhodobá spolupráca a servis 

Spolupráca s občanmi

Zbieranie údajov

Inštalácia systému a označenie nádob

Analýza množstva odpadu

Úvodná konzultácia a predstavenie systému:
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Pilotná verzia evi-
dencie odpadu bola 
spustená v roku 

2017 v obci Rakovice 
neďaleko Piešťan. 

Evidencia v pilotnej verzii fungovala 
na základe GPS lokalizácie. Od roku 
2019 obec prešla na označovanie 
nádob identifikačnými nálepkami 
a realizuje ju poverený pracovník. 
Otestoval niekoľko nových zariadení 
na evidovanie odpadu. Vybrané za-

riadenie má pomôcť zlepšiť komfort 
a jednoduchosť ovládania. Cieľom 
je, aby bola evidencia odpadu 

elektronickým RFID označovačom 
alebo si občan môže zakúpiť od obce 
menšie 30 l vrece, označené pre 
účely evidencie. Triedený odpad - 
sklo, plasty, papier, kov a VKM obaly - 
sa zbiera do vriec. Každá domácnosť 
dostala nálepky na obecné vrecia, 

ktoré pri zbere konkrétneho druhu 
odpadu nalepí na príslušné vrece. 
Pri prvom evidovaní ZKO bolo v obci 
vyložených o 20 % menej nádob. 
Nový systém prijali veľmi dobre.
Samospráva na základe výsledkov 
plánuje vytvoriť systém miestneho 
poplatku, ktorý bude pre občanov 
motivačný a podnieti ich k lepšiemu 
zaobchádzaniu s odpadmi. 

príkladom pre ostatných a vytriedia 

takmer polovicu vyprodukovaného od-

padu. Je však aj niekoľko domácností, 
ktoré odpad takmer vôbec netriedia 

a zároveň produkujú najviac ZKO, čo 
ma veľmi trápi. Tu vidíme priestor na 
ďalšiu prácu a vzdelávanie. Konečne 
máme k dispozícii reálne podklady 
pre prácu s obyvateľmi, nástroj pre 
nastavenie motivácie, aby mohli vo fi-

nále platiť za to, čo vyhodia a zároveň 
pre transparentnejšiu spoluprácu so 
zvozovou spoločnosťou.“
Samospráva usporiadala aj stretnu-

tie s občanmi, počas ktorého ich in-

formovala o prebiehajúcom projekte 
a jeho prínosoch. Zaviazala sa na zá-

klade výsledkov z evidencie odmeniť 
domácnosti s najlepšími výsledkami 
pri triedení odpadu. Od roku 2019 
prijala VZN, ktoré upravuje tvorbu 
miestneho poplatku a umožňuje od-

meniť občanov za výborné výsledky v 
triedení.

praktická, rýchla a nenáročná aj pre 
pracovníkov, ktorí odpad zbierajú.
V obci sa eviduje množstvo vyzbie-

raného komunálneho odpadu, ale aj 
množstvá triedeného odpadu - plast, 
sklo, papier.

„Keďže mám rád nové veci a spolu-

práca so spoločnosťou JRK sa osvedčila, 
v októbri roku 2017 sme sa rozhodli 

vyskúšať modernú formu evidovania 
odpadov. Do pilotnej evidencie bolo za-

pojených 213 domác-

ností a subjektov s 637 

nádobami.” Evidencia 
v roku 2018 prebehla 
počas 71 zberov od-

padu, zaevidova-

ných bolo 83,5 ton 

odpadu. Po usporia-

daní prednášky na 
začiatku roka obec 
zaznamenala v kaž-

dom ďalšom kvartáli 
nárast v miere trie-

denia. ,,Systém nám 
pomohol zistiť, že v 
obci máme nádoby 
na ZKO, ktoré si obča-

nia sami dokúpili, hoci 
platia len za tú obecnú. 
Máme k dispozícii in-

formácie o domácnos-

tiach, ktoré môžu byť 

Košeca ako jedna 
z mála obcí na 
Slovensku, má vy-

rovnaný rozpočet na 
odpadové hospodár-

stvo. Náklady na odpady plne pokryjú 
z miestneho poplatku a nepotrebujú 
používať iné príjmy na dotovanie 
týchto výdavkov. Pre zavedenie evi-
dencie odpadov sa rozhodli práve 
preto, aby tento stav zachovali aj do 
budúcna a neboli nútení výrazne 
navyšovať poplatky za skládkova-

nie. Údaje získané z evidencie plá-

nujú použiť na ďalšie zefektívnenie 
odpadového hospodárstva a na za-

vedenie systému motivácie občanov, 
aby triedili čo najviac. 
Obec spustila evidenciu ZKO.
Umožnila občanom rozhodovať 
sa o množstve, ktoré budú produ-

kovať. ZKO sa zbiera do nádob s 

Ako hodnotí zavedenie evi-
denčného systému starosta 
obce Dušan Daloš? 

Rakovice: evidenčný systém v praxi 

České obce sa zapájajú do projektu Obec bez  odpadu 

Košeca: Evidovanie prostredníctvom RFID aj QR kódov 

O projekt spoločnosti JRK Česká re-

publika s.r.o. a Institutu Cirkulární 
Ekonomiky z.ú. (INCIEN); Obec bez 
odpadu sa zaujíma čoraz viac obcí. 
Prvý ročník projektu bol spustený za-

čiatkom roka 2018 na Ministerstva 
životného prostredia, kde sa zišli 
zástupcovia obcí zo všetkých kútov 
Českej republiky. Počas celého roka 
realizovali konkrétne stratégie a ak-

tivity s cieľom zníženia množstva od-

padu. Hlavnou myšlienkou projektu je 
pomôcť samosprávam naštartovať 
účinné kroky, ktoré povedú k dlho-

dobému znižovaniu množstva ko-

munálnych odpadov, ich prevencii 
a k zvyšovaniu množstva triedeného  
odpadu. Od začiatku projektu sú 
medzi zúčastnenými obcami naprí-
klad Straškov-Vodochody, Police nad 
Metují, Třebotov, Hlásná Třebaň. 
Projekt je otvorený počas roka aj pre 

ďalšie obce, ktoré sa rozhodnú ta-

kýmto spôsobom zmeniť smerovanie  
odpadového hospodárstva.

V obci Prostřední 
Bečva po roku fun-

govania systému 
ECONIT napríklad 
zistili, že za rok vy-

triedili o 90 % viac papiera, o 74 % 
viac skla a o 12 % viac plastu. Celkovo 
znížili množstvo ZKO o 31 % a 
ušetrili tak na odpadoch viac ako  
13 000 eur, čo pokrylo všetky ná-

klady na zavedenie systému a zvyšok 
starosta rozdal občanom vo forme 
zľavy z poplatku za odpad.
„Priznám sa, že hoci je tu stále priestor 
na zlepšenie, pozitívne výsledky som po 

prvom roku neočakával. Za toto Vám 
patrí moje úprimné poďakovanie.“ 
Predniesol ku svojim občanom sta-

rosta obce Horní Bečva Ing. Radim 
Gálik.Dlhodobá spolupráca 

v Prostřední Bečve



1110

V obci Hlásná Třebaň 
bol systém elek-

tronickej evidencie 
odpadov ECONIT za-

vedený v apríli roku 
2018. Spoločne s ECONITom za-

viedla obec tiež pohodlný systém 
zberu triedeného odpadu od domu 
k domu. Občania nemusia chodiť s 
triedeným odpadom až do zberných 
hniezd. Na obecnom úrade získajú 
zdarma vrecia a etikety s QR kódmi, 
ktoré obsahujú informáciu o danej 

domácnosti a druhu odpadu. Tieto 
QR kódy lepia na vrecia s triedeným 
odpadom. V obci sa triedi zvlášť do 
vriec papier, plast a sklo.
Pre zapojenie do systému nie 
je podmienkou triediť všetky tri 
druhy odpadu.  Vďaka evidencii 
získajú dokonalý prehľad o pro-

dukcii odpadov z jednotlivých 
domácností. V užívateľskom roz-

hraní ECONITu si môžu zastupite-

lia obce vygenerovať podklady pre 
rôzne štatistiky či výkazy. To im 
zásadne uľahčuje administratívu.  
V súčasnosti je do systému zapoje-

ných 190 domácností a tento počet 
neustále rastie. Už po druhom 

kvartáli od zavedenia ECONITu sa v 
obci zvýšilo množstvo vytriedeného 
plastu o 60 %, papiera o 91 %, skla o 
30 % a celkové príjmy od spoločnosti 
EKO-KOM vzrástli o 40 %. 
V silnej konkurencii získala Hlásná 
Třebaň druhé miesto v kategórii 
Smart City a najlepšie elektronická 
služba. „Veľmi nás teší, že porotcovia 
ocenili práve službu, ktorá výrazne po-

máha k znižovaniu odpadov v obci,“ 
uvádza zástupca primátora Hlásná 
Třebaň Vnislav Konvalinka a dodáva: 
„Ocenenie je pre nás dôkazom, že sme 
sa v prípade odpadového hospodár-

stva vydali správnym smerom.“

Systém evidencie odpadu 
v Hlásnej Třebani uspel 
v súťaži Zlatý erb

Vzhľadom na rastúce poplatky za 
skládkovanie hľadá každá samo-

správa spôsoby ako zaevidovať 
množstvá odpadu, ktoré jej v evi-
dencii doteraz chýbali a tak chce 
zvýšiť mieru triedenia. Biologicky 
rozložiteľný komunálny odpad (ďalej 
BRKO) je druhom, ktorý vzniká v kaž-

dej obci či meste. Často však v eviden-

cii chýba. Samospráva môže umožniť 
občanom vytriediť tento druh od-

padu a spracovať ho na mieste jeho 
vzniku v záhradných kompostéroch 
alebo zabezpečiť jeho zber a zhodno-

tenie v kompostárni. Dôležitým dru-

hom odpadov z pohľadu evidencie je 
aj kuchynský BRKO, na ktorého trie-

denie v súčasnosti platia legislatívne 
výnimky, ktoré si môže uplatniť väč-

šina samospráv. 
V súvislosti s európskymi recyklač-

nými cieľmi sa hovorí o zrušení týchto 

Na základe dlhoročných skúseností 
z celého sveta môžeme vďaka part-
nerstvu s Compost Systems vyba-

viť kompostárne profesionálnou 
kompostovacou technikou, ktorá 

zjednoduší kompostovací proces. 

Umožní efektívnejšiu prácu na kom-

postárni od prijatia, úpravy materi-
álu, cez priebeh kompostovania až 
po dosiahnutie výsledného produktu 
v maximálnej kvalite. Jednoduchá 
manipulácia ušetrí nielen čas, ale aj 

alebo komplexná zmena fungova-

nia kompostráne.
Spracovanie BRKO si vyžaduje od-

borný prístup, kvalitné techno-

logické a technické vybavenie. 
Na Slovensko prinášame unikátnu 
technológiu, vďaka ktorej je BRKO 
a kuchynský odpad hygienizovaný 
a zhodnotený v CSC kontajneroch 
alebo kompostovacích boxoch. Je 
maximálne redukovaný a preme-

nený na hodnotný kompost. 
Na základe spolupráce s rakúskou 
spoločnosťou Compost Systems, 
ktorá už viac ako 25 rokov vyvíja kom-

postovaciu techniku, technológiu a 
realizuje výskum v oblasti komposto-

vania, prinášame fungujúce riešenia 
na výrobu kompostu aj pre slovenské 
mestá a obce. 

výnimiek. Preto je dobré pripraviť sa 
už vopred na novú povinnosť v sú-

vislosti s kuchynským odpadom. 
Riešením otázky je zhodnotenie od-

padu v kompostárni s hygienizačnou 
technológiou. 
Veľkým problémom je nedostatok 
funkčných kompostární, ktoré by 
umožnili spracovanie zeleného aj ku-

chynského odpadu s hodnotným vý-

sledným produktom. Kompostárne 
častokrát fungujú neefektívne, kom-

postovací proces je nekvalitný a 

výsledky nespĺňajú očakávania. Ak 
aj BRKO  skončí v kompostárni, vý-

sledný produkt vzniká veľmi dlho, 
môže byť sprevádzaný negatívnymi 
prejavmi v dôsledku nekvalitného 
procesu zhodnotenia a jeho kvalita je 
povážlivá. 
Aby boli negatívne vplyvy elimino-

vané je nevyhnutné vybudovanie 

Automatizovaná kompostáreň 
na výrobu kvalitného kompostu

Inovatívna technológia a profesionálna 
technika je základom pre funkčnú kompostáreň
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personálne kapacity a umožní, aby 
bol materiál spracovaný rýchlejšie. 
Kompostovací proces môže byť 
vďaka SMART technológiám au-

tomatizovaný. Už na vstupe do 
kompostárne je potrebné zvážiť a 
zaevidovať množstvo vstupného 
materiálu. Automatizácia uľahčí 
proces organizácie práce a pro-

cesov v kompostárni. Pracovník 
môže sledovať vývoj rozkladu  
materiálu, nastaviť frekvenciu pre-

vzdušňovania a prekopávania zákla-

dok pre lepšie spracovanie materiálu.  
Meracia technika umožní prie-

bežne sledovať stav CO2, O2, Ph 

ďalšie parametre a 
sledovať priebeh 
rozkladu materiálu. 
Kontroluje sa ide-

álna teplota, dosta-

tok vzduchu, správna 
vlhkosť či chemické 
vlastnosti materiálu, 
ktoré sú nevyhnutné 

pre vytvorenie hod-

noténo kompostu. 
Na základe meraní a 

pravidelných vyhodnotení je nasta-

vená komplexná starostlivosť o kom-

postovaný materiál. 
Vďaka poznaniu stavu vo vnútri zá-

kladky je možné na ďalšiu úpravu 
využiť systém riadeného prevzduš-

ňovania umiestnený pod základkou. 
Systém unikátnych trysiek vháňa 
vzduch do vnútra alebo von zo zá-

kladky. Je navrhnutý tak, aby sa ne-

upchávali. Súčasťou vzduchotechniky 
sú aj otvory, ktoré odvádzajú preby-

točnú vodu zo základky. Komplexný 
systém prevzdušňovania je riadený 
automaticky. Je možné ho nastaviť 
podľa nameraných výsledkov. Cieľom 

je maximálna kvalita výsledného 
produktu. 

Ďalším vylepšením je prekrývanie 
základok textíliou. Tá ochráni ma-

teriál pred nepriaznivými vplyvmi 
počasia a  udrží stabilnú teplotu aj v 
zimnom období. 
Sledovanie a vyhodnocovanie pro-

cesu kompostovania prostredníc-

tvom SMART technológie uľahčí 
celý priebeh. Fungovanie kompo-

stárne je jednoduchšie, prehľadnej-
šie, menej náročné na obsluhu. 
Samospráva vytvorením funkčnej 
kompostárne získa podklady na 
účely evidencie pre kontrolné orgány 
a zabezpečí zhodnotenie veľkého 
množstva odpadu.

Niektoré samosprávy majú vo svo-

jom okolí kompostárne. Sú to často 
zariadenia, ktoré nefungujú adek-

vátne a neprinášajú želané vý-

sledky. Sú len zberným miestom 
BRKO bez odborného dohľadu 
nad kompostovacím procesom.   
Už pri tvorbe návrhu absentuje 

• pri zámere a budovaní chýba odborné posúdenie 

projektu. Naplánovanie technologického procesu 

výroby kompostu a stanovenie požiadaviek na vy-

tvorený kompost

• vysoké prevádzkové náklady na zabezpečenie 
chodu kompostárne, bez dosiahnutia kvalitného vý-

sledného produktu

• vybavenie komunálnou technikou, ktorá nie je 
kompatibilná s ostatnými zariadeniami resp. vhodná 

na špecifické požiadavky kompostárne (napr. pla-

zivé rýchlosti traktora, nevyhnutné na prekopávanie 
základky, prekopávacie zariadenia pre dosiahnutie 
rovnomerného rozkladu materiálu a.i.)

• nekvalitný priebeh kompostovacieho procesu. 

(napr. rovnorodý vstupný materiál, nevyvážený 
pomer zeleného a hnedého biologicky rozložiteľ-
ného odpadu, nerozdrvené a veľké časti tvrdého 
materiálu, a.p.)

• nízka kontrola kompostovacieho procesu, chýba-

júce vybavenie na meranie spôsobuje zníženú kva-

litu procesu kompostovania a dlhú dobu rozkladu 

materiálu

• vysoké náklady na personálne zabezpečenie pre-

vádzky v súvislosti s chýbajúcou automatizáciou a 

zjednodušením procesov pri spracovaní

• nevhodne zvolený pozemok, na ktorom je kompo-

stáreň situovaná. Rozloha alebo podmienky nevyho-

vujú procesu, alebo kompostáreň negatívne vplýva 
na okolité prostredie

• nekvalitný výsledný produkt. Hotový materiál nie 

je stabilizovaný. Často ešte podlieha ďalšiemu roz-

kladu, má vysokú teplotu alebo obsahuje veľké kusy 
nerozloženého materiálu

odborné posúdenie pred realizáciou 
projektu, zámer a  koncepcia fungo-

vania zariadení.
Majú nedostatočnú kapacitu na 
spracovanie privezeného množ-

stva BRKO.  Nie sú   vytvorené 
vhodné podmienky na kvalitný tech-

nologický proces výroby kompostu. 

Nehovoriac o tom, že vybavenie kom-

postární je mnohokrát nedostatočné 
resp. využívaná technika je vzájomne 
nekompatibilná, čo spôsobuje ďalšie 
komplikácie. 
Kompostovací proces je neria-

dený a výsledný produkt nespĺňa 
očakávania.

Najcastejsie problémy kompostární:ˇ ˇ

Prečo niektoré kompostárne nefungujú? 

•  pri vybudovaní kompostárne je nevyhnutný od-

borný návrh zariadenia na zabezpečenie techno-

logického procesu výroby kompostu. Zahŕňa plán 
priebehu kompostovacieho procesu, stanovenie 
reálnej kapacity spracovania, spôsob skladovania, 
logistiky materiálu v kompostárni a distribúcie hoto-

vého kompostu z kompostárne

•  zhodnotí sa aktuálne technické vybavenie pre-

vádzkovateľa. Je dobré využiť dostupnú techniku 
resp. k nej doplniť takú, ktorá chýba a uľahčí spraco-

vanie. Procesy v kompostárni sú  efektívnejšie ak je 
využitá kompatibilná technika

•  súčasťou kompostárne by mala byť aj automati-
zovaná technológia, ktorá zjednoduší starostlivosť 
o kompostovaný materiál. Umožní neustály dohľad 
a regulovanie procesu kompostovania a nastavenie 
procesov, ktoré zlepšia a urýchlia tvorbu kompostu

•  optimalizácia spracovania so sebou prináša aj 
menšiu personálnu náročnosť na obsluhu kompo-

stárne. Komplexnú obsluhu SMART kompostárne, 
ktorá spracuje 4000 ton bioodpadu ročne, zvládne 
jeden pracovník

•    kompostáreň disponuje aj zariadením na zhodno-

tenie kuchynského odpadu. Je možné ho hygienizo-

vať napr. v CSC kontajneroch alebo kompostovacích 
boxoch

•  výsledný produkt kompostárne je spracovaný 
v priebehu kratšieho obdobia (približne 6 - 14  
týždňov). Je stabilizovaný, patogény z bioodpadu 
boli počas kompostovania zničené. Kompost má 
stálu teplotu, vonia ako lesná pôda a je rovnorodej 
štruktúry. V komposte je vyvážený podiel mikroor-

ganizmov. Je možné ho certifikovať a využiť ako prí-
rodné hnojivokompostovania. 

Úprava technologického procesu 
kompostovania vyžaduje dôkladnú 
prípravu a profesionálnu realizáciu 
so zreteľom na kvalitu výsledného 
produktu.

Ak je kompostovací proces realizo-

vaný odborne, môžete očakávať 
zlepšenie v mnohých oblastiach. 
Znížia sa vaše náklady na prevádzku 

Je potrebné povedať, že budova-

nie kompostárne je náročný proces. 
Hlavne v prípade, ak ste už pro-

striedky investovali, no výsledky nie 
sú podľa očakávaní.
Efektívne fungujúca kompostáreň 
je kombináciou automatizovaných 
procesov, kvalitnej techniky, ktorá 
zjednoduší prácu a inteligentných 
systémov na monitorovanie procesu 

zariadenia. Kompostovací proces je 
prepracovaný, aby eliminoval nega-

tívne vplyvy (hluk, zápach…) a BRKO 
bol spracovaný na maximálne kva-

litný výsledný produktu. Ten sa môže 
vrátiť do obehu ako zdrojom príjmu 
pre prevádzkovateľa zariadenia a zá-

roveň byť prirodzeným zdrojom živín 
pre poľnohospodársku produkciu. 

Znaky SMART kompostárne:

Záleží na kvalite kompostovacieho procesu
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Kvalita pôdy sa každoročne zmen-

šuje. Dôvodom je aj rýchla poľno-

hospodárska produkcia s veľkým 
objemom chemických látok, ktoré 
sa do nej dostávajú. Úrodnosť pôdy 
zlepšuje dostatok uhlíka z prirodze-

ného zdroja - hotového kompostu.

Výhody uhlíka v pôde
Na rozdiel od toho, ktorý uniká 
do ovzdušia, prináša len výhody. 
Zlepšuje vlastnosti pôdy, zabraňuje 
jej erózii, zlepšuje jej úrodnosť. Pôda 
s dostatkom uhlíka je schopná lepšie 
vstrebávať vodu, ukladať živiny, re-

generovať sa, vytvárať a obnovovať 
prirodzený ekosystém a chrániť zdroj 
podzemných vôd pred priesakom ne-

bezpečných chemikálií či patogénov. 
Nedostatočne vyživená pôda sa z 

dlhodobého hľadiska stáva neúrod-

nou a mení sa na púšť.
Jedným z riešení ako dodať pôde 
živiny (veľmi rýchlo) je obohatiť ju 
chemickými hnojivami. Mnohé z 
minerálov, ktoré sa do pôdy vo forme 
chemických hnojív dodávajú sú, zís-

kavané z vyčerpateľných zdrojov. Čo 
ešte viac zaťažuje životné prostre-

die.  Pôda je len priestor, kde je rast-
lina umiestnená. Chemická výživa sa 
dodáva umelo. Pôdne vlastnosti sa 
ešte viac zhoršujú. Mikroorganizmy 
potrebné pre tvorbu živín sú vy-

plavované a nedokážu vytvoriť 

nevyhnutný vyvážený pomer vlh-

kosti, kyslíka a optimálne podmienky 
pre udržanie tohto pomeru. Za 
týchto podmienok aj malé množstvo 
kompostu obsahuje milióny mikro-

organizmov, ktoré vytvárajú udrža-

teľný život v pôde.
Kvalitný kompost je možné vo veľkom 
množstve vyrobiť v riadenej kompo-

stárni. Spracovanie a starostlivosť 
o kompost musí byť na vysokej 
úrovni, aby bol taký aj výsledný pro-

dukt. Zo „zeleného“ a kuchynského 
biologicky rozložiteľného odpadu 
môže použitím vhodnej techniky a 
technológie vzniknúť humus. Ten sa 
môže znovu využívať v poľnohospo-

dárstve ako výdatný zdroj živín.
Zmena vnímania poľnohospodárskej 
produkcie so zreteľom na prirodzené 
hnojivo – kompost je nádejou v sú-

časnom trende rýchleho rozvoja 
produkcie, negatívnych zmien klímy, 
vysušovania a zvyšovania erózie 
pôdy či presakovania pesticídov do 
spodných vôd.
Poľnohospodárstvo ako jedno z mála 
odvetví, má veľký potenciál vo využí-
vaní rôznych programov na ochranu 
klímy, pôdy a životného prostredia. 
Udržateľné poľnohospodárstvo je 
jedným z kľúčových programov pri 
obmedzení globálneho otepľovania 
a pri dosahovaní klimatických cieľov.

zdroj:  www.compost-systems.com

•  Riadiaci systém je mozgom celej kompostárne.
•  Usmerňuje priebeh činností pre dosiahnutie maximálnej kvality kompostu.
•  Inovatívny softvér umožňuje mať pod kontrolou celý proces v reálnom  čase.
•  Hodnoty a stav základky sleduje prostredníctvom prehľadnej aplikácie 
    v počítači alebo smartfóne.
•  Zaznamenané dáta umožňujú automatizovať proces starostlivosti 
    o kompostovaný materiál.
•  Jednotlivé činnosti na seba nadväzujú - čo umožňuje efektívnejší a rýchlejší
    proces rozkladu bioodpadu.
•  Plynulý proces prináša optimalizáciu a zníženie prevádzkových 
    a personálnych nákladov na chod celej kompostárne.

•  Technológia merania umožňuje jednoduchú a prehľadnú kontrolu stavu
    kompostovacieho procesu.
•  Získané údaje pomôžu nastaviť a upravovať systém starostlivosti 
    o kompostovaný materiál.
•  Meranie zaznamenáva vlastnosti kompostu ako pH, teplota, obsah kyslíka, 
    dusíka a chemické zloženie

•  Je vhodný na hygienizáciu kuchynského biologicky rozložiteľného 
    odpadu.

•  Compoboxy sú riešením aj pre kompostárne s priestorovým obmedzením.
•  Proces kompostovania prebieha v uzavretom boxe.
•  Súčasťou boxu je prevzdušňovací a zavlažovací systém.
•  Aeróbny proces kompostovania (pozitívny/negatívny) umožňuje krátku 
    dobu spracovania materiálu ( 3 – 5 týždňov).
•  Polopriepustná membránová fólia slúži ako filter zápachových emisií 
    a preto nie je potrebný biofilter.

•  Dlhoročné skúsenosti umožnili vznik inteligentného systému 
    prevzdušňovania, ktorý vytvára ideálne podmienky pre tvorbu kvalitného 
    kompostu.
•  Premyslený ventilačný systém eliminuje negatívne vplyvy, ako je tvorba
    anaeróbnych zón (hnilobných zón).
•  Unikátny systém umožňuje rovnomerné prúdenie vzduchu v celej základke.
•  Originálne trysky prevdzušňovania sú navrhnuté tak, aby sa neupchávali.
•  Súčasťou systému sú otvory na odvádzanie prebytočnej vlhkosti.
•  Systém je umiestnený pod základkou. Jeho konštrukcia je veľmi pevná 
    a odolná voči chemickým látkam a tlaku, ktorý vzniká pri prechode ťažkou 
    strojovou technikou.
•  Vďaka efektívnemu prúdeniu vzduchu znižujú potrebu prekopávania základky.

Systém riadenia 
kompostárne

Meranie vlastností kompostu

Kompostovacie boxy 

Prístup vzduchu 
a prevzdušňovanie

Vybavte svoju kompostáreň profesionálnou technikou a technológiou pre efektívne fungovanie, 
optimalizujte náklady a vyrobte kvalitný kompost.

ekosystém nevyhnutný pre priro-

dzený rast rastlín.
Veľmi nebezpečným stáva aj hno-

jenie poľnohospodárskym hnojom.
Antibiotiká v živočíšnej výrobe 

sa nepoužívajú len na liečenie, ale 
často na prikrmovanie infikovaných 
zvierat. To spôsobuje odolnosť pato-

génov a potrebu vyvíjať nové antibio-

tiká. Patogény sa v oslabenej pôde 
neneutralizujú a ďalej prenikajú do 
rastlín a našej potravy.
Aj v tomto prípade môže významne 
pomôcť uhlík v komposte. Kvalitným 
a riadeným procesom kompostova-

nia sa  patogény neutralizujú. Veľké 
množstvo mikroorganizmov vo 
vnútri kompostu vytvára pozitívne 
látky zlepšujúce kvalitu a odolnosť 
pôdy a podporujú prirodzený rast 
rastlín. Práve z tohto dôvodu je veľmi 
dôležitá kombinácia kvalitného kom-

postovacieho procesu s udržateľným 
poľnohospodárstvom.

Kvalitný kompost z funkčnej 
kompostárne
Aby pôda získala vlastnosti potrebné 
pre prirodzený rast plodín potre-

buje živiny z kvalitného kompostu. 
Organické zložky, ktoré obsahuje, sa 
musia dostatočne rozložiť, aby sa sta-

bilizovali do novej matice humusu. 
Dochádza k neutralizácii škodlivých 
látok. Pre proces kompostovania je 

Dostatok živín z kompostu výrazne
ovplyvňuje kvalitu pôdy

Inovatívna SMART technológia pre kompostáreň
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Kompostovacia technika pre profesionálne kompostárne

Vybrali sme sa do rakúskej obce 
Mattersburg, kde už niekoľko rokov 
funguje kompostáreň na spracova-

nie biologicky rozložiteľného od-

padu. Prevádzka prebieha celoročne 
a spracuje sa približne 2000 ton 
bioodpadu.
Kompostáreň je navrhnutá tak, aby 
cez ňu materiál prirodzene prechá-

dzal. Od prijímania, cez spracovania 
až po zhromaždenie a odvoz hoto-

vého substrátu. Najväčšiu časť  roz-

lohy kompostárne tvoria samotné 
kompostovacie základky. Kvalita 
kompostovacieho procesu je zabez-

pečená umiestnením základok na 
unikátnej prevzdušňovacej tech-

nológii. Tá je umiestnená v podloží 
pod základkami. Na prevzdušňova-

cie otvory sa ukladá drevná štiepka, 
ktorá umožní lepšiu cirkuláciu vzdu-

chu a na ňu sa umiestni bioodpad.  V 
pravidelných intervaloch je do zákla-

dok vháňaný vzduch, aby bola kva-

lita kompostovania čo najvyššia.
Okrem prevdzušňovania komposto-

vaného bioodpadu pomocou vzdu-

chotechniky sa kompost pravidelne 
prekopáva. Podľa slov rakúskych ko-

legov, sa všetky procesy snažia zjed-

nodušiť. Vytvorili prekopávacie stroje, 
ktoré môžu byť ťahané traktorom 
alebo samochodné. Celú základku 
prekopú v priebehnu niekoľkých 
minút. Materiál je tak premiešaný a 
proces kompostovania je rýchlejší. 

kompost. Použije sa pri zakladaní 
ďalšej kompostovacej základy a pre-

miešava sa s čerstvým bioodpadom. 
Mikroorganizmy, ktoré obsahuje  
„štartovací kompost“ urýchľujú a 
skvalitňujú proces kompostovania.
 

Čo s hotovým kompostom?
Kvalitný kompost je výborná výživa 
pre záhrady, trávniky, parky a obecnú 
zeleň. Naši západní susedia pochopili 
dôležitosť prírodného hnojiva, ktoré 
sami tvoria. Predídu skládkovaniu 
odpadu a získajú kvalitné rastliny bez 
chémie.
Počas roka môže vznikať kompost 
s rôznou kvalitou v závislosti od 

charakteru a množstva vstupného 
materiálu. Certifikovaný kompost ne-

musí byť celosezónny produkt. Je ho 
možné certifikovať aj v období, keď 
dosiahne adekvátnu kvalitu.

Kvalitný kompost môže byť zdrojom 
príjmov. Poslúži ako prírodné hnojivo 
vytvorené z lokálnych zdrojov, spra-

cované v lokálnych podmienkach a 
prirodzene vrátené do poľnohos-

podárskej produkcie. Stabilizovaný 
kompost môže byť predávaný poľ-
nohospodárom alebo občanom ako 
prírodné hnojivo bez chémie. Má 
priaznivé účinky aj na kvalitu pôdy, 
zlepšuje je štruktúru, výdatnosť a zni-
žuje eróziu. 

Tak ako pri kompostovaní v záhrad-

ných kompostéroch aj pri kom-

postovaní v základkach je okrem 
dostatočného prístupu vzduchu dô-

ležitá teplota materiálu. Aby sa z 
bioodpadu stal kvalitný kompost, 
kontroluje sa vnútorná teplotu zá-

kladok. Na základe toho je potrebné 
nastaviť systém ventilácie alebo pre-

kopávania, prípadne základky zavla-

žiť alebo zbaviť prebytočnej vlhkosti. 
Prebytočný výluh sa zbiera do nádrže 
a neskôr, keď je to potrebné, sa ním 
základky zavlažujú. 

Pri menej priaznivých podmienkach 
proces kompostovania kvalitný, sú 
základky prikrývané textíliou. 
Potrebné teplo pre kompostovací 
proces sa v základke lepšie udrží. 
Prípadná prebytočná vlhkosť, spôso-

bená zrážkami sa nedostane priamo 
do materiálu a zabraňuje  jeho 
nepremočeniu.
Výsledný kompost je preostiaty. 
Oddelí sa menšia frakcia od hrub-

šej - hotový kompost od materi-
álu, ktorý slúži ako tzv. štartovací 

Na návšteve v rakúskej kompostárni

Ďalej odporúčame traktor s plazivou rýchlosťou, nakladač resp. kompatibilný čelný nakladač

•  Inovatívne hygienizačné zariadenie.
•  Kompostovací proces je možné riadiť na diaľku prostredníctvom 
    počítača resp. smartfónu.
•  Umožňuje vytvorenie evidencie a podkladov pre kontrolné orgány.
•  Vhodné na efektívne spracovanie BRKO, kuchynských a reštauračných 
    odpadov, kalov a jatočných odpadov. 
•  Umožňuje spracovať až 800 ton odpadu ročne. 
•  Súčasťou je aj monitorovacie zariadenie pre neustálu kontrolu činnosti.

CSC kontajner

•  Zabezpečí jednoduché a účinné prekopanie kompostu.
•  Zariadenie je možné zapojiť za traktor s plazivou rýchlosťou.
•  Unikátny kónický tvar umožňuje efektívnejšie premiešanie  
    materiálu v základke.
•  Prekopávač disponuje funkciou zavlažovania resp. zvlhčenia základky.
•  Podľa veľkosti základky môžete zvoliť rôznu veľkosť a variant prekopávača.

Prekopávač kompostu

•  Umožní rýchle prekrytie kompostu textíliou v prípade potreby.
•  Navíjacie zariadenie prekryje alebo odkryje základku v priebehu pár 
    minút, bez potreby veľkého počtu pracovníkov a manuálneho rozvíjania.
•  Je možné ho zapojiť za traktor alebo kolesový nakladač. 

Navíjacie zariadenie

•  Priedušná textília ochráni kompostovaný materiál pred vonkajšími vplyvmi.
•  Udržuje stálu teplotu kompostu.
•  Zabraňuje prevlhčeniu alebo vysušeniu kompostu.
•  Nezabraňuje želanému prirodzenému komínovému efektu. 
•  Je dostupná v rôznych veľkostiach podľa potreby kompostárne. 

Textília na prekrytie základky

•  Umožní spracovať drevný materiál pre lepší a rýchlejší rozklad v komposte.
•  Jednoducho zmenšite suchý alebo tvrdý materiál pre efektívnejšie  
   spracovanie v základke.

Štiepkovač

•  Slúži na oddelenie nadrozmerných častí frakcie kompostu od hotového     
    substrátu.
•  Oddelené časti sú “štartovacím materiálom” pre novú základku.

Preosievacie zariadenie
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•  správna veľkosť vkladaného bioodpadu
hlavne hnedý – uhlikatý materiál (drevo, stonky, tvrdšie časti rastlín) 
vkladaný do kompostéra by mal mať maximálne veľkosť palca z dôvodu 
lepšieho a rýchlejšieho rozloženia. Veľmi veľké kusy sa rozkladajú dlho, 
môžu pri premiešavaní prekážať, nenasajú prebytočnú vlhkosť zo zele-

ného – dusikatého materiálu

•  dostatočný prístup vzduchu
rôznorodosť materiálu, jeho veľkosť a štruktúra a pravidelné preko-

pávanie zabezpečia dostatočný prístup vzduchu. Kompost potom ne-

hnije a nezapácha. Výhodou sú kompostéry s uzatvárateľným vekom a 
bočnými prevzdušňovacími otvormi. Tie ochránia materiál pred nega-

tívnymi poveternostnými podmienkami, zabránia premokreniu alebo 
vysychaniu materiálu

•  premiešavanie vkladaného materiálu
pre zabezpečenie lepšieho rozkladu vkladaného materiálu je potrebné 
jeho pravidelné premiešavanie, aby sa zabezpečil dostatočný prístup 
vzduchu, pevný materiál sa premiešal so zeleným ideálne v pomere 
1:1, aby bol výsledný kompost kvalitný

•  správna vlhkosť materiálu
nedostatok vlhkosti v kompostéri spomaľuje kompostovací proces. 
Na druhej strane prebytočná vlhkosť spôsobuje začiatok hnilobného 
procesu. Správnu vlhkosť zabezpečíte dostatočným odvetraním a pre-

miešavaním kompostu, ale aj správne zvolenou skladbou a veľkosťou 
vkladaného bioodpadu

Vytvorte vhodné prostredie pre vznik kompostu

Pre úspešný priebeh kompostovania je potrebné vytvoriť vhodné pod-

mienky pre činnosť a rozvoj mikroorganizmov a pôdnych organizmov, 
ktoré sa na kompostovaní podieľajú. Tieto podmienky ovplyvňuje:

Ako využiť kvalitný 
kompost z vášho 
kompostéra
Pri jarnom reštarte záhrady by ste nemali zabúdať na 
kontrolu vášho kompostu po zime a jeho využitie priamo 
v záhrade, či domácnosti. Ak sa teploty počas dňa udržujú 
nad 10° C, je čas , kedy môžeme celý kompost prehodiť a 
prevzdušniť. 
Otvorte váš kompostér a vyberte vrchnú vrstvu materiálu.  
Ešte neskompostovaná vrstva vám poslúži ako podklad 
pre nový materiál. Premiešajte ju s novým bioodpadom a 
urýchlite rozklad a tvorbu nového kompostu.

Blahodárne účinky kompostu pre pôdu, úžitkové aj 
okrasné rastliny sú už dlhodobo známe a kedysi to bol 
jediný a hlavne prirodzený zdroj živín.

•  surový kompost
je najčerstvejší kompost. Môžete ho nájsť v kom-

postéri po 2-6 mesiacoch. Môžete ho použiť ako 
mulč ku kríkom alebo stromom. Nie je ešte úplne 
vyzretý, mohol by nové rastlinky spáliť, preto ho 
neodporúčame používať pri jarnej výsadbe.

•  vyzretý kompost
je ten, ktorý vyberiete z kompostéra na jar. Má 
hnedú až tmavohnedú farbu. Má hrudkovitú štruk-

túru, vôňou pripomína lesnú pôdu. Zapracujte ho 
do pôdy pri vysádzaní nových rastlín alebo ako do-

datočnú výživu po dlhej zime. Využiť ho môžete 
kedykoľvek počas roka. Odporúčame jemné a rov-

nomerné zapracovanie, nie príliš hlboko do pôdy.

•  prírodné hnojivo
z hotového kompostu si môžete vyrobiť výživný 
výluh. Ako postrek ho môžete využiť kedykoľvek, 
keď budete potrebovať. Ochráni vaše rastliny pred 
chorobami a škodcami. Zrelý a preosiaty kompost 
zmiešajte s vodou v pomere  1 kg kompostu : 10 l 
vody. Nechajte zmes luhovať dva týždne, preceďte 
a ešte zrieďte vodou minimálne v pomere 1:10. 
Prajeme vám bohatú úrodu aj vďaka kompostu.

Nepodceňte výber kvalitného kom-

postéra, v ktorom budete bioodpad 
spracovávať. Aby bolo komposto-

vanie jednoduché a kompostovací 
proces účinný váš kompostér by 
mal:

Výber vhodného 
kompostéra:

•  mať čo najväčší počet prevzduš-

ňovacích otvorov v kombinácií s 
vnútorným rebrovaním -  zabez-

pečí rovnomerné prúdenie vzdu-

chu vo vnútri kompostéra

•  mať konštrukciu, s ktorou sa 
jednoducho manipuluje – kónický 
tvar (lepšie vrstvenie materi-
álu), otvárateľné spodné dvierka 
(jednoduché vyberanie hotového 
kompostu), bočné otváranie 
(pohodlné premiešavanie vklada-

ného materiálu)

•  mať správny pomer vlastnej 
váhy a objemu čo, zabezpečí 
stabilitu a odolnosť voči vplyvom 
počasia

•  byť vyrobený z kvalitného a 
zdraviu neškodného materiálu

Výhody kompostu:Vyuzitie kompostu:ˇ

•  pridaním kompostu do pôdy zabezpečíme pes-

tovaným rastlinám dostatok živín počas celého ve-

getačného obdobia.

•  zlepšujú sa mechanicko-fyzikálne vlastnosti 
pôdy. Pôda je pórovitejšia, lepšie zadržiava vlhkosť, 
nevymýva sa a tým dostatok živín z kompostu zni-
žuje eróziu pôdy a predchádza jej degradovaniu.

•  zlepšuje chemické a fyzikálno-chemické vlast-
nosti pôdy. Organická hmota z kompostu dokáže 
viazať ťažké kovy a čiastočne aj dusičnany. Tým za-

braňuje tomu, aby sa tieto látky dostali do pesto-

vaných rastlín.

•  kompost vytvára priaznivé podmienky pre vznik 
pôdnych mikroorganizmov a podporuje biologickú 
činnosť v pôde. Obohacuje pôdu o organické látky.

•  zvyšuje odolnosť pôdy voči okysleniu, čo je dôle-

žité v oblastiach postihnutých emisiami z priemy-

selných činností.

Rady pre úspešné kompostovanie 
v záhradných kompostéroch
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Každý obyvateľ vyprodukuje ročne 
približne 359 kg odpadu, z ktorého 
až 45% tvorí biologicky rozložiteľný 
odpad. Bioodpad je sám o sebe vo 
väčšine prípadov neškodná látka, 
avšak jeho zmiešavaním s ostatnými 
druhmi odpadu prispieva k zvýšeniu 
škodlivých a nekontrolovateľných re-

akcií na skládkach. Odpad zo záhrad 
či verejnej zelene už podľa Zákona o 
odpadoch nepatrí do nádob na zme-

sový komunálny odpad.
Účinnou cestou k  eliminovaniu veľ-
kého množstva bioodpadu v zme-

sovom komunálnom odpade je 
zavedenie systému záhradného 
kompostovania. Kvalitný kompostér 
udržuje potrebnú teplotu a vlhkosť, 
čo skracuje dobu kompostovania až 
o tretinu. Z hľadiska životného pro-

stredia je jednou z najprirodzenej-
ších foriem predchádzania vzniku 
odpadu. Zužitkovaním zeleného 

Ak sa v samospráve rozdávajú kompostéry pred osvetovou pred-

náškou, zúčastní sa jej len málo občanov. Nezískajú dôležité informá-

cie a môžu byť nespokojní s výsledkami pri kompostovaní.

Ak sa osvetová prednáška koná pred rozdávaním kompostérov, účasť 
je omnoho vyššia a vy zabezpečíte, že občania si odnesú oveľa viac in-

formácií, ktoré im pomôžu vyprodukovať kvalitný kompost. 

odpadu sa získava kvalitné hnojivo, 
znižuje sa záťaž pre životné prostre-

die a zvyšuje sa kvalita pôdy.

Pre efektívne fungovanie systému 
však nestačí len nakúpiť kvalitné 
kompostéry.  Je potrebné, aby ich 
občania vedeli správne využívať. 
Stáva sa, že zástupcovia samospráv 
podľahnú tlaku verejnosti a osvetovú 
prednášku alebo celú informačnú 
kampaň spojenú so zavedením 
systému nezorganizujú. Občania 
si kompostéry odnesú domov, kde 
ich často používajú nesprávne alebo 
vôbec. Potom sú nespokojní s výsled-

kami kompostovania, pretože neve-

dia o dôležitých krokoch potrebných 
pre vytvorenie kvalitného substrátu.
Pomáhame zorganizovať odborné 
prednášky, na ktorých občania  zís-

kajú cenné informácie o tom, aký ma-

teriál do kompostérov vkladať, prečo 
je dôležité pravidelne ho premiešavať 

a akým spôsobom získaný substrát 
využiť. Pre úspech celého sys-

tému je dôležité, aby sa na týchto 
stretnutiach zúčastnilo čo najviac 
občanov zapojených do kompo-

stovania. V mnohých obciach a 

mestách sa osvedčilo odovzdávanie 

kompostérov vo viacerých etapách 

– najskôr  ako odmenu občanom, 
ktorí už odpad triedia a pristupujú k 
nemu zodpovedne a následne moti-
vujú ostatných k želanému správa-

niu. V iných starostovia odovzdanie 
kompostérov podmienili povinnou 
účasťou na prednáške.
Nepodceňte dôležitosť vzdelávania 
pri zavádzanej zmene systému na-

kladania s odpadmi. Len ak obča-

nia vedia ako majú kompostovať, 
môžu prispieť k zníženiu množstva 
bioodpadu v nádobách na ZKO a 

tým pomôcť samospráve znižovať 
náklady na skládkovanie.

Nezabúdajte na osvetu. 
Je dôležitou súčasťou celého systému

Prečo starostovia odporúčajú záhradné kompostéry? 

“Keďže obec nemá na svojom území 
kompostovisko a zákon jej ukladá po-

vinnosť vyriešiť otázku BRO, rozhodla 
sa pre zakúpenie záhradných kompo-

stérov. Občania spracujú bioodpad 
priamo na mieste jeho vzniku a získajú 
kvalitný kompost pre svoje záhradky. 
Do domácností boli distribuované 900 
litrové záhradné kompostéry SMART.
Kompostovať môžu aj obyvatelia by-

tových domov v komunitných kompos-

téroch. Do projektu sa zapojili aj žiaci 
ZŠ v obci. Okrem kompostérov oby-

vatelia dostali aj praktické vedierka a 

kompostovateľné vrecká na prenos bio-

odpadu do kompostérov.“
Uvedomujú si dôležitosť osvety. 
Občanom bol na prednáškach vy-

svetlený celý proces kompostovania, 
a spôsoby znižovania množstva od-

padu. Po stretnutiach boli zúčastne-

ným rozdané kompostéry a košíky na 
bioodpad.
,,Je vidieť, že občania už začínajú k 
odpadu pristupovať zodpovednejšie. 
Znížia sa tak náklady, ktoré tvoria ne-

zanedbateľnú čiastku  nášho rozpočtu,“ 
konštatoval starosta obce.

„Naša motivácia pre zavedenie domá-

ceho kompostovania bola dvojaká. 
Na jednej strane nám povinnosť vyrie-

šiť otázku bioodpadu určoval zákon 
tým, že BRKO sa už nemôže vyvážať 
na skládku. Na druhej strane kedysi si 
každý záhradkár uvedomoval hodnotu 
kvalitného hnojiva – humusu. Dnes je 

doba rýchla a rastliny pohnojíme kúpe-

nou chemikáliou a potom sme prekva-

pení, že kvalita životného prostredia 
sa zhoršuje. Chceli sme sa preto vrá-

tiť k tradičnému spôsobu spracovania 

odpadu len v modernejšej forme aj 
vďaka kvalitným kompostérom.“
V obci Rakovice aj v Dlhom nad 
Cirochou boli pred začatím kompo-

stovania v záhradných komposté-

roch realizované analýzy odpadov. 
Výsledky boli prezentované na osve-

tovej prednáške. Sami občania boli 
prekvapení, čo všetko sa v nádobách 
so ZKO našlo. Na základe ďalšej ana-

lýzy odpadu bolo napr. v Rakoviciach 
preukázané, že množstvo BRKO v 
ZKO pokleslo takmer o 70 %. 

,,So všetkými domácnosťami sme 
mali podpísané dohody o tom, že svoj 
odpad doma kompostujú. Buďme však 
úprimní. Ak by sme skontrolovali všetky 
domácnosti, asi máloktorá by mala 
skutočné záhradné kompostovisko.” 
Samospráva nechcela nakupovať 
kompostéry v obchodných reťaz-

coch. Obávali sa nižšej kvality a chý-

bajúceho servisu v prípade potreby. 
Starostka ocenila aj pridanú hodnotu 
vo forme osvety a informačných ma-

teriálov. ,,Investície potrebujete nájsť 

v rozpočte vždy, či nakupujete zberné 
nádoby alebo kompostéry. Odporúčam  
domáce kompostovanie. Vstupná in-

vestícia je takmer rovnaká v oboch 
prípadoch, avšak pri domácom kompo-

stovaní už nevznikajú ďalšie výdavky.” 
dodáva starostka Kynceľovej.
Kompostovanie v záhradných kom-

postéroch v obci zaviedli v roku 
2015.  Na základe ročných štatistík je 
zrejmé, že produkcia zmesového ko-

munálneho odpadu poklesla o 35%, 
čo je pekný výsledok.

Ing. Ján Kníž, starosta obce Dlhé nad Cirochou

Ing. Martina Kubišová, PhD., starostka obce Kynceľová 

Dušan Daloš, starosta obce Rakovice 
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V Bratislave vyrástlo 
21 komunitných kompostovísk 

pri rodinnom dome je jednoduch-

šie, no čo s bioodpadom z bytoviek? 
Vybudovanie komunitného kompo-

stoviska sa stáva trendom v mes-

tách, ale aj obciach s väčším počtom 

obyvatelia uvedenej lokality. Pri in-

štalácii sa dbalo aj na to, aby nedošlo 
k ich odcudzeniu. Pod kompostérmi 
je inštalované pletivo, ktoré bráni prí-
stupu hlodavcov, ktoré by kompost 
znehodnotili alebo odpad vynášali, 
takže nežiadúcich návštevníkov sa 
nemusia obávať.
Po celej Bratislave bolo inštalovaných 
21 komunitných kompostovísk s veľ-
kosťou od 800 do 1100 litrov. Každé 
kompostovisko je vybavené preko-

pávačom, niekoľkými kompostérmi 
na bioodpad a jedným, ktorý slúži na 
uskladnenie hnedej – suchej zložky.

Čoraz väčšiemu počtu občanov záleží 
na tom, aby bol biologicky rozloži-
teľný odpad využitý ako opätovný 
zdroj živín – kompost a nekončil na 
skládke. Kompostovanie v záhrade 

Koncom roka 2018 naši kolego-

via spolu s Priateľmi Zeme SPZ 

inštalovali komunitné komposto-

viská v rôznych častiach Bratislavy. 
Obstarávateľmi boli magistrát mesta 
Bratislava a mestská časť Nové 
Mesto.
Komunitné kompostovisko môžu 
využívať občania, ktorí si odsúhla-

sili jeho vybudovanie v blízkosti ich 
bytového domu. Boli vyškolení, ako 
správne kompostovať, čo do kompo-

stéra patrí a čo nie,  ako sa oň starať 
a využívať ho. Kompostéry sú zabez-

pečené proti neoprávnenej manipu-

lácii zámkom a kľúče budú mať len 

bytových domov. Komunitné kompo-

stovisko môže zriadiť samospráva, 
občianske združenie alebo iniciatívni 
obyvatelia po vzájomnej dohode.

co zvázit pri budovaní komunitného kompostoviska?ˇ ˇ̌

výber komunity, ktorá bude 
do kompostovania zapojená

určenie podmienok fungovania 
komunitného kompostoviska

výber vhodného miesta 

pre umiestnenie kompostérov
informovanie zapojených 

domácností o tom, ako 
správne kompostovať 
a kompost využívaťvýber vhodného modelu a počtu 

kompostérov a ich inštalovanie

kg odpadu ročne, čo je približne po-

lovica slovenského priemeru na jed-

ného obyvateľa (359 kg ročne). No v 
hodnotení množstva skládkovaného 
a vytriedeného odpadu, obec vytriedi 
len polovicu v porovnaní so sloven-

ským priemerom a na skládku vyváža 
až 85 % odpadu. Veríme, že po zave-

dení kompostovania a prednáške sa 
situácia v obci zlepší. Občania produ-

kujú o polovicu menej odpadu ako 
je slovenský priemer, no o polovicu 
menej aj triedia.
Okrem BRKO zo záhrad sa obec roz-

hodla kompostovať aj odpad z ve-

rejných priestranstiev. Na tento účel 
obstarala drevené veľkoobjemné silá 

Ďalšiu analýzu odpadu sme spolu s 
OZ Priatelia Zeme SPZ realizovali 

v obci Hontianska Vrbica v okrese 
Levice. Pri zbere ZKO sa odobrala 
vzorka 10 % nádob, ktoré sa ručne 
dotrieďovali.  Výsledky analýzy v obci 
potvrdili, že BRKO tvoril až 43 % po-

diel v nádobách na ZKO. Zo vzorky 
odpadu by bolo možné ešte vytrie-

diť na recykláciu  10 % plastového 
odpdu, 4,26 % skla, necelé 4 % pa-

piera a 4 % kovových obalov. (Zdroj 
údajov: OZ Priatelia Zeme SPZ)
Obec sa rozhodla vyriešiť naklada-

nie s BRKO obstaraním záhradných 
kompostérov pre domácnosti.   Z 
prostriedkov Environmentálneho 
fondu nakúpila 235 kusov kompos-

térov SMART, ktoré si mohli prevziať 
po absolvovaní prednášky o kom-

postovaní. Počas nej sa dozvedeli 
cenné rady, ako pracovať s biood-

padom. Mali možnosť naučiť sa ako 
z neho vytvoria kvalitný kompost, 
ktorý bude zdrojom živín a zlepší kva-

litu pôdy v záhradách.  Okrem toho 
boli prezentované aj výsledky analýzy 
odpadu. Jeden obyvateľ Hontianskej 
Vrbice vyprodukuje priemerne 214 

JRK 5100. Drevený materiál z ore-

závania stromov a kríkov spracujú v 
štiepkovači Superius, ktorý si budú 
môcť v prípade potreby zapožičať aj 
občania.
V základnej a materskej škole sa 
bude kuchynský odpad spracovávať 
moderne v elektrickom kompostéri 
GG 02. Obec zakúpila kompostér, 
ktorý je jedinou legálnou alternatí-
vou k zvozom kuchynského odpadu. 
Odpad bude spracovaný priamo na 
mieste jeho vzniku. V priebehu 24 
hodín, prostredníctvom mikroorga-

nizmov ACIDULO zmenší svoj objem 
o 90 % a premení sa na výživný 
substrát. 

Hontianska Vrbica bude 
kompostovať odpad 
zo záhrad aj kuchynský 
odpad z jedální

ktoré od obce dostali kompostér 
bezplatne.
Pre domácnosti obstarali kvalitné 
kompostéry SMART a takmer 80 % 
domácností si ich prevzalo. S ob-

čanmi hovorili o tom, ako sa im pri 
kompostovaní darí, aký biologicky 
rozložiteľný odpad produkujú a akým 
spôsobom sa o kompost starajú. 

V obci koncom augusta 2018 pre-

biehala podporná osvetová kampaň 
„Od domu k domu“. Počas týždňo-

vej aktivity zástupcovia OZ Priatelia 
Zeme SPZ navštívili 356 domácností, 

Aby mala obec prehľad o tom, koľko 
domácností už začalo s komposto-

vaním a aký bioodpad kompostujú, 
získané informácie evidovali formou 
anonymného dotazníka. Na základe 
týchto informácií vzíjdu ďalšie návrhy 
na zlepšenie odpadového hospodár-

stva. Pôvodné hnojiská sa vo Veľkom 
Ďure nahrádzajú kompostérmi.

S občanmi Veľkého Ďura 
sme sa rozprávali o úspe-
choch v kompostovaní 

Záujem o komunitné kompostovanie stále rastie 

Záhradné kompostéry slúžia 
občanom na celom Slovensku 
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Prekopávač kompostu
•  Praktická pomôcka na premiešanie materiálu v kompostéri.
•  Odporúčame používať pri každom vkladaní materiálu.
•  Kompost nehnije, nepodlieha vysušovaniu, lepšie a rýchlejšie sa rozkladá. 
•  Premiešaním umožníte pôdnym mikroorganizmom lepší prístup k novému      
    materiálu a dosiahnete kvalitnejší výsledok.

Kompostéry SMART

•  Decentným vzhľad.
•  Životnosť kompostéra viac ako 15 rokov.
•  Stabilná konštrukcia.
•  Nenáročný na inštaláciu a používanie.
•  Udržiava stálu farbu vďaka 100% recyklovanému, UV stabilnému polyetylénu.
•  Dostupné veľkosti s objemom od 345 l do 1100 l.

•  Ideálnym riešenie pre verejné priestranstvá.
•  Veľké otvory na stranách umožňujú dobrý prístup vzduchu. 
•  Jednoduchá manipulácia a stavba kompostéra.
•  Dostupné v plastovej a drevenej verzii.

Kompostovacie silá

Kompostéry PREMIUM

•  Dlhá životnosť, viac ako 20 rokov.
•  Vyrobený zo 100 % recyklovaného a UV stabilného polyetylénu.
•  Udržuje si stálu farbu.
•  Pevná konštrukcia.
•  Jednoduchá manipulácia a skladanie kompostéra.
•  Získal certifikát opraviteľnosti Repairably.
•  Dostupné veľkosti s objemom od 200 l do 2000 l.

Kompostujte s najlepším vybavením pre občanov
Doprajte občanom komfortné kompostovanie v najkvalitnejších kompostéroch s dlhou životnosťou. Vyberte si z našej 
širokej ponuky. Kompostovanie v záhradných kompostéroch bude jednoduchšie a efektívnejšie s pomocou doplnko-

vých produktov pre lepší výsledok.

Kôš na bioodpad a kompostovateľné vrecká
•  Vhodný na zber bioodpadu z domácnosti do kompostéra.
•  Prieduchy na košíku umožnia neustálu cirkuláciu vzduchu.
•  Nahromadený bioodpad nepodlieha rýchlemu hnitiu a nezapácha.
•  Kompostovateľné vrecká sú vyrobené z priedušného materiálu.
•  Zabraňujú priesakom v prípade, že je bioodpad vlhký alebo až mokrý.
•  Vrecká môžu byť spolu s bioodpadom spracované v kompostéri.

odpadu. Samospráva má k dispozí-
cii informácie o separovaní odpadu 
v domácnostiach. Tie, ktoré triedia 
pravidelne sa starosta rozhodol od-

meniť. V prvej etape za zodpovedný 
prístup dostalo kompostér 200 do-

mácností. Občania sa zúčastnili aj 
prednášky o kompostovaní, kde 

získali informácie o tom, ako správne 
kompostovať, aby dosiahli čo najlep-

šie výsledky. V ďalšej etape by práve 
títo občania mali byť dobrým príkla-

dom pre ostatných a motivovať ich 
k spoločnému cieľu obce, ktorým je 
zníženie množstva ZKO vyvážaného 
na skládku.

Obec Lok, ktorá leží v okrese Levice, 
používa na úpravu trávnatých poras-

tov mulčovacie zariadenie, ušetrí tak 
náklady na kosenie. Bioodpad z os-

tatnej zelene je spracovaný v kompo-

stárni, ktorú prevádzkuje súkromná 
firma. Aby bol systém spracovania 
bioodpadu v obci kompletný, pre do-

mácnosti obstarali záhradné kom-

postéry  SMART s objemom 400 
litrov. V obci prebieha papierová evi-
dencia vrecového zberu triedeného 

Obce Lok zaviedla komplexný 
systém kompostovania 
v záhradných kompostéroch

Východoslovenská obec Sírnik za-

čala s kompostovaním v záhradných 
kompostéroch v roku 2017. Pre ob-

čanov obstarala záhradné kompos-

téry PREMIUM s objemom 900 litrov 
a umiestnila ich aj do areálu mater-

skej školy.

Obyvatelia absolvovali prednášku o 
kompostovaní a naučili sa ako vytvoriť 
kvalitné hnojivo. Spracúvajú odpad na 
mieste jeho vzniku, pre svoje záhrady 
vytvárajú výživné a lacné hnojivo a 
touto činnosťou za rok znížia po-

diel vypusteného CO2 do ovzdušia 

o približne 8000 kilogramov. 
,,Pre zaobstaranie kompostovacích zá-

sobníkov do každej domácnosti sme sa 
rozhodli kvôli zabezpečeniu vhodného 
systému nakladania s BRKO pre oby-

vateľov, aby sme eliminovali nelegálne 
nakladanie s týmto odpadom. Zároveň 
sme týmto dosiahli aj splnenie legisla-

tívnej povinnosti. Zavedený systém si 
obyvatelia pochvaľujú. Oceňujú najmä 
kvalitu kompostérov, ktoré sa vyzna-

čujú dlhou životnosťou a praktickosťou 
pri ich užívaní.“ Viktor Kalán, starosta 
obce Sírnik.

V Sírniku kompostujú 
dlhšie ako rok 

Občanom počas návštev pripome-

nuli aj dôležité zásady správneho 
kompostovania a iné užitočné in-

formácie, ktoré odzneli na osvetovej 
prednáške. Zodpovedali na otázky, 
ktoré vyplynuli z praktického pou-

žívania kompostéra,  ako napríklad 
čo s orechovým lístím, či je kompost 
potrebné zalievať alebo prečo je dô-

ležité kompost prekopávať. Poskytli 
praktické rady, ako rýchlejšie vytvoriť 
kvalitný kompost. „S radosťou môžem 
konštatovať, že väčšina z týchto do-

mácností kompostuje takmer bez chýb 
a chválili si nový spôsob kompostova-

nia,“ vyjadril sa zástupca OZ Priatelia 
Zeme Branislav Moňok.
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zrealizovaných 
fyzických analýz 
odpadov

12

256

nových trvaloudržateľných 
produktov pre menej odpadu 

na každý deň

Funkčné evidenčné 
systémy odpadov 
pre podporu 
zvýšenia miery 
triedenia

záhradných 
kompostérov našli 
svoj “domov”

elektrických kompostérov, 
v ktorých materské a základné 
školy a reštauračné zariadenia 
spracúvajú svoje kuchynské 
odpady

1472

2

špeciálne 
vydanie 
JRK Magazínu

1

63

projektových 
partnerstiev 
na festivaloch, 
konferenciách 
a podujatiach

18

prednášok 
o kompostovaní

21

fanúšikov na FB profile 
ktorí s nami zdieľajú 
inšpirácie v odpadovom 
hospodárstve

4736

JRK Slovensko
Zemito.sk

JRK Pre menej odpadu JRK Slovensko

zemito_sk

vybudovaných 
komunitných 
kompostovísk

129

kg menej CO2 
vypusteného 
do ovzdušia vďaka 
kompostovaniu

1038

obcí a miest ktoré zaviedli 
systém domáceho kompostovania 
v kompostéroch

386

spracovaných inšpirácií 
z praxe na ceste 
“pre menej odpadu”

84

pravidelných 
JRK spravodajov 
pre menej 
odpadu

5

kg biologického odpadu 
vďaka kompostovaniu 
neskončilo na skládkach

2862

prestížne 
ocenenia 
za našu 
prácu

3

krát si naši zákazníci 
mohli osobne vybrať 

a nakúpiť z eshopu

138

PRE MENEJ ODPADU.

Naši partneri:

zníženie zmesového 
komunálneho odpadu v obci 
vďaka evidenčnému 
systému odpadov ECONIT

36%

Kompostéry PREMIUM uspeli v nezávislom testovaní

Kompostéry PREMIUM, ktoré nazý-

vame aj „mercedesy medzi kompos-

térmi“ sú veľmi obľúbené, vďaka ich 
kvalite, praktickosti, jednoduchej ma-

nipulácii a originálnemu dizajnu. Ich 
kvalitu a dopad na životné prostredie 

zisťovala v nezávislom teste ne-

zisková organizácia Repairably. 
Pravidelne testujú a certifikujú pro-

dukty, či sú navrhnuté tak, aby ich 
oprava bola jednoduchá a cenovo 
dostupná. Opravovanie je jedným z 

pilierov cirkulárnej ekonomiky a vý-

razne pomáha predchádzať tvorbe 
zbytočného odpadu. Certifikáty o 
„jednoduchej opraviteľnosti“ kompo-

stérov PREMIUM prebral náš gene-

rálny riaditeľ Radoslav Oliver Košík.  

Ako prebiehalo testovanie a certifikácia?
Hodnotené boli všetky veľkosti PREMIUM kompostérov (s objemom 215 l, 335 l, 445 l, 650 l, 800 l, 1050 l, 1400 l, 2000 
l). Každý produkt v testovaní získava body v 10 parametroch, ktoré určujú mieru opraviteľnosti.

10 princípov opravitelnosti:´

cena jedného náhradného dielu nie je vyššia 
ako 20 % z celkovej ceny produktu

1. produkt obsahuje návod na obsluhu, resp. je 
neustále k dispozícii

6.

komponent, ktorý sa prestane vyrábať, je plne 
nahraditeľný iným

8.

cena všetkých náhradných dielov nie je vyššia 
ako 120 % celkovej ceny produktu

2. produkt je možné opakovane zložiť a rozložiť7.

všetky náhradné komponenty sú neustále 
k dispozícií na objednanie

3.

všetky potrebné nástroje/doplnky na inštaláciu 
produktu sú neustále k dispozícií na objednanie

4.
inštalovanie a demontáž produktu nie sú obme-

dzované žiadnymi právnymi aspektmi (okrem prí-
padnej neplatnej záruky)

9.

softwérové riešenie je neustále dostupné 
a aktualizované

5. na webovej stránke predajcu sú dostupné infor-

mácie ako produkt opraviť a aké komponenty 
obsahuje

10.
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SME AJ VO VAŠOM REGIÓNE

Ivana Graindová
regionálna manažérka pre Bratislavský, 
Trnavský a Nitriansky kraj

mail:
tel.:

ivana.graindova@menejodpadu.sk
+421 910 220 460

Jana Nékyová
regionálna manažérka pre Trenčiansky, Žilinský 
a Banskobystrický kraj

mail:
tel.:

 jana.nekyova@menejodpadu.sk
+421 910 220 458

Alexander Starinský
regionálny manažér pre Prešovský a Košický kraj

mail:
tel.:

alexander.starinsky@menejodpadu.sk
 +421 910 220 462

Naši regionálni manažéri poznajú lokálne špecifiká a sú pripravení 
nájsť riešenie pre zníženie množstva odpadov, lepšie kompostovanie 
a triedenie odpadov vo vašej samospráve.

Martin Markuljak
Obchodný riaditeľ

mail:
tel.:

martin.markuljak@menejodpadu.sk
+421 915 892 352

Tibor Molnár
produktový manažér

mail:
tel.:

tibor.molnar@menejodpadu.sk
+421 919 161 748

JRK Slovensko s.r.o.
Gallayova 11 
841 02 Bratislava 

www.menejodpadu.sk
+421 (0) 2 381 219 22 
info@jrk.sk

Obchodný

riaditeľ

Stredné 

Slovensko

Západné 

Slovensko

Východné 

Slovensko
Evidenčný systém

odpadov ELWIS

SMART riešenia odpadov s JRK Slovensko
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SMART evidenčný systém 

odpadov ELWIS

Regionálne zázemie a servis

Profesionálne 
kompostárne

Informačná kampaň 
pre občanov

Analýzy odpadov

Kompostovanie 
v záhradných 
kompostéroch

E-shop s udržateľnými produktmi pre domácnosť aj jednotlivcov


