
PRACOVNÝ LIST 14 

Kompostovanie 

Narábanie s biologickým odpadom 

Kompostovanie- premena biologického odpadu na kvalitný substrát či hnojivo pre pestovanie rastlín 

Kompostér-nádoba, v ktorej proces premeny prebieha 

 

 

Úloha 1: Pozrite si rôzne druhy kompostérov. Z čoho môžu byť vyrobené? 



Ako sa kompostuje: 

Na to, aby proces kompostovania prebehol úspešne, je potrebné vytvoriť optimálne podmienky pre činnosť 

a rozvoj mikroorganizmov a pôdnych organizmov, ktoré sa na kompostovaní podieľajú. K tomu musíme pri 

kompostovaní dodržať štyri základné pravidlá: 

 Platí, že čím sú menšie častice, ktoré chceme kompostovať, tým sa rýchlejšie skompostujú. Drvením 

totiž zväčšujeme plochu, na ktorú môžu mikroorganizmy a pôdne organizmy pôsobiť. Rovnako nám 

menšia veľkosť častíc pomôže aj pri manipulácii s materiálom 
 Platí, že dusíkaté materiály (hnoj, trus, pokosená tráva, kuchynský biologický odpad, pozberové zvyšky 

zo záhrady...), ktoré sú väčšinou mäkké, šťavnaté a zelené; musíme zmiešavať s uhlíkatými (drevná 

štiepka, piliny, hobliny, lístie, slama, papier...), ktoré sú zväčša tvrdé, hnedé, suché. Ich objemový pomer 

by sa mal čo najviac približovať k 1:1. 
 Kompostovanie je aeróbny proces – za prístupu kyslíka. Preto sa musíme v maximálnej miere snažiť 

zabezpečiť dostatočné prevzdušnenie kompostovaného materiálu. 

 Správna vlhkosť je nevyhnutnou požiadavkou správneho kompostovania. Ak má kompostovaný 

materiál nedostatok vlhkosti, proces sa spomaľuje alebo až zastavuje. Ak je vlhkosť nadmerná, 

dochádza k nežiaducemu hnilobnému procesu, niekedy až k skysnutiu kompostu, čo sa prejaví 

zápachom. 

Teraz to zhrnieme: 

 Na dno kompostéra (na pletivo) vložíme základnú, min. 10 cm hrubú vrstvu uhlíkatého 

materiálu. Použijeme drevnú štiepku (posekané konáre), nahnité lístie alebo slamu, ktoré 

budú mať prevzdušňovaciu aj drenážnu funkciu.  

 Pokračujeme všetkým, čo patrí do kompostéru. 

 Stále miešame dusíkaté a uhlíkaté materiály. Čím rôznorodejší materiál, tým lepšie výsledky. 

Ak je kompostovacia kopa zložením materiálov dostatočne vzdušná, nie je nutné ju 

prehadzovať, avšak každé prekopanie, či prevzdušnenie proces zrenia urýchli. Udržiavame 

vlhkosť v kompostéri občas polejeme vodou. 

Čo patrí do kompostéra: 

 -uhlíkatý materiál, ktorý nájdeme vo svojom okolí. Lístie, drevná štiepka, kôra, seno, slama, hobliny, 

piliny, zrecyklovaný papier, nebielený kartón či pšeničné otruby 

-dusíkatý materiál: pokosená tráva, odpad zo zeleniny, šupky z ovocia a zeleniny, vylúhovaný čaj a 

káva, zhnité ovocie, výkaly hydiny, škrupiny z vajec... POZOR! Zvyšky varených jedál, citrusového 

ovocia a výkaly psov a mačiek NIE! 

 



 

 

 

Úloha 2: Napíš k odpadu fajočku alebo krížik podľa toho, či je odpad vhodný do kompostéra alebo 

nie.  



Čo patrí do kompostéra: 

obsah čajových sáčkov  

šupky z citrusov  

varené jedlá  

tráva  

kôra zo stromov  

lístie  

šišky  

výkaly hydiny  

výkaly psov a mačiek  

konský hnoj  

 

Úloha 3: Nakresli do kompostéra odpad, ktorý tam podľa teba patrí: 

 


