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Pojmy

● BRO - všeobecne nazývaný ako bioodpad je akýkoľvek odpad , ktorý je schopný anaeróbneho alebo 
aeróbneho rozkladu

● BRKO - je taký druh odpadu, ktorý vzniká v záhradách, parkoch, domácnostiach a stravovacich zariadeniach. 
Patrí tam bioodpad z kuchýň, záhrad, jedlé tuky a oleje (biologicky rozložiteľný komunálny odpad)

● Kompostovanie - je prírodný proces, pri ktorom dochádza k rozkladu odpadov pôsobením mikroorganizmov 
vody a kyslíka na humusové látky

● Biotechnológia - je technológia založená na využívaní poznatkov z biológie, ktorá sa využíva v 
poľnohospodárstve, potravinárskom priemysle a v medicíne. Ide najmä o využívanie mikroorganizmov. 

● Mikroorganizmy - sú drobné živé tvory, ktoré môžeme vidieť iba pod mikroskopom. Môžu to byť baktérie, 
vírusy, prvoky alebo drobné chaluhy, prípadne huby a plesne



Čo môžeme kompostovať

● tráva, lístie, seno
● zvyšky ovocia a zeleniny
● kvety a vetvičky
● čajové sáčky
● káva
● dobre rozložiteľný papier
● podrvené vaječné škrupiny
● trus bylinožravých zvierat

● mäso
● kosti
● kamene
● plasty
● sklo
● chemikálie
● textil
● trus mäsožravých zvierat

Môžeme: Nemôžeme:



Kompostovanie 

● Kompostovanie je proces, ktorý spočíva v biologickom rozklade organických látok. 
Aeróbna fermentácia je rozklad organického materiálu za prítomnosti vzduchu. Počas 
procesu kompostovania mikroorganizmy spotrebúvajú kyslík, zatiaľ čo CO2, voda a teplo 
sa uvoľňujú v dôsledku mikrobiálnej aktivity.

● Kompostovaním sa zníži množstvo odpadu asi o 30%. Organický biologicky rozložiteľný 
odpad s pomerom uhlíka k dusíku = 20 - 30 (C / N) sa môže účinne využiť na zlepšenie 
výživy rastlín.

● Organický biologicky odbúrateľný odpad vhodný na kompostovanie ( s pomerom C / N) 
je napríklad tráva (12), domáci odpad (25), perie, vlasy (30).



Výhody - nevýhody kompostovania

výhody  -lacnejší spôsob nakladania s organickým odpadom
                 - kompost sa dá použiť ako hnojivo

                - šetrnejšie pre životné prostredie lebo vyhadzujeme menej odpadu do 
 smetného koša

nevýhody -pri nesprávnom kompostovaní môže byť cítiť zápach
                       - nepatrí tam živočíšny odpad ktorý by mohol lákať hlodavce a hmyz
                       -pri nedostatku miesta môže kompostér prekážať 
                                                    
                   



Dotazník
● do dotazníka sa zapojilo 247 ľudí 
● 50,4% respondentov bolo vo veku 16-20 rokov
● viac ako polovica ľudí využíva kompost (ako hnojivo)



Kde vyhadzujete bioodpad?
● väčšina domácnosti má svoj vlastný kompostér
● často bioodpadom kŕmia domáce zvieratá
● štvrtina vyhadzuje bioodpad do zmesného odpadu



Experiment
KOMPOSTOVANIE– využitie  biologicky rozložiteľného odpadu

POMÔCKY:

MATERIÁLY:

300 g 
kartónu

1 800 g 
substrátu- 
zemina

1 800 g biologicky 
rozložiteľného 
odpadu

voda

50 g urýchľovača komposty 
(enzýmami)

50 g urýchľovača komposty 
(baktériami)

teplomer

váha

odmerka na 
vodu

pH meter



Postup práce PRÍPRAVA KOMPOSTU

1. Do každej z nádob na kompost natrhajte 100 g kartónu. 
Zalejte 400 ml vody. Nasledujúci deň   pridajte  600 g substrátu (zeminy) 
a 600 g biologicky rozložiteľného odpadu. 

2. Do kompostéra B pridajte 50 g urýchľovača na báze baktérii rozpusteného  v 850 ml 
vody. Do kompostéra E  pridajte 50g urýchľovača  na báze enzýmov v 850 ml vody a do 
tretieho označeného N pridajte iba vodu  a uzavrite ich.

3. Uskutočnite meranie teploty a pH po uplynutí jednej hodiny a meranie opakujte 
pravidelne, každé štyri dni.

4. Po 4 týždňoch pripravte živné pôdy na petriho misky. Na minútu ich 

vložte do kompostéra. Uzavrite a kultivujte. Po 7 dňoch pozorujte petriho misky.



Výsledky- teplota

priemerná teplota prostredia

rozdiel teplôt v komposte s 
enzýmom

rozdiel teplôt v komposte s 
baktériami

rozdiel teplôt v normálnom 
komposte 

17,08°C

0,05°C

0,93°C

0,62°C



Výsledky - pH

priemerné pH v komposte s 
enzýmom

priemerné pH v komposte s 
baktériami

priemerné pH v normálnom 
komposte 

6,16 6,17 6,66



Výsledky - pozorovanie

7.3. 

Lorem Ipsum

Lorem ip

Sit Amet

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing.

23.3.

Pridaný enzymový urýchľovač

14.3. 31.3. 7.4. 11.4. 19.4. 26.4. 

biela a sivá pleseň na 
povrchu najmenej zo 
všetkých vzoriek

uvoľňuje sa 
voda



Výsledky - pozorovanie

7.3. 

Lorem Ipsum

Lorem ip

Sit Amet

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing.

23.3.

Pridaný bakteriálny urýchľovač

14.3. 31.3. 7.4. 11.4. 19.4. 26.4. 

iba  sivá pleseň na 
povrchu 

uvoľňuje sa 
voda



Výsledky - pozorovanie

7.3. 

Lorem Ipsum

Lorem ip

Sit Amet

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing.

23.3.

Bez urýchľovača

14.3. 31.3. 7.4. 11.4. 19.4. 26.4. 

biela a sivá pleseň 
na povrchu najviac  
zo všetkých vzoriek

mierny 
zápach

zápach 
zmizol

uvoľňuje sa 
voda



Virtuálna prehliadka - diskusia

P. Jančík, pracovník 
oddelenia separovaného 
zberu a zhodnocovania 
odpadov v meste Svit nás 
počas virtuálnej prehliadky 
oboznámil s prevadzkou 
kompostárne. 



leták



Ďakujeme za pozornosť


