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ABSTRAKT 

Autor sa v príspevku zaoberá metódami nakladania s organickým odpadom  ako zložky komunálneho odpadu so 

zameraním na jeho zhodnocovanie kompostovaním. Súčasťou príspevku je aj opis technologického postupu a 

technologických zariadení na zhodnocovanie organického odpadu BRO na príklade kompostárne, ktorú plánujú 

vybudovať pre región Horehronia v meste Brezno. 
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ABSTRACT 

The authors in this paper deal with the methods of dealing with organic waste as a component of municipal 

waste with a focus on his recovery composting. The paper is a description of the technological process and 

process equipment for the recovery of organic waste composting BRO for example, they plan to build in the 

region Horehronie Brezno. 
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Úvod 
 
Zákon  NR SR  č. 223/2001 Z. z. o odpadoch jeho mnohé novelizácie priniesli mnohé zmeny, ktoré významne 
ovplyvnili politiku odpadového hospodárstva obcí a miest v SR. Ide najmä o zvýšenie podielu vyseparovaných 
zložiek komunálneho odpadu vrátane zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov - BRO s cieľom 
zhodnotiť tie jeho zložky, ktoré  sa môžu využiť pri produkcii sekundárneho paliva – bioplynu a kompostu 
s obsahom humusu pre zvýšenie výnosov v rastlinnej poľnohospodárskej výrobe, konkrétne v zahradníctve a 
lesnictve.  
Cieľom autorov bolo  objasniť systém separovaného zberu komunálneho odpadu a následného zhodnocovania 
alebo zneškodňovania jednotlivých zložiek komunálneho odpadu s osobitným zameraním na riešenie 
problematiky organických biologicky rozložiteľných odpadov (BRO) a ich zhodnocovania kompostovaním. 
 
Teoretické východiská 
 
Odpadové hospodárstvo je činnosť zameraná na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov, materiálové 
a energetické zhodnocovanie odpadov, znižovanie nebezpečnosti odpadov pre životné prostredie a zdravie 
obyvateľstva alebo nakladanie s odpadmi ich vhodným ekologicky neškodným zneškodnením (Zákon č. 23/2001 
Z. z.). V tomto prípade je pozornosť zameraná na vyseparovanú zložku komunálneho odpadu - biologicky 
rozložiteľný odpad BRO. 
Potreba stratégie obmedzovania ukladania biologicky rozložiteľných odpadov na skládky odpadov je zakotvená 
aj v slovenskom zákone o odpadoch, podľa ktorého je obec povinná separovať biologicky rozložiteľný odpad. 
Touto novelou zákona o odpadoch Slovensko plní požiadavky európskej legislatívy, príslušných smerníc 
a nariadení (Smernica 1999/31/ES o skládkach odpadov, Nariadenia ES č. 1774/2002 Európskeho parlamentu 
a rady). 
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Ako podklad pre spracovanie príspevku autori použili štatistické údaje o tvorbe, zhodnocovaní a zneškodňovaní 
komunálneho odpadu v meste Brezno (Račák, 2010). Získané a spracované údaje umožnili sledovať trend 
vývoja produkcie odpadov, jeho zberu, prepravu a následné nakladanie s ním. Zber údajov bol zameraný najmä 
na biologicky rozložiteľný odpad a jeho zhodnotenie kompostovaním (Program odpadového hospodárstva 
mesta Brezno, 2010). 
Ďalej bola použitá projektová dokumentácia zariadenia na zhodnocovanie BRO kompostovaním vrátane popisu 
technológie tohto procesu, údaje o obchodnom využití vyrobených produktov a pod. (Správa o hodnotení …, 
2009). Boli použité všetky dostupné informačné zdroje z organizácie, ktorá pre mesto Brezno zabezpečuje 
nakladanie s komunálnym odpadom – Technické služby mesta Brezno, z Mestského úradu v Brezne, odboru 
rozvoja mesta, stavebného poriadku a životného prostredia, ďalej interné materiály Združenia obcí Ekológ 
Brezno, ktoré je navrhovateľom investičného zámeru – stavby: Regionálne Centrum zužitkovania BRO a 
zariadenie na triedenie odpadov Brezno na nakladanie s organickým odpadom ako zložky komunálneho odpadu 
(Projektová dokumentácia …, 2009).  
 
Zariadenie na zhodnocovanie organického odpadu v meste Brezno 
 
Združenie obcí Ekológ Brezno ako navrhovateľ predložil v auguste 2009 v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o 
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (EIA) Správu o hodnotení navrhovanej činnosti pre investičný zámer Regionálne centrum 
zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov a zariadenie na triedenie odpadov Brezno. Správa o 
hodnotení rieši výstavbu nového výrobnoprevádzkového areálu s hlavnou funkciou triedenia odpadov a 
spracovania biologicky rozložiteľného odpadu vrátane kuchynského odpadu z domácností, reštaurácií a 
zariadení hromadného stravovania kompostovaním.  
Správa o hodnotení je po obsahovej a štrukturálnej stránke spracovaná v zmysle Prílohy č. 11 zákona č. 
24/2006 Z.z. Údaje v Správe komplexne opisujú a vyhodnocujú predpokladané vplyvy navrhovanej činnosti. 
Navrhovaná činnosť svojím rozsahom spadá pod povinné hodnotenie: príloha 8, tabuľka 9: Infraštruktúra, 
položka 5: Zariadenia na zneškodňovanie ostatných odpadov spaľovaním alebo zariadenia na úpravu, 
spracovanie a zhodnocovanie ostatných odpadov.  
Záujmové združenie obcí Ekológ vzniklo za účelom zriadenia skládky tuhého komunálneho odpadu (TKO) 
v Brezne a patrí doňho 25 obcí.  Táto firma prevádzkuje regionálnu  skládku TKO pre obce od Brusna po celé 
Horehronie. V meste Brezno vykonáva zber všetkých  odpadov  príspevková organizácia mesta Brezno – 
Technické služby mesta Brezno. Podobné projekty – prevádzky fermentačnej linky boli realizované aj v Lučenci, 
Starej Turej, Liptovskom Hrádku, Starej Ľubovni a Galante. 
Regionálne Centrum zužitkovania BRO a zariadenie na triedenie odpadov Brezno, časť  Kompostáreň sa delí na 
vstupnú časť, skladovaciu časť a technologickú časť. Vstup do prevádzky kompostárne je z jestvujúcich 
komunikácií mesta. Skladovacia časť pozostáva z plochy pre skladovanie privezeného biologického odpadu, 
vrátane krytých prístreškov na skladovanie bioodpadu vyseparovaného z domácností a kalov z ČOV. Súčasťou 
skladovacej časti sú aj plochy na skladovanie finálneho produktu – kompostu.  
Technologickú časť strediska tvorí krytá hala s mechanizmami na prípravu materiálu a  bioreaktor. Do 
technologickej časti patrí aj chladiaci kontajner, v ktorom je sústredená príprava kuchynských odpadov, ako aj 
otvorená plocha určená na dozrievanie materiálu vyskladneného z bioreaktora. Dozrievacie a skladovacie 
plochy sú nekryté, hydrologicky zabezpečené vyspádované betónové plochy s požadovaným zložením 
izolačných vrstiev. Zrážkové a výluhové vody budú z uvedených plôch odvádzané do záchytnej nádrže, ktorá je 
súčasťou objektu. 
 
Technológia spracovania BRO - kompostáreň  

 

Spracovanie bioodpadu na kompost je riešené osobitou technológiou kompostovania v uzavretom bioreaktore. 
Kompost býva pripravovaný spravidla z nasledovných zložiek bioodpadov: odpad z údržby verejnej zelene, 
kuchynské odpady, odpad zo separácie bioodpadu, vhodné druhy BRO z poľnohospodárstva a potravinárskeho 
priemyslu, prípadne ďalšie. 
Použitá technológia spracovania biologicky rozložiteľných odpadov pomocou riadenej termofilnej fermentácie v 
uzavretom priestore reaktora zároveň umožňuje spracovávanie kuchynského odpadu podľa Nariadenia ES č. 
1774/2002 Európskeho parlamentu a rady, ktorým sa stanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych 
vedľajších produktov neurčených pre ľudskú spotrebu. Prevádzkovanie tohto zariadenia v plnej miere spĺňa 
požiadavky  § 39 ods. 14 zákona o odpadoch, podľa ktorého sú obce a mestá povinné zaviesť separovaný zber 
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papiera, plastov, kovov, skla a biologicky rozložiteľných odpadov – všetkých bio-odpadov vrátane kuchynského 
odpadu.  
 
Ako príklad možno uviesť základné kapacitné parametre Kompostárne Brezno. 
Ročne sa bude spracúvať maximálne: 
• 1 600 ton záhradného bioodpadu pozostávajúceho z: trávy, lístia, konárov z orezávky stromov, odpadu 
z výmeny okrasných kvetín mestskej zelene. Tieto suroviny budú dodávané ako voľne sypané nákladnými 
vozidlami. 
• 365 ton kuchynského bio-odpadu bude dovážané v nádobách na kuchynský odpad valníkom. 
 
Kompostárne a bioplynové stanice musia spĺňať nasledujúce požiadavky:  
• odpad je nevyhnutné rozdrviť na častice s maximálnym rozmerom 12 mm,  
• odpad musí prejsť procesom s teplotou 70 °C po dobu 60 minút,  
• teplota musí byť priebežne zaznamenávaná a záznamy musia byť archivované,  
• kompost, či vyhnitý kal musí byť analyzovaný okrem iného aj na patogénne organizmy.  
 
Zriadenie strediska na spracovanie bioodpadu zároveň zohľadňuje novelu zákona o odpadoch č. 223/2001, 
ktorá zakazuje zneškodňovať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov vrátane odpadov z cintorínov a 
z ďalšej zelene na pozemkoch, ak sú súčasťou komunálneho odpadu.  
Dovezený biologický odpad je pri vstupe podľa druhu umiestňovaný do zásobníkov, alebo na skladovacie 
plochy: Odpad zo zelene je umiestňovaný na voľnú skladovaciu plochu, biologický odpad zo separovaného 
zberu odpadu je umiestňovaný do krytého zásobníka. Kuchynský odpad je dovážaný v cca 120 litrových 
nádobách s guľatým dnom pre ľahké čistenie. Bude umiestňovaný do nádob v chladiarenskom kontajneri, kde 
bude podrvený a pripravený na zmiešanie s ostatnými vstupnými surovinami podľa danej receptúry.  
Na dozrievaciu plochu bude navážaný spracovaný materiál z fermentora. Tu bude čelným nakladačom 
formovaný do dozrievacích hroblí. Hroble sú lichobežníkového prierezu so základňou cca 4 m. Dozrievacie 
hroble sú podľa potreby prevzdušňované čelným nakladačom, to znamená, že pri zakladaní prvej hroble je 
nutné zohľadniť manipulačný priestor čelného nakladača. Na dozrievacej ploche sa kompost stabilizuje a 
materiál na nej zostáva cca 6 týždňov.  
Z dozrievacej plochy sa kompost odváža na plochu určenú na skladovanie finálneho produktu. Tu sa materiál 
plne stabilizuje. Vzhľadom k požiadavkám technológie spracovania na veľkosť frakcie vstupných surovín nie je 
nutné výsledný kompost osievať. Po vyzretí kompostu sa odoberú vzorky a po ich vyhodnotení (pri splnení 
požadovaných kvalitatívnych kritérií) je pripravený k expedícii.  
Používané stroje a zariadenia v stredisku na spracovanie bioodpadu sú: fermentor, stacionárny rezací a miešací 
voz s elektromotorom pre organické a biologické odpady, pásový dopravník, klimatizovaný kontajner, 
veľkokapacitný drvič kuchynského odpadu, čelný a ramenový nakladač, mostová váha. 
Mesto Brezno má vypracovaný Program odpadového hospodárstva v zmysle zákona o odpadoch a Všeobecne 
záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta 
Brezno. Uvedené dokumenty usmerňujú hospodárenie s odpadmi v meste (Program odpadového hospodárstva 
mesta Brezno). Od roku 1997 bol na území mesta zavedený systém separovaného zberu zložiek komunálneho 
odpadu. 
Komunálne a ostatné odpady sú zneškodňované na regionálnej skládke odpadov v k.ú. Brezno, ktorá 
prevádzkuje firma Sekológ s.r.o. Skládka odpadov spĺňa požiadavky právnych predpisov v odpadovom 
hospodárstve a má integrované povolenie podľa zákona o IPKZ. Zber komunálneho odpadu na území mesta 
Brezno  zabezpečujú Technické služby Brezno, s. r. o. Táto organizácia vznikla dňa 1.1.1994 ako príspevková 
organizácia mesta Brezno. 
Predmetom činnosti Technických služieb mesta Brezno sú verejnoprospešné služby, a to  hlavne údržba 
miestnych komunikácií,  odvoz, likvidácia a separácia komunálneho odpadu, údržba a tvorba verejnej zelene, 
údržba a prevádzka verejného osvetlenia, dopravné služby, prevádzka parkovísk, tržnice a lisovne, cintorínske 
služby, remeselnícke činnosti. Na zber odpadov na území mesta Brezno využívajú Technické služby svoj vozový 
park. Na zber a prepravu komunálneho odpadu zo 110 litrových a 1100 litrových zberných nádob využíva tri 
vývozné vozidlá a na vývoz veľkokapacitných kontajnerov dve vývozné vozidlá (Račák, 2010). 
Projekt separovaného zberu bol v meste Brezno spustený v roku 1997, pričom prvá etapa realizácie trvala do 
roku 2003. V roku 2007 realizovalo mesto Brezno (prostredníctvom príspevkovej organizácie Technické služby 
Brezno) rozšírenie separovaného zberu tuhého komunálneho odpadu, jeho dotrieďovanie a skladovanie, s 
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celkovou investíciou vo výške 4,43 mil. Sk, z toho 1,375 milióna Sk tvorila dotácia z Recyklačného fondu 
(Program odpadového hospodárstva mesta Brezno, 2010). 
Zhodnocovanie odpadov, osobitne BRO kompostovaním je podmienené účinným separovaným zberom, 
systémom zberu vybraných zložiek komunálneho odpadu a vhodnou prevádzkou zberných dvorov so 
zabezpečením dotrieďovania odpadov a vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov. Umiestnenie 
uvedených zariadení sa riadi princípom blízkosti a sebestačnosti vo väzbe na ekonomickú efektívnosť. Realizácia 
separovaného zberu a následná recyklácia vyseparovaných zložiek zabezpečí znižovanie množstva odpadu, 
ktorý by sa skládkoval alebo inak zneškodňoval (Piatrik et al., 2004). 
Separovaný zber sa začal pokusne realizovať vo vybranej lokalite mesta Brezno (4 ulice) a fungoval ako vrecový 
systém zberu odpadu. Od roku 1999 začalo mesto zbierať jednotlivé komodity tzv. „holl“ systémom, 
prostredníctvom zberových nádob umiestnených v blízkosti obytných domov. Rodinné domy majú i naďalej 
zavedený vrecový systém zberu, ktorý je zjednodušenou verziou  lokálneho systému. Ukázalo sa, že zavedenie 
lokálneho systému zberu komodít je finančne náročné, avšak účinnosť tohto systému a návratnosť investícií je 
rýchlejšia ako pri prinášacom systéme. 
Zberné nádoby pre všetky uvedené druhy odpadov sú umiestnené v jednotlivých mestských častiach. Obsah 
týchto nádob sa triedi v triedičke odpadov patriacej TS Brezno (Všeobecne záväzné nariadenie ..., 2009). 
Kompostáreň, patriaca TS Brezno, vykonáva svoju činnosť od roku 1997. Odvoz BRO od obyvateľov je 
bezplatný, čím sa vo veľkej miere zabezpečilo dodržiavanie vyššie uvedeného zákona vrátane zákona č. 17/2004 
Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov (zákona č. 17/2004 Z. z.). 
Z dostupných údajov vyplýva, že produkcia bioodpadu na území mesta je približne 1 300 ton ročne. Pôvod 
tohto odpadu je z kosenia verejnej zelene, orezávania a vypilovania stromov, kríkov a údržby cintorínov. 
Stúpajúca tendencia produkcie bioodpadu a kapacita už fungujúcej kompostárne (1800 ton ročne) má za 
následok, že v horizonte niekoľkých rokov bude potrebné vybudovať novú kompostáreň, alebo zvýšiť kapacitu 
už fungujúcej kompostárne pre spracovanie aspoň na 2 500 ton spracovaného bio-odpadu ročne. 
Okrem stúpajúceho množstva skompostovaného biologického odpadu, ktorý súvisí so stúpajúcou produkciou 
komunálneho odpadu v meste, je zaujímavým faktom aj stúpajúci podiel kompostovania na celkovom 
zhodnocovaní a zneškodňovaní odpadu, ktorý sa pohybuje na úrovni okolo 20 %. Zaujímavosťou je aj väčšie 
množstvo skompostovaného odpadu v rokoch 2003 až 2010, ako bolo množstvo vyseparovaného na území 
mesta. Tento jav bol spôsobený dovozom bioodpadu do areálu kompostárne TS súkromnými osobami. 
Zastúpenie jednotlivých druhov bioodpadu v kompostárni TS Brezno pozostáva zo 60 % zelenej biomasy a 40 % 
štiepkov. Bioodpad sa zmieša na voľnom priestranstve a ukladá sa do hroblí, kde sa 2-krát ročne prelieva 
culturpurom a 1x ročne sa preloží. Za obdobie 3 rokov následne vzniká kompost, ktorý obsahuje štiepky. 
Preosiatím tejto zmesi v site vzniká čistý kompost, pričom z 1500 ton bioodpadu je možné týmto spôsobom 
získať takmer 500 ton. Tento kompost technické služby využívajú pre svoju potrebu a tiež odpredávajú fyzickým 
alebo právnickým osobám, ktoré oň prejavia záujem.  
Na zber a prepravu BRO sú určené veľkokapacitné kontajnery, ktoré sú rozmiestňované v jarných a jesenných 
mesiacoch po jednotlivých osadách a v uliciach mesta. Po ich naplnení odvážajú technické služby uvedený 
odpad na skládku BRO – poľnú kompostáreň.  
V roku 2002 mesto Brezno určilo miestne poplatky za zber, prepravu a zneškodňovanie odpadu, ktorý bol 
stanovený bez ohľadu na množstvo vyprodukovaného odpadu. V roku 2002 bolo  v katastrálnom území mesta 
Brezno 17 nelegálnych skládok.  Do roku 2003 sa podarilo mestu odstrániť prevažné množstvo týchto skládok. 
V prípade potreby odvozu väčšieho množstva odpadu zo strany obyvateľov sú pristavované veľkokapacitné 
kontajnery.  
 
 
Záver 
 
V príspevku popisované predmetné zariadenie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov a na 
triedenie odpadov  je projektované pre využitie pre mnohé obce na Horehroní s centrom v Brezne. 
Z dostupných údajov vyplýva, že množstvo vyprodukovaného odpadu sa neustále zvyšuje. Pozitívne vzhľadom 
na zhodnotené zložky je konštatovanie, že systém separovaného zberu, ktorý zaviedlo mesto Brezno, je z roka 
na rok efektívnejší. Z analýzy ekonomiky separovaného zberu v meste Brezno možno konštatovať, že 
separovaný zber je stále stratovou záležitosťou. Napriek tomuto konštatovaniu riešenie zhodnocovania 
biologicky rozložiteľných odpadov najčastejšie vybudovaním kompostárne a prípadne doplnením o zariadenie 
na triedenie odpadov je v podmienkach Slovenska veľmi naliehavé a aktuálne. 
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