
Komunitné kompostéry na školách

Skupina B
Východisková idea



Očakávané benefity pre prostredie, pre konkrétnych ľudí, pre 

spoločnosť

● Znižovanie tvorby skleníkových plynov zo skládkovania 

biologicky rozložiteľného odpadu ako príspevok k 

znižovaniu dopadov klimatickej zmeny na životné 

prostredie,

● Predchádzanie vzniku zmesového/komunálneho 

odpadu, minimalizovanie a zhodnocovanie odpadu

● Vybudovanie správnych ekologických návykov, výchova 

mladej generácie,

● Zapojenie širšej komunity (obec, susedia)

● Udržateľnosť projektu a zodpovednosť jednotlivca a 

komunity

Aký prínos chceme/potrebujeme, 
aby projekt dosiahol?



Prieskum - aké dáta / ukazovatele potrebujeme na:

Bioodpad tvorí až 45 percent zmesového 
komunálneho odpadu. Ročne sa ho 
vyprodukuje viac než 500-tisíc ton, teda 
okolo 100 kilogramov na hlavu. Na 
skládkach rozložiteľný odpad produkuje 
skládkový plyn a môže kontaminovať 
spodné vody.
Zdroj: 
https://euractiv.sk/section/obehova-ekon
omika/news/slovaci-produkuju-coraz-via
c-odpadu-polovica-konci-na-skladkach/ 

Overenie potrebnosti

● Na 

školách/trhoviskách/sídliskách je 

to relevantné lebo…. 

● Vytvoríme xy kg 

bio-odpadu/pokladu ročne, 

ktoré vieme zhodnotiť,

● Prispievame k širokému 

povedomiu, vzdelávaniu 

mladej generácie, 

Overenie relevantnosti
● Dostupnosť 

infraštruktúry (priestory)

● Zapojenie ľudských 

zdrojov

● Podporu obce/starostu

● Benefity pre širšiu 

komunitu

● Možnosti využitia 

bio-odpadu (biopokladu)

Overenie realizovateľnosti

https://euractiv.sk/section/obehova-ekonomika/news/slovaci-produkuju-coraz-viac-odpadu-polovica-konci-na-skladkach/
https://euractiv.sk/section/obehova-ekonomika/news/slovaci-produkuju-coraz-viac-odpadu-polovica-konci-na-skladkach/
https://euractiv.sk/section/obehova-ekonomika/news/slovaci-produkuju-coraz-viac-odpadu-polovica-konci-na-skladkach/


Detailnejší opis projektovej idey / produktu /služby

● Zriadenie kompostoviska na školách, ktoré budú zhodnocovať 

biologický odpad, 

● Zahrnúť kompostovanie do uceleného recyklačného systému 

(napríklad školy - komplexné nakladanie s odpadmi),

● Zahrnúť kompostovanie do výchovno-vzdelávacieho procesu na 

školách, šírenie environmentálneho povedomia v komunitách vedúce  

vytváranie dlhodobých návykov,

● Vytvorenie manuálu správneho kompostovania,

● Odborné konzultácie, 

● Umožnenie zapojenia širšej komunity (susedov), spolupráca s obcou, 

prípadne ďalších subjektov,  

● V prípade škôl: zaškolenie personálu (školník, kuchár, učiteľ) a žiakov.

● V prípade škôl: možnosť voľby typu kompostéra s ohľadom na 

možnosti školy (napr. vermikompost)

Učíme sa zhodnocovať bio-odpad na školách

Biopoklad na školách



Komponenty projektovej idey / produktu / služby

Vzdelávanie v praxi
Komponent 3

Osvojovanie praktických návykov 

(Kompostovanie)

Komponent 1

Ucelený recyklačný koncept 

subjektov

Komponent 2

Vytvorenie silnej komunity
Komponent 4


