KOMUNITNÉ
KOMPOSTOVANIE
Milí susedia, drahé susedky, chceli by ste aj vy triediť biologické odpady?
Bratislava-Nové Mesto nám k tomuto účelu ponúka zriadenie komuniného
kompostoviska. O komunitné kompostovisko zdarma sa môžeme
hlásiť do 20.8.2017!
Volám sa
bývam vo vchode
telefónny kontakt na mňa je

	
  

Možno ste zachytili informáciu, že v rámci participatívneho rozpočtu ponúka mestská časť Nové Mesto
zdarma zriadenie komunitných kompostérov pre bytové domy. Momentálne sa robí prieskum, koľko
domácností má o túto službu záujem.   
Za našu domácnosť sme sa už do tejto akcie prihlásili. Boli by sme radi, ak by ste sa k nám pripojili aj vy.
Podľa počtu prihlásených ľudí sa určí pre náš bytový dom kapacita kompostéra.
Preto potrebujeme do 20. 8. 2017 záväzne nahlásiť, koľko domácností bude mať z našej lokality o komunitné
kompostovanie záujem. Na základe nášho dopytu objedná mestská časť dostatočne veľký kompostér, ktorý
bude umiestnený v blízkosti nášho domu. Spolu s Kanceláriou pre participáciu verejnosti potom zabezpečíme
všetko potrebné – inštaláciu, registráciu, odborný dozor ako aj naše vyškolenie, ako v ňom správne
Komunitné kompostovanie nám umožní:
•
výrazne znížiť množstvo zmesových odpadov, ktoré vyhadzujeme do kontajnerov a ušetriť tak
náklady na odpadové hospodárstvo v našom meste;
•
zodpovednejšie triediť odpad a biologické odpady aj priamo zrecyklovať;
•
pomôcť našej planéte – znížením environmentálneho zaťaženia, ktoré spôsobujú odpady;
•
urobiť niečo pre naše okolie. Môžeme sa pritom lepšie spoznať ako susedia a rozvíjať naše
susedské vzťahy;
•
vyrobiť si kvalitný kompost, ktorý použijeme pre vlastnú potrebu
(pôda pre kvetináče, predzáhradky a pod.).

Ak máte záujem zapojiť sa aj vy, vyplňte prosím prihlasovací hárok:

Meno a priezvisko

Číslo
vchodu
a bytu

Počet osôb
v byte

Telefónny/ e-mailový
kontakt

KO M U N I T N É KO M P O S TO VA N I E V B R AT I S L AV E – N O V É M E S T O

KO M U N I T N É KO M P O S TO VA N I E
V B R AT I S L AV E – N O V É M E S T O

	
   Každý obyvateľ Bratislavy, ktorý žije v bytovom dome, vyprodukuje ročne až 70 kg biologických odpadov.
V rodinných domoch to je ešte viac (až 160 kg). Najjednoduchším a najlacnejším spôsobom ich využitia
je svojpomocné kompostovanie.
Najznámejšie je kompostovanie na záhradách. Ak máme malú záhradu alebo žijeme v bytovom dome
bez záhrady, môžeme využiť systém kompostovania v komunitných kompostoviskách. Je to spôsob, kde
skupina ľudí alebo domácností kompostujú v spoločnom kompostovisku. To môže byť zriadené
napr. na verejnom priestranstve v blízkosti domu.

Kompostovanie v komunitných kompostoviskách
Čo všetko sa dá kompostovať?

Všetky surové rastlinné zvyšky z kuchyne (napr. zvyšky z čistenia ovocia a zeleniny, znehodnotené potraviny);
suché a zvädnuté kvety (aj so zeminou); nezafarbený a slabo potlačený papier (napr. hnedý kartón, hygienické
vreckovky); biologický odpad z údržby zelene a záhrad (napr. tráva, burina, lístie, upravený odpad z dreva, zvyšky
z pestovania).

Čo sa kompostovať nesmie?

Živočíšne zvyšky ani jedlá z nich vyrobené (napr. mäso, kosti, ryby, mliečne výrobky, uhynuté zvieratá, chlieb
a pekárenské výrobky, vajcové škrupiny); odpady z drobnochovu (výkaly, podstielka, zvyšky potravy, srsť z
vyčesávania, perie); farbené, lakované drevo a drevotrieska; hygienické potreby (vata, tampóny, jednorazové
plienky, hygienické vložky).

Ako prebieha zber biologického odpadu a jeho kompostovanie?

1. Biologický odpad nemiešajme s iným odpadom, ale zbierajme ho samostatne napr. do vedierka...
2. Z domácnosti ho vynášajme skôr ako začne zapáchať.
3. Väčšie a hrubšie suroviny (napr. konáre, šupy z melóna) zmenšujme krájaním, lámaním, sekaním alebo
    drvením tak, aby mali max. veľkosť ako palec na ruke.
4. Suché, hnedé a drevnaté suroviny (drevná štiepka, lístie, slama) si uskladníme vo vreciach vedľa
    kompostoviska.
5. Postupne miešajme mäkké, zelené a šťavnaté suroviny (tráva, ovocie a zelenina) so suchými, hnedými
    a drevnatými surovinami.
6. Dbajme na to, aby zmes kompostovaných surovín mala dostatok vody. Mala by byť ako vyžmýkaná
    špongia – vlhká,  ale po stlačení z nej nesmie vytekať voda (max. 3-5 kvapiek).
7. Prekopme kompost min. 2 x ročne. Prevzdušníme ho a zároveň ho premiešame.
8. Správne založená zmes surovín, vlhkosť a dostatok vzduchu nám zabezpečí, že kompostovanie nebude
    počas celej doby zapáchať.
9. Pri troche snahy môžeme vyrobiť kompost od pol roka po jeden rok.

Ako využiť vyrobený kompost?

Kompost je hnedej farby, jemnej hrudkovitej štruktúry a vonia ako lesná zemina. Použiť ho môžeme v zeleninovej a okrasnej záhrade, na trávnik, k stromom a krom, do kvetináčov alebo s nimi len zasypať nerovnosti
v okolí domu.

