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Na území mesta Bardejov 

prostredníctvom mestskej spoločnosti 

EKOBARD, a. s., zavádzame zber 

biologicky rozložiteľného komunálneho 

odpadu v komunálnej bytovej výstavbe.  

Na jednotlivé stojiská zberných nádob na 

komunálny odpad pribudnú 240, resp. 660 

litrové hnedé nádoby na biologicky 

rozložiteľný odpad. 

Informácie o projekte „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa 

zmene klímy“ (SK-Klíma)  nájdete aj na web stránke mesta 

Bardejov: http://klimabardejov.bardejov.sk/. Ak sa chcete 

dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z 

Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku: 

www.norwaygrants.sk. 
 

Do hnedej nádoby na biologicky rozložiteľný komunálny odpad môžete 

ukladať okrem tzv. zeleného odpadu (kvety, tráva, lístie, burina, malé kusy konárov, ...) 

aj kuchynský odpad (zvyšky ovocia a zeleniny a šupky z ich čistenia, kávové a čajové 

zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb a pečivo, použité papierové vreckovky, odrezky 

rastlín, škrupiny z orechov (bez plastových odpadkových vreciek). 

Do hnedých zberných nádob na odpad nepatria: tekutiny (polievky, omáčky), 

mäso, kosti a koža, mliečne výrobky, perie, chlpy, vlasy, použitý olej a ostatné triedené 

zložky komunálneho odpadu. 

Ako nakladať s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom? 
 

 Biologicky rozložiteľný komunálny odpad z domácnosti vynesieme a vyhodíme do 

hnedej 240, resp. 660 litrovej nádoby s označením „Biologicky rozložiteľný odpad“.  

Ak používate kompostovateľné vrecká (biodegradovateľné) prípadne papierové 

vrecko môžete odpad vyhodiť priamo s ním do hnedej nádoby. 

Ak ste použili klasické plastové vrecko, kuchynský odpad do hnedej nádoby 

vysypete a špinavé vrecko vyhodíte do nádoby na zmesový komunálny odpad! 

http://klimabardejov.bardejov.sk/
http://www.norwaygrants.sk/


  

Hlavným cieľom triedenia biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z 

domácností je ho eliminovať, ideálne i úplne odstrániť zo zmesového komunálneho 

odpadu a zužitkovať ho na ďalšie využitie, čím bude mať nižšiu záťaž na životné 

prostredie, než ukladanie na skládku. V súčasnej dobe tvorí okolo 50 % komunálneho 

odpadu. Na Slovensku sa ročne vyhodí 100 kg potravinového odpadu na obyvateľa. V 

Meste Bardejov vyprodukujeme v priemere ročne 11 000 ton komunálneho odpadu, z čoho 

štatisticky predstavuje potenciál 5 500 ton biologicky rozložiteľných komunálnych 

odpadov. V súčasnosti mesto vyzbiera cca 3 000 ton biologicky rozložiteľného odpadu (od 

rodinných domov a z verejnej zelene) čo znamená, že je tu potenciálne ešte 2 500 ton 

biologicky rozložiteľných odpadov, ktorý končí v zmesovom odpade a likviduje sa na 

skládke Hanušovce vzdialenej cca 51 km od mesta.  

 

Čo sa následne deje so zozbieraným biologicky rozložiteľným odpadom? 

 

   
 

Na kompostárni sa najprv každý privezený odpad zváži, roztriedi podľa typu do skladovacích 

boxov (tráva, lístie, drevná štiepka). Raz za štyri týždne sa naplní jeden z dvoch biodomov biologicky 

rozložiteľným odpadom podľa určenej skladby, prostredníctvom zmiešavacieho stroja. Automatizovaným 

procesom prebieha hygienizácia a fermentácia biologicky rozložiteľného odpadu v biodome.    

 

  
 

Po štyroch týždňoch sa kompost vyberie z biodomu na dozrievaciu plochu a kompost sa následne 

preosieva, aby dosiahol požadovanú kvalitu pre ďalšie využitie (terénne a sadové úpravy).  

 

   
 

Opätovne každé vozilo s kompostom prejde vážiacim systémom pred tým, než opustí areál 

kompostárne. 

 



V rodinných domoch, kde už hnedé 120 litrové nádoby využívajú od leta 2019 na 

zber takzvaného „zeleného bio odpadu“, ich využívajú súčasne od 1.7.2021 aj na zber 

biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. V tejto súvislosti sa zintenzívnila  

frekvencia vývozu  na dvakrát za týždeň. 

V komunálnej bytovej výstavbe pribudnú ku kontajnerom na stojiskách zberných 

nádob nové 240 litrové, resp. 660 litrové hnedé zberné nádoby na biologicky rozložiteľný 

komunálny odpad. Interval zvozu je naplánovaný na dvakrát za týždeň.  

 

Čo získame zberom biologicky rozložiteľného  odpadu? 

 

 V prvom rade znížime množstvo odpadu, ktoré v súčasnosti končí na skládke. 

Zvýšime mieru triedenia od čoho sa odvíja poplatok za  skládkovanie, čo prináša 

ekonomický efekt. Efektívnejším procesom spracovania znížime aj tvorbu skleníkových 

plynov. Cieľom je vyprodukovať kvalitný kompost. Aby sme to dosiahli, musí v hnedých 

nádobách naozaj končiť len biologicky rozložiteľný odpad bez iných nevhodných 

odpadov. Biologicky rozložiteľný odpad následne putuje do kompostárne, kde sa 

hygienizuje a prejde kompostovacím procesom. Výsledný kompost sa použije na 

terénne a sadové úpravy v meste a občania mesta budú mať k dispozícií kompost 

bezplatne. 
 

Vývoj druhového zloženia komunálneho odpadu v meste: 

 

 
 

Všetky potrebné informácie o nakladaní s komunálnym odpadom vrátane 

kompletného triedeného zberu sú popísané v Manuáli nakladania s komunálnymi 

odpadmi a Všeobecne záväzných nariadeniach mesta Bardejov č. 163/2016 a č. 

60/2004, ktoré sú zverejnené na webovom sídle mesta www.bardejov.sk. 
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Do nádoby na BIOLOGICKY 

ROZLOŽITEĽNÉ ODPADY patria: 

 zvyšky ovocia a zeleniny a šupky z 

ich čistenia, 

 kávové a čajové zvyšky, 

 vaječné škrupiny, 

 starý chlieb a pečivo, 

 použité papierové vreckovky, 

 kvety, odrezky rastlín, 

 škrupiny z orechov, 

(bez plastových odpadkových vreciek). 

Do nádoby nepatria: 

 tekuté odpady (polievky, omáčky), 

 mäso, kosti a koža,  

 mliečne výrobky,  

 perie, chlpy, vlasy,  

 použitý olej, 

 ostatné triedené zložky     

              komunálneho odpadu. 
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