
je program ďalšieho vzdelávania, ktorý 
Slovenská poľnohospodárska univerzita 
v Nitre ponúka pre odborných pracovníkov 
existujúcich kompostární resp. budúcich 
prevádzkovateľov kompostární, pracov-
níkov miestnej štátnej správy a územnej 
samosprávy pôsobiacich v oblasti odpado-
vého hospodárstva, pre študentov a osoby 
so záujmom získať odborné vedomosti z 
oblasti výroby kompostu z biologicky roz-
ložiteľných komunálnych odpadov (BRKO). 

PREČO JE TOTO
VZDELÁVANIE DÔLEŽITÉ

Každá obec na Slovensku je povinná zabez-
pečovať pre svojich občanov triedený zber 
záhradných a kuchynských biologicky roz-
ložiteľných komunálnych odpadov (BRKO). 
Vďaka tomu nekončia tieto odpady na 
skládkach. Najbežnejšou formou zhodno-
covania BRKO je kompostovanie. 

Kvalita výsledného kompostu je však pod-

mienená nielen kvalitou vstupných surovín, 
ale aj správnym priebehom celého kompo-
stovacieho procesu.

Na Slovensku existuje už pomerne rozsiah-
la sieť kompostární, ktorých prevádzkova-
teľmi sú aj obce. Ich skúsenosti s kompo-
stovaním sú však často minimálne. MŽP 
SR síce podporuje čerpanie finančných 
prostriedkov z fondov EÚ na vybudovanie, 
prípadne rozšírenie kapacít kompostární,  
ale dôležité je, aby tieto zariadenia fungo-
vali efektívne a ich výstupným produktom 
bol naozaj kvalitný kompost. 
Čím vyššiu kvalitu kompostu dosiahneme, 
tým väčšie možnosti jeho uplatnenia na 
trhu získame.

Cieľom vzdelávacieho kurzu je priblížiť 
účastníkom všetky aspekty správneho pro-
cesu kompostovania s možnosťou predis-
kutovať konkrétne problémy s odborníkmi 
z praxe a zároveň osobne spoznať prevádz-
ku existujúcich kompostární, ktoré budú 
navštívené v rámci exkurzie. 

PREVÁDZKOVANIE 
KOMPOSTÁRNÍ

PREVÁDZKOVANIE
KOMPOSTÁRNÍ



NAUČÍME VÁS A VAŠICH
KOLEGOV

Absolvent vzdelávacieho programu: 

• získa základné informácie o vzniku, 
zbere a materiálovom zhodnocovaní 
BRKO v SR;

• oboznámi sa s formami a s jednotli-
vými technológiami kompostovania;

• orientuje sa v legislatíve SR súvisiacej 
s výrobou a využívaním kompostu;

• ovláda legislatívne aj technické po-
žiadavky na prevádzku malej a veľkej 
kompostárne;

• oboznámi sa so špecifickými legisla-
tívnymi a technickými požiadavkami 
na zber a spracovanie kuchynských 
BRKO;

• získa vedomosti o spôsoboch zisťova-
nia kvality kompostov, ich certifikácie 
a aplikácie na rôzne druhy pôd;

• je schopný stanoviť optimálnu sklad-
bu substrátu pre založenie kompos-
tovacej zakládky;

• získa zručnosti z oblasti navrhova-
nia a výpočtov potrebných manipu-
lačných a kompostovacích plôch na 
kompostárni s pásovými hromadami;

• je schopný samostatne riadiť jed-
notlivé procesy prebiehajúce v rámci 
prevádzky kompostárne a riešiť prí-
padné problémové situácie.

ÚČASTNÍCI ABSOLVUJÚ KURZ 
V PRIEBEHU TROCH DNÍ

09. - 11.02.2023
Absolventi získajú súhrnné aktuálne 
poznatky a osvedčenie o absolvovaní 
akreditovaného vzdelávacieho progra-
mu (príloha vyhlášky č. 97/2010 Z. z.), 
ktoré sa vydáva po absolvovaní vzdelá-
vacích programov ďalšieho vzdelávania, 
ktoré boli akreditované podľa zákona  
č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelá-
vaní. Kvalifikácia je evidovaná.

V prípade záujmu o odborný vzdelávací 
program, prosím, kontaktujte Centrum 
programov a celoživotného vzdelávania 
FZKI: kristina.candrakova@uniag.sk 

Minimálny počet účastníkov na kurz: 15 
(v prípade nenaplnenia počtu sa kurz 
nerealizuje).
Maximálny počet účastníkov na kurz: 20

Cena za kurz je 350 €.

S podporou projektu NESTRAŤ PRÁCU – VZDELÁVAJ 
SA je možné tento kurz absolvovať zadarmo.
Pre viac informácií o projekte, kontaktujte svoj ÚPSVR. 

Ústav krajinného inžinierstva
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Tulipánová 7, 949 76 Nitra

tel.: +421 (37) 641 5406
e-mail: kristina.candrakova@uniag.sk

CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE 
PREVÁDZKOVANIE 
KOMPOSTÁRNÍ
JE JEDNOMODULOVÝ KURZ 
V ROZSAHU 25 HODÍN.


