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Príhovor generálneho  
riaditeľa a predsedu  
predstavenstva OLO a. s. 
Vážený akcionár, milé dámy a páni.

Dovoľte mi, oboznámiť vás s chodom a fungova-

ním spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) 

a. s. počas roka 2016, ktorý bol pre nás vo viacerých 

pohľadoch významný. 

V roku 2016 dosiahla spoločnosť OLO a. s. čistý zisk 

v sume 4 milióny 623-tisíc eur  v porovnaní so ziskom 

4 milióny 345-tisíc eur za rok 2015. Ide o historicky 

najvyšší zisk spoločnosti po zdanení. Celkové výno-

sy z hlavnej činnosti dosiahli v roku 2016 čiastku  

27 miliónov 628-tisíc eur a celkové náklady vyna-

ložené na prevádzku v roku 2016 boli vo výške  

20 miliónov 202-tisíc eur, čo predstavuje medziročný 

pokles o 523-tisíc eur. Ako vyplýva z údajov, ktoré 

nájdete aj v tejto výročnej správe, finančná situácia 

OLO a. s. je stabilizovaná a spoločnosť je naďalej 

pripravená zvyšovať výkonnosť jednotlivých úsekov a závodov s cieľom poskyto-

vať čo najefektívnejšie služby hlavnému mestu SR Bratislava a jeho obyvateľom.  

 V roku 2016 spoločnosť OLO a. s. podala žiadosť o nenávratný finančný prí-

spevok na podporu zavedenia biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu 

v Bratislave. O udelení príspevku rozhodlo Ministerstvo životného prostredia 

Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Kvalita životného 

prostredia v prvom kvartáli 2017.  Spoločnosti OLO a. s. sa tak po prvýkrát v his-

tórii podarilo získať nenávratný finančný príspevok vo výške 1 milión 500-tisíc 

eur na realizáciu projektu „Zber a zhodnotenie BRO mesta Bratislava – I. etapa.“ 

 V októbri 2016 sa začalo kolektívne vyjednávanie o znení novej kolektívnej 

zmluvy a jej dôležitých súčastí, akými sú Mzdový predpis a Sociálny fond. Kolektívna 

zmluva nadobudla účinnosť od 1. 4. 2017.

„Tajomstvo zmeny 
nespočíva v boji  
s tým čo bolo, ale  
v budovaní toho  
čo bude.“
Sokrates (starogrécky filozof)
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RNDr. Branislav Cimerman, 

Generálny riaditeľ  a predseda predstavenstva

V uplynulom roku sme pre obyvateľov Bratislavy pripravili tiež niekoľko noviniek. Mimo-

riadne populárna je služba OLO taxi – mobilný zberný dvor, ktorú sme spustili v apríli. Za 

necelých osem mesiacov sme vybavili viac ako 650 objednávok v hodnote 16-tisíc eur. 

Spustili sme aj realizáciu pilotného projektu polopodzemných kontajnerov v Bratislave. 

O zapojenie sa do pilotného projektu prejavilo záujem 23 správcovských spoločností. 

Po vyhodnotení všetkých kritérií, ako sú vysporiadané majetkovo-právne vzťahy, do-

stupnosť pre zvozovú techniku, dispozičné riešenie miesta či hustota inžinierskych sietí, 

boli vybrané štyri lokality – Družicová, Žižkova-Zuckermandel, Budatínska a Stavbárska. 

V Bratislave sme tiež odštartovali projekt opätovného použitia odpadov s názvom Dajme 

veciam druhý život, ktorého cieľom je opätovné využitie starých, ale stále funkčných vecí. 

 Napĺňať sa nám darí aj ďalší stanovený cieľ, priblížiť činnosť OLO obyvate-

ľom Bratislavy. Zúčastnili sme sa na akciách organizovaných hlavným mestom. 

Na podujatiach Bratislava pre všetkých, Majáles či na výstave Odpad – hodnotný 

zdroj budúcnosti v Starej tržnici mohli návštevníci vidieť nielen smetiarske auto, 

ale tiež sa dozvedieť viac informácií o činnosti OLO a správnom triedení odpa-

du. Pre verejnosť sme sprístupnili aj závod Spaľovňa odpadu, kde sme na jeseň 

otvorili prvé a jediné environmentálne výchovno-vzdelávacie OLO centrum. 

 Nakoľko za posledné roky stúpa návštevnosť Zberného dvora na Sta-

rej Ivánskej ceste 2 a v roku 2016 navštívilo zberný dvor 41 132 ľudí, pristúpi-

li sme k postupnej úprave a modernizácii zberného dvora v decembri 2016.  

 Aj v ďalšom období je najdôležitejšou strategickou úlohou pre OLO a. s. zvyšovanie 

kvality služieb, ktoré poskytuje pre hlavné mesto v oblasti nakladania s komunálnym 

a drobným stavebným odpadom. Našou ambíciou je urobiť spoločnosť transparent-

nejšou a práve preto aj v tejto výročnej správe po prvýkrát uvádzame informácie 

o orgánoch spoločnosti.

Dosiahnutie pozitívnych výsledkov by nebolo možné bez podpory hlavného ak-

cionára spoločnosti, predstavenstva, dozornej rady a v neposlednom rade našich 

zamestnancov, preto by som veľmi rád touto cestou poďakoval všetkým za doteraj-

šiu, ako aj budúcu spoluprácu a teším sa na ďalšie skvelé výsledky, ktoré spoločne 

určite dosiahneme.

(O
LO

) a.s.
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Odvoz a likvidácia odpadu 
(OLO) a. s.

Mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) a. s. má na území 

najväčšieho slovenského mesta Bratislavy významné postavenie v oblasti 

nakladania s komunálnymi odpadmi a nezastupiteľné postavenie v celom 

odpadovom hospodárstve metropoly Slovenska. Naším poslaním je 

zabezpečovať kvalitné a efektívne služby v oblasti odvozu komunálneho, 

triedeného a drobného stavebného odpadu. Jednou z priorít spoločnosti 

je aj dlhodobý program na podporu separovaného zberu. 

Zozbieraný komunálny odpad sa energeticky zhodnocuje v závode Spaľovňa 

odpadu. Moderná technológia spaľovne umožňuje z tepla, ktoré vzniká pri 

spaľovaní odpadu, vyrobiť elektrinu a zo škvary, ktorá je produktom spaľovania, 

vyseparovať druhotné suroviny (sklo, železné a neželezné kovy) pri najvyššej 

možnej minimalizácii dopadu technológie na životné prostredie. Naša spoločnosť 

poskytuje svoje služby pôvodcom odpadu, ktorými sú fyzické osoby – občania 

majúci na území Bratislavy trvalý alebo prechodný pobyt a právnické osoby 

vykonávajúce svoju činnosť na území Bratislavy. OLO sa ako stopercentná 

dcérska spoločnosť mesta v maximálnej miere snaží pri výkone svojej činnosti 

zabezpečiť efektívne využitie majetku a vynaložených investícií. Popri svojej 

hlavnej činnosti, ktorou je zber, odvoz a spaľovanie komunálneho odpadu, 

spoločnosť realizuje aj doplnkové služby, ako je dotrieďovanie odpadu 

vyzbieraného v systéme separovaného zberu, odvoz odpadu prostredníctvom 

veľkokapacitných kontajnerov, službu OLO taxi – mobilný zberný dvor, OLO 

centrum výchovno-vzdelávacie environmentálne centrum v spaľovni odpadu, 

spaľovanie privezeného odpadu tretích strán, výrobu a predaj elektriny či predaj 

druhotných surovín. 

„Jedine príroda 
vie, čo chce... Nikdy 
nežartuje a nikdy 
nerobí chyby. Tie 
robí len človek.“
Johann Wolfgang von Goethe 

(nemecký spisovateľ)
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Základné identifikačné 
údaje

Obchodné meno: Odvoz a likvidácia odpadu a. s.  

V skratke: OLO a. s.

Sídlo: Ivánska cesta 22, 821 04 Bratislava

IČO: 00 681 300

IČ DPH: SK 2020318256

Bankové spojenie: ČSOB, a. s.

SWIFT kód: CEKOSKBX

IBAN: SK37 7500 0000 0000 2533 2773

Zápis v obchodnom registri: Obchodný register  

Okresného súdu Bratislava I.

Oddiel: Sa, vložka č. 482/B

Právna forma: Akciová spoločnosť

Základné imanie: 31 777 380 eur

 Predmet činnosti 
 Nakladanie s odpadmi – odvoz odpadu zo špeciálnych  

 zberných nádob zbernými vozidlami a zneškodňovanie  
 odpadu v spaľovni odpadu. 

 Nakladanie s nebezpečným odpadom. 

 Opravy motorových vozidiel, poľnohospodárskych 

 strojov a karosérií. 

 Investorsko-inžinierska činnosť. 

 Reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej 

 živnosti. 

 Kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti. 

 Elektroenergetika – výroba elektriny, dodávka 

 elektriny, distribúcia elektriny.
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„Celý svet bol 
stvorený, aby nám 
slúžil a my sme sa 
narodili, aby sme 
slúžili celému svetu. 
Robme trebárs aj 
tú najnepatrnejšiu 
vec, ale robme ju 
najlepšie na svete.“
Tomáš Baťa (podnikateľ)

Akcionári spoločnosti k 31. 12. 2016

Stopercentným akcionárom spoločnosti je Hlavné mesto SR Bratislava

Predstavenstvo spoločnosti k 31. 12. 2016

RNDr. Branislav Cimerman

Funkcia: Predseda predstavenstva

Dosiahnuté vzdelanie: vysokoškolské druhého stupňa

Prax: odpadové hospodárstvo, environmentalistika, ekoinžiniering

Ing. Július Papán 

Funkcia: Podpredseda predstavenstva

Dosiahnuté vzdelanie: vysokoškolské druhého stupňa

Prax: ekonomická, obchodná, finančná sféra

Mgr. Martina Czigányiková 

Funkcia: Členka predstavenstva

Dosiahnuté vzdelanie: vysokoškolské druhého stupňa

Prax: štátna správa

Ing. Tomáš Mikus 

Funkcia: Člen predstavenstva

Dosiahnuté vzdelanie: neudelil súhlas so zverejnením

Prax: neudelil súhlas so zverejnením

Ing. Rudolf Slezák 

Funkcia: Člen predstavenstva

Orgány 
spoločnosti
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Dosiahnuté vzdelanie: vysokoškolské druhého stupňa

Prax: manažment v nadnárodných spoločnostiach, energetika

Dozorná rada spoločnosti k 31. 12. 2016

JUDr. Ing. Martin Kuruc 

Funkcia: Predseda dozornej rady

Systém zvolenia: zvolený valným zhromaždením

Hlavná činnosť mimo spoločnosť OLO: neudelil súhlas so zverejnením

Dosiahnuté vzdelanie: neudelil súhlas so zverejnením

Prax: neudelil súhlas so zverejnením

PaeDr. Oliver Kríž 

Funkcia: Podpredseda dozornej rady

Systém zvolenia: zvolený valným zhromaždením

Hlavná činnosť mimo spoločnosť OLO: podnikanie

Dosiahnuté vzdelanie: vysokoškolské druhého stupňa

Prax: podniková sféra

Ing. Milan Černý 

Funkcia: Člen dozornej rady

Systém zvolenia: zvolený valným zhromaždením

Hlavná činnosť mimo spoločnosť OLO: prvý námestník primátora

Dosiahnuté vzdelanie: vysokoškolské druhého stupňa

Prax: 2011 - 2015 predseda dozornej rady OLO, 2014 - 2015 riaditeľ závodu 

Odvozu odpadu OLO

Ing. Iveta Hanulíková 

Funkcia: Členka dozornej rady

Systém zvolenia: zvolená valným zhromaždením

Hlavná činnosť mimo spoločnosť OLO: zamestnankyňa verejnej správy

Dosiahnuté vzdelanie:  vysokoškolské druhého stupňa

Prax: samospráva, ekonomická sféra

Ing. Radoslav Kasander 

Funkcia: Člen dozornej rady

Systém zvolenia: zvolený valným zhromaždením

Hlavná činnosť mimo spoločnosť OLO: riaditeľ sekcie financií 

Hlavného mesta SR Bratislava

Dosiahnuté vzdelanie: vysokoškolské druhého stupňa

Prax: obchod, marketing, predaj, financie, 

štátna a verejná správa

Mgr. Peter Pilinský 

Funkcia: Člen dozornej rady

Systém zvolenia: zvolený valným zhromaždením

Hlavná činnosť mimo spoločnosť OLO: starosta MČ Bratislava-Rača

Dosiahnuté vzdelanie: vysokoškolské druhého stupňa

Prax: ministerstvo životného prostredia

Jozef Šteffek 

Funkcia: Člen dozornej rady

Systém zvolenia: volený zamestnancami spoločnosti

Hlavná činnosť mimo spoločnosť OLO: zamestnanec spoločnosti OLO

Dosiahnuté vzdelanie: stredná odborná škola bez maturity

Prax: 32 rokov v spoločnosti OLO 

(právny predchodca technické služby mesta BA)

Dagmar Vyskupová

Funkcia: Členka dozornej rady

Systém zvolenia: volená zamestnancami OLO

Hlavná činnosť mimo spoločnosť OLO: samostatná referentka 

v spoločnosti OLO

Dosiahnuté vzdelanie: stredné odborné učilište s maturitou

Prax: 23 rokov v spoločnosti OLO
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Manažment spoločnosti v roku 2016

RNDr. Branislav Cimerman

Funkcia: Generálny riaditeľ

Dosiahnuté vzdelanie: vysokoškolské druhého stupňa

Prax: odpadové hospodárstvo, environmentalistika, 

ekoinžiniering

Mgr. Beata Humeníková

Funkcia: Hovorkyňa spoločnosti a zodpovedná za oddelenie 

marketingu

Dosiahnuté vzdelanie: vysokoškolské druhého stupňa

Prax: marketing, PR, projektový manažment

Ing. Rudolf Slezák 

Funkcia: Riaditeľ Úseku stratégie a obchodu

Dosiahnuté vzdelanie: vysokoškolské druhého stupňa

Prax: manažment v nadnárodných spoločnostiach, energetika

Ing. Július Papán 

Funkcia: Riaditeľ Úseku finančného riadenia a ekonomiky 

do 10/2016

Dosiahnuté vzdelanie: vysokoškolské druhého stupňa

Prax: ekonomická, obchodná, finančná sféra

Ing. Pavel Rudy 

Funkcia: Riaditeľ Úseku finančného riadenia a ekonomiky 

od 11/2016

Dosiahnuté vzdelanie: vysokoškolské druhého stupňa

Prax: obchodná sféra, zahraničný obchod

Ing. Maroš Hrádela 

Funkcia: Riaditeľ Úseku investícií a správy majetku

Dosiahnuté vzdelanie: vysokoškolské druhého stupňa

Prax: samospráva, riadenie správy majetku, verejné obstarávanie

Ing. Marcela Hlubocká 

Funkcia: Controlling

Dosiahnuté vzdelanie: vysokoškolské druhého stupňa

Prax: ekonomika a financie

Viera Hrkeľová

Funkcia: Personálna manažérka

Dosiahnuté vzdelanie: stredoškolské s maturitou

Prax: 25 rokov v spoločnosti OLO

Oliver Války 

Funkcia: riaditeľ závodu Triedenie odpadu do 9/2016

Milan Pilát 

Funkcia: Riaditeľ závodu Odvoz odpadu 

Dosiahnuté vzdelanie: stredoškolské s maturitou

Prax: 28 rokov praxe v odpadovom hospodárstve na riadiacich pozíciách

Mgr. Marek Belák 

Funkcia: Riaditeľ závodu Spaľovňa odpadu

Dosiahnuté vzdelanie: vysokoškolské druhého stupňa

Prax: odpadové hospodárstvo

Organizácia spoločnosti

Organizácia spoločnosti vychádza zo stanov akciovej spoločnosti OLO. 

Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie. Skladá sa zo všetkých 

na ňom prítomných akcionárov. Spoločnosť OLO má jedného akcionára, ktorým 

je Hlavné mesto SR Bratislava. 
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Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi činnosť 

spoločnosti a koná v jej mene. Predstavenstvo má päť členov, pričom v mene 

spoločnosti konajú vždy dvaja členovia spoločne. Členov predstavenstva volí 

a odvoláva jediný akcionár, resp. valné zhromaždenie.

Dozorná rada je kontrolným orgánom spoločnosti, ktorý dohliada na 

výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti 

spoločnosti. Dozorná rada má jedenásť členov. Členov dozornej rady volí 

a odvoláva jediný akcionár, resp. valné zhromaždenie spoločnosti. Ak má 

spoločnosť v čase voľby viac ako päťdesiat zamestnancov v hlavnom pracovnom 

pomere, dve tretiny členov dozornej rady volí a odvoláva jediný akcionár, resp. 

valné zhromaždenie a jednu tretinu členov dozornej rady volia a odvolávajú 

zamestnanci spoločnosti.

Princípy odmeňovania členov predstavenstva a dozornej rady

Pravidlá pre výpočet výšky odmeny všetkých členov dozornej rady, sú stanovené 

v zmluvách o výkone funkcie, uzatváraných medzi členmi dozornej rady 

a spoločnosťou. Vzorová zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady a výška 

odmeny bola schválená valným zhromaždením spoločnosti. Odmeny sa vyplácajú 

pravidelne, po uplynutí kalendárneho mesiaca.

Princípy odmeňovania ostatného manažmentu

Podmienky odmeňovania ostatného manažmentu spoločnosti sú stanovené 

v pracovnej zmluve, uzatvorenej medzi spoločnosťou a príslušným vedúcim 

zamestnancom. Mzdové podmienky sú v pracovných zmluvách dohodnuté 

v zmysle stanovených pravidiel, ktoré boli schválené pre všetkých zamestnancov 

spoločnosti valným zhromaždením.

 

Finančné príjmy predstavenstva, dozornej rady, ostatných osôb s riadiacou 

právomocou a ostatného manažmentu v roku 2016*

*brutto 

Predstavenstvo 48 480 eur

Dozorná rada 45 228 eur

Ostatné osoby s riadiacou právomocou 227 030 eur

Ostatný manažment 745 369 eur
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Ľudia tvoria firmu
Rok 2016 sa v oblasti ľudských zdrojov niesol v znamení dodržiavania 

zavedených tradícií, inovácií a kolektívneho vyjednávania. Okrem už 

existujúceho systému vzdelávania, prehlbovania a zvyšovania kvalifikácie 

spoločnosť OLO zabezpečila opakované vzdelávanie komunikačných 

a manažérskych zručností, jazykové vzdelávanie, odborné konferencie 

a exkurzie pre manažment a špecialistov s cieľom získania informácií o nových 

inovatívnych riešeniach, technológiách a trendoch v oblasti odpadového 

hospodárstva. 

V rámci sociálneho programu spoločnosť zaviedla tradíciu nových akcií 

pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov, zameraných na upevnenie 

vzájomných kolektívnych vzťahov, spolupráce, dôvery a tímového ducha. 

V závere roka spoločnosť pokračovala v organizácii obľúbených spoločných 

stretnutí so zamestnancami, ktorí v r. 2016 dovŕšili životné a pracovné jubileum, 

ako aj so zamestnancami odchádzajúcimi do dôchodku. V rámci prevencie 

a ochrany zdravia spoločnosť zabezpečuje periodické preventívne prehliadky, 

vitalitné dni, nadštandardný pitný režim a bezplatné očkovanie proti žltačke pre 

zamestnancov, ktorí prichádzajú do priameho kontaktu s biologickým odpadom. 

Nová kolektívna zmluva 2017 – 2020

V októbri 2016 sa začalo kolektívne vyjednávanie medzi OLO a dvoma odborovými 

organizáciami (V ZO IOZ a V ZO OZ KOVO) o znení novej kolektívnej zmluvy 

a jej dôležitých súčastí, akými sú Mzdový predpis a Sociálny fond. Kolektívna 

zmluva nadobudne účinnosť od 1. 4. 2017. 

Rozrástli sme sa o nových zamestnancov

Spoločnosť k 31. 12. 2016 zamestnávala 377 kmeňových zamestnancov, z toho 

40 žien a 337 mužov, prevažne v robotníckych profesiách. V roku 2016 došlo 

„Príroda nehovorí 
ani po anglicky, 
ani žiadnym iným 
jazykom, ale hovorí. 
Kľúčom je rozpoznať, 
čo nám hovorí.“
Boyd Bushman (americký vedec)
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k miernemu nárastu v stave zamestnancov, ktorý bol spôsobený doplnením 

administratívnych pozícií a manažmentu, vznikom nových rajónov, obchodných 

príležitostí a zavedením pilotných projektov na závode Odvoz odpadu, 

zameraných na odvoz biologicky rozložiteľného odpadu a váženie drobného 

stavebného odpadu. Priemerná mesačná mzda v roku 2016 dosiahla výšku 

1 268 eur. Priemerný vek zamestnancov OLO k 31. 12. 2016 bol 44,2 roka. 

Postupné znižovanie priemerného veku zamestnancov je dôsledkom prirodzenej 

generačnej obmeny personálu, ktorá bude pokračovať aj v nasledujúcich rokoch, 

a ktorá si neustále vyžaduje značné úsilie, čas a zásadnú investíciu do náboru, 

vzdelávania, školenia a adaptačného procesu nových zamestnancov.  

Vývoj priemerného evidenčného počtu zamestnancov 2012 – 2016

Štruktúra zamestnancov podľa veku

rok 2012 2013 2014 2015 2016

počet zamestnancov 389 366 354 362 377

Rok/Vek zamestnancov do 30 rokov od 31  
do 55 rokov

od 56  
do 62 rokov

počet 
zamestnancov 

k 31. 12.

2012 50 247 81 378

2013 38 232 92 362

2014 38 238 80 356

2015 32 257 75 364

2016 37 274 66 377

Rok/ Vzdelanie základné stredné
úplné 

stredné
vysokoškolské

počet  
zamestnancov    

k 31. 12.

2012 96 179 79 24 378

2013 91 164 81 26 362

2014 81 162 85 28 356

2015 79 164 88 33 364

2016 76 169 95 37 377

Štruktúra zamestnancov podľa vzdelania
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Nakladanie s odpadom

V rámci nakladania s odpadom vykonáva 
spoločnosť OLO tri hlavné činnosti:

1. Zber odpadu. 

Patria sem všetky činnosti, pri ktorých sa do zberných nádob a kontajnerov  

spoločnosti OLO ukladá odpad, ktorý sa následne odváža na spracovanie, spálenie 

alebo je uložený na skládku. 

2. Spracovanie odpadov. 

Patria sem činnosti triedenia odpadov dovezených zo zberných nádob na 

separovaný zber (papier, plasty a sklo), ako aj činnosť dodatočného triedenia 

škvary ako výstupného produktu z procesu spaľovania, z ktorej je ešte možné 

odseparovať sklo, železné a neželezné kovy.  

3. Spaľovanie odpadu. 

Patrí sem spaľovanie vhodných druhov odpadu s následnou výrobou elektrickej 

energie. Odpad sa dováža z procesu zberu odpadu do závodu Spaľovňa odpadu 

prevádzkovaného spoločnosťou OLO.

„Slová a činnosť 
nejdú dobre spolu. 
Pozri len na prírodu. 
Tá je v ustavičnej 
činnosti, no mlčí!“
Mahátma Gándhí (indický mysliteľ a politik)
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Zloženie odpadu v roku 2016

V roku 2016 bolo do prevádzok spoločnosti OLO na základe uzavretých 

zmluvných vzťahov dovezených 157 217,28 t odpadu, zloženie ktorého je 

uvedené v tabuľke „Zloženie odpadu“.

Zloženie odpadu

Zložka odpadu
2012 2013 2014 2015 2016

t t t t t

Zmesový  
komunálny 
odpad

110 935,87 110 753,47 113 812,38 114 450,02 116 935,45

Stavebný odpad 6 587,62 6 704,12 7 172,21 8 214,64 7 546,11

Objemný odpad 11 215,94 19 039,60 20 445,92 13 698,18 10  043,48

Biologicky 
rozložiteľný 
odpad

2 528,22 2 591,35 2 643,25 2 832,83 1 646,75

Papier a lepenka 7 821,14 7 736,30 7 918,96 7 984,45 8 348,38

Plasty 3 644,38 3 911,98 4 202,01 4 436,65 4 786,9

Sklo 6 363,02 6 375,30 5 783,30 5 617,73 6 312,03

Drevo 0 42,43 875,78 789,95 587,68

Farby, lepidlá, 
živice

0 0,6 17,73 16,64 16,52

Rozpúšťadlá 0 0 2,67 4,16 5,61

Tuky a oleje 0 0 2,04 4,86 5,58

NO - detergenty, 
pesticídy…

0 0 0,47 0,36 1,1

Kovy 136,5 171,72 277,19 294,05 456,59

Elektroodpad 383,42 350,4 386,9 411,44 498,84

Ostatné (batérie, 
žiarivky, pneu-
matiky)

98,69 141,95 95,59 88,49 13,4

Celkom 149 714,80 157 819,22 163 636,40 158 844,45 157 217,28

Zber a odvoz vianočných stromčekov prebiehal v roku 2016 od januára až do 

konca februára. Celkové množstvo vyzbieraných vianočných stromčekov za rok 

2016 bolo 98,59 tony. Všetky vianočné stromčeky boli energeticky zhodnotené 

v spaľovni odpadu OLO.

Počet zberných nádob a obslúh 

Celkovo bolo k 31. 12. 2016 na území Bratislavy rozmiestnených 42 484 ná-

dob na zmesový komunálny odpad a 16 221 nádob na separovaný zber. Cel-

kový podiel separovaného zberu na celkovom počte obslúh v roku 2016 do-

siahol 28,10 percenta. 

Počet zberných nádob

Rok
Druh zbernej 

nádoby

Počet 
zberných 
nádob – 
papier

Počet 
zberných 
nádob – 

sklo

Počet 
zberných 
nádob – 
plasty

Počet zberných 
nádob – 

triedený odpad

 
Kontajner 
1 100 l

3 990 381 3 518 7 889

 
Zberná nádoba 
240 l

1 424 1 066 1 441 3 931

2016
Zberná nádoba 
120 l

940 583 1 177 2 700

  Zvon 1 200 l 0 716 0 716

  Zvon 1 800 l 0 985 0 985

Spolu   6 354 3 731 6 136 16 221
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Počet obslúh

Počet obslúh 
v ks

2012 2013 2014 2015 2016

Zmesový 
komunálny 
odpad

2 701 031 2 749 290 2 703 134 2 680 494 2 694 763

Separovaný 
zber - papier

429 098 448 927 460 426 463 688 480 638

Separovaný 
zber - plasty

407 096 422 496 441 372 438 546 450 752

Separovaný 
zber - sklo

94 280 104 346 109 285 118 084 121 580

Počet obslúh 
celkom

3 631 505 3 725 059 3 714 217 3 700 812 3 747 733

Počet obslúh 
separovaného 
zberu

930 474 975 769 1 011 083 1 020 318 1 052 970

Podiel 
separovaného 
zberu v %

25,62 26,19 27,22 27,57 28,10

zb
ern
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„Dnes niekto sedí 
v tieni, pretože 
ktosi dávno zasadil 
strom.“
Warren Buffett (americký investor)

Zberný dvor OLO
Spoločnosť OLO v súčasnosti prevádzkuje jeden zberný dvor na Starej Ivánskej 

ceste 2 v Bratislave. Zberný dvor je zriadený na účely bezplatného legálneho 

uloženia zložiek komunálneho a triedeného odpadu. Je určený pre pôvodcov 

odpadu – fyzické osoby a podnikateľov, ktorí sú zapojení do systému zberu  

komunálneho odpadu v Bratislave.

Celkové množstvo odpadu privezeného na zberný dvor v roku 2016 bolo 

14 387,87 ton. Následne bol všetok odpad odvezený a riadne spracovaný. 

V roku 2016 zberný dvor navštívilo 41 132 ľudí. Uvádzame tiež vývoj návštevnosti 

zberného dvora, ako aj množstva odovzdaného odpadu.

Mesiac Počet návštevníkov

Január 2 385

Február 3 149

Marec 3 396

Apríl 3 970

Máj 3 541

Jún 3 591

Júl 3 865

August 3 608

September 3 771

Október 4 135

November 3 359

December 2 362

Počet návštevníkov zberného dvora za 

jednotlivé mesiace v roku 2016

Rok Počet návštevníkov

2014 24 173

2015 37 106

2016 41 132

Počet návštevníkov 

zberného dvora
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Celkové množstvo odpadu privezeného na zberný dvor

Vzhľadom na to, že návštevnosť zberného dvora za posledné roky stúpla 

a rovnako sa zvýšilo aj množstvo odovzdaného odpadu na zbernom dvore, 

pristúpili sme k jeho úprave. Postupnú úpravu sme začali realizovať v decembri 

2016 s cieľom ukončenia v apríli 2017. Prevádzkové hodiny zberného dvora sú 

od pondelka do soboty od 8:00 h. do 18:00 h. V nedeľu a počas štátnych sviatkov 

je zberný dvor zatvorený. 

Rok Množstvo v tonách

2014 11 403,03

2015 13 225,94

2016 14 387,87
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Prevádzka závodu 
Spaľovňa odpadu
Prevádzka závodu Spaľovňa odpadu (ZSO) je nepretržitá, 24 hodín denne, 

nesezónna, s plánovaným ročným fondom pracovného času oboch kotlov 

7 500 hod./rok. Počas roka 2016 bola Spaľovňa odpadu v trvalej prevádzke 

okrem dvoch plánovaných odstávok v máji a októbri. V roku 2016 boli oba 

kotly v prevádzke spolu 15 557 hodín, čo je mierne zvýšenie v porovnaní 

s rokom 2015. Toto zvýšenie bolo dosiahnuté skrátením plánovaných odstávok.

Energetické zhodnocovanie odpadu

Účelom technologických zariadení dvoch spaľovacích liniek v závode Spaľovňa 

odpadu vo Vlčom hrdle je termické zneškodnenie (spálenie) dovezeného tuhého 

odpadu, ktorý už nie je možné inak zužitkovať, spojené s jeho energetickým 

zhodnocovaním – výrobou elektriny a tepla. V roku 2016 bolo spálením 

zneškodnených 130 466,29 t zmesového odpadu. 

Množstvo energeticky zhodnoteného odpadu

Množstvo predanej elektriny

 
2016 Rozdiel oproti r. 2015

[ t ] [ t ] [ % ]

Množstvo energeticky zhodnoteného odpadu 130 466,29 -   564,87 -  0,43

 
2016 Rozdiel oproti r. 2015

[ MWh ] [ MWh ] [ % ]

Predaj elektriny 34 921,18 - 1 695,62 - 4,63

„Až keď sa vyrúbe 
posledný strom, 
otrávi posledná rieka, 
uloví posledná ryba, 
až vtedy pochopíme, 
že peniaze sa nedajú 
jesť.“
Indiáni kmeňa Cree
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Od skončenia rekonštrukcie Spaľovne odpadu v roku 2002 bolo celkovo 

energeticky zhodnotených 1 758 349,85 t odpadu, vyrobených 583 805,684 

MWh elektriny a do rozvodnej siete predaných 415 034,290 MWh elektriny. 

Pri prevádzke oboch kotlov, ako aj v prípade prevádzky len jedného kotla bol 

výkon turbogenerátora udržiavaný na maximálnej možnej hodnote. Výkon bol 

regulovaný nadol iba na základe požiadaviek zmluvného odberateľa elektriny.

Materiály vyprodukované pri energetickom zhodnotení odpadu

Materiály vytriedené zo škvary sú predmetom ďalšieho nakladania a konečného 

zhodnotenia v spracovateľských kapacitách oprávnených organizácií. Zvyšná 

časť škvary a tuhého odpadu z čistenia spalín je umiestnená na skládke odpadov

Emisie produkované v závode Spaľovňa odpadu

Vyčistené a čiastočne schladené spaliny, vznikajúce pri energetickom zhodnotení 

odpadov sa do ovzdušia odvádzajú a rozptyľujú prostredníctvom jedného 

spoločného betónového komína, vybaveného nerezovou vložkou. Množstvo 

vypúšťaných znečisťujúcich látok TZL, TOC, SO2, CO, NOX, a HCl je priebežne 

monitorované automatickým monitorovacím systémom (AMS). Množstvo 

vypustených ťažkých kovov, dioxínov, furánov a HF sa určuje periodickými 

diskontinuálnymi meraniami prostredníctvom oprávnených organizácií.  

 
2016 Rozdiel oproti r. 2015

t t %

Produkcia popola a škvary 31 621,43 - 1 879,32 - 5,6

Produkcia tuhého odpadu z čistenia spalín 2 529,28 - 509,6 -16,76

Predaj vytriedených železných kovov 1 647,52 + 278,7 + 16,9

Predaj vytriedených neželezných kovov 141,78 + 32,74 + 23

Predaj vytriedeného skla 70 - 75,93 - 52,0

Z emisných limitov učených legislatívou SR pre jednotlivé znečisťujúce látky 

dosahujeme pri energetickom zhodnocovaní odpadov v ročnom priemere napr. 

pre tuhé znečisťujúce látky cca 15 percent povoleného emisného limitu, pre 

oxidy dusíka (NOx) cca 70 percent povoleného emisného limitu, pre zlúčeniny 

chlóru (HCl) 35 – 40 percent povoleného emisného limitu a pre oxidy síry (SO2) 

15 až 20 percent povoleného emisného limitu.
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Obchodná činnosť
Okrem hlavných obchodných činností sa naša spoločnosť v roku 2016 venovala 

aj tzv. mimoriadnym obchodným činnostiam, ktorých cieľom bolo najmä 

skvalitnenie spolupráce s mestskými časťami a správcami nehnuteľností. 

Hlavné obchodné činnosti

 Plnenie služieb pre Hlavné mesto SR Bratislava, vyplývajúce 

 z dlhodobých zmlúv.

 Spolupráca s mestskými časťami.

 Odvoz a zneškodňovanie odpadu veľkokapacitnými a lisovacími kontajnermi,  

 odvoz a spaľovanie odpadu zo zdravotníckych a veterinárnych zariadení  

 (katalógové čísla 180104, 180203), odvoz a zhodnocovanie odpadových obalov  

 katalógových čísiel 150101 – obaly z papiera a lepenky, 150102 –obaly z plastov  

 a 150107 – obaly za skla. 

 Služby v závode Spaľovňa odpadu.

 Služby nad rámec legislatívy.

Tržby z obchodnej činnosti za rok 2016*

Rok Triedený zber VKK, LK a zdravotnícky odpad Spaľovňa
Služby 

nad rámec 
legislatívy

OLO 
TAXI

2016 plán tržby plán
tržby 
MČ

tržby 
VKK

tržby
kat. č.

18 01 04
18 02 03

plán tržby PP
tržby

hotovosť
plán tržby tržby

Celkom 200 000 318 306 580 000
261 873 316 900 76 353

100 000
188 161 28 859

0,00 5 038 13 340
657 125 217 019

* sumy v eur

„Komáre zmizli, 
vtákov a rýb je čoraz 
menej. Nakoniec sme 
vytvorili také životné 
prostredie, v ktorom 
môže žiť už len 
človek.“
Dušan Radovič (srbský básnik)
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Mimoriadne obchodné činnosti

 Pracovné stretnutia s mestskými časťami Bratislavy s cieľom riešiť dodr-  

 žiavanie ustanovení Všeobecného záväzného nariadenia hlavného  

 mesta o nakladaní s komunálnym odpadom na území Bratislavy. 

 Pracovné stretnutia so zástupcami správcovských spoločností, pracovníkmi  

 Oddelenia životného prostredia Magistrátu hlavného mesta a mestských  

 častí priamo pri stanovištiach zberných nádob s problémom nedostupnosti  

 pre zvozovú techniku. 

 Pracovné stretnutia s pracovníkmi Oddelenia životného prostredia Magistrátu  

 hlavného mesta a mestských častí v lokalitách rodinných domov, kde odvozné  

 miesta sú nedostupné pre zvozovú techniku. Zabezpečovanie dočasných  

 a spoločných stanovíšť pre obyvateľov problémových lokalít.

 Pracovné stretnutia so zástupcami správcovských spoločností priamo pri  

 stanovištiach zberných nádob za účelom poskytovania služieb nad rámec  

 legislatívy pri zbere a odvoze komunálneho odpadu. 

 Realizácia novej služby OLO taxi pre obyvateľov, ktorí nemajú možnosť  

 odviezť svoj objemný odpad do Zberného dvora. 

 Zabezpečovanie mobilného zberu komunálneho odpadu s obsahom škodlivín  

 na území mesta Bratislavy.

zákazn
íci



59

Zákazník je pre nás dôležitý
Pre nás v OLO je zákazník dôležitý. Preto sa snažíme neustále zdokonaľovať 

a rozvíjať naše služby. V roku 2016 bolo naše Zákaznícke centrum dostupné 

volajúcim zákazníkom nepretržite, 365 dní v roku. Hovorili či už priamo 

s pracovníkmi alebo prostredníctvom interaktívnej hlasovej služby. Prijali 

sme o 4 907 hovorov viac ako v roku 2015. Priamo pracovníkmi sme vybavili 

o 2 197 hovorov viac ako v roku 2015, čo predstavuje 21-percentný nárast. 

Zefektívnením procesov Zákaznícke centrum spracovalo o 33 percent 

podnetov viac ako v roku 2015.

Dovolateľnosť na úrovni 98 percent

V roku 2016 OLO celoročne využívalo interaktívnu hlasovú odkazovú službu 

(IVR). Prostredníctvom technológie IVR sme boli dostupní volajúcim zákazníkom 

24 hodín denne 365 dní v roku. Zákazníci získali všeobecné informácie 

o službách, ako aj možnosť kedykoľvek nahlásiť požiadavku, teda aj mimo 

pracovnej doby, počas víkendov a sviatkov. Tieto požiadavky riešia pracovníci 

Zákazníckeho centra v prvý pracovný deň od ich prijatia. Prostredníctvom 

mimoriadnej hlásky sme zákazníkov informovali o službách počas štátnych 

sviatkov, mimoriadnych situáciách, zmene odvozných dní vo vybraných lokalitách. 

Pracovníci Zákazníckeho centra tak mali väčší priestor venovať sa požiadavkám 

vyžadujúcim  individuálny prístup. Zároveň sme si zachovali vysokú dovolateľnosť, 

ktorá je dlhodobo na úrovni 98 percent.

Súhrnné štatistiky IVR za rok 2016

Všetky 
prichádzajúce 

hovory

Hovory vybavené
hláskou

Hovory na agentov

vybavené Distribuované Vybavené OLO TAXI**

Počet % podiel
% podiel

Počet % podiel Počet % podiel Počet % podiel

Spolu 
rok 

2016
27 129 100% 10 844 41% 10 627 96% 2 363 30%

98%

Zdroj: apl. Queue Metrix spoločnosti Benestra - dodávateľa technológie IVR

„Ak chceš poznať 
svoju minulosť – pozri 
sa ako si na tom teraz. 
Ak chceš poznať svoju 
budúcnosť – pozri sa 
na to, čo teraz robíš.“
Čínske príslovie
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O 1 762 viac vybavených podnetov

Zákaznícke centrum vybavilo v roku 2016 v porovnaní s rokom 2015 o 1 762  

podnetov viac, čo predstavuje nárast o 33 percent.  O necelé 3 percentá sa 

zvýšil počet oprávnených reklamácií.

Poznámky:

Zdroj: Evidencia reklamácií, námietok a problémov - Zákaznícke centrum

** očistená o reklamácie na poškodené zberné nádoby

OLO Evidence: stále sú najväčším problémom 
neprístupné zberné nádoby

Užívateľsky prívetivá a na ovládanie jednoduchá aplikácia na evidenciu nezhôd pri 

vykonávaní odvozu odpadu na území Bratislavy sa stala neoddeliteľnou súčasťou 

práce 47 posádok zberných vozidiel, ako aj súčasťou vybavenia 7 posádok pre 

oblasť poskytovania zberných nádob. V roku 2016 do systému pribudlo vyše 

46-tisíc hlásení, ktoré aktuálne odzrkadľujú hlavné príčiny problémov pri odvoze 

odpadu. 

Podľa získaných poznatkov sú príčinou neodvezeného odpadu s vyše 

61-percentným podielom nesprístupnené zberné nádoby, takmer 14 percent 

tvorili uzamknuté stanovištia a brány a prvú trojicu s viac ako 12 percentami 

uzatvárajú nesprávne zaparkované automobily, predstavujúce prekážku pre 

naše posádky, ktoré sa nemôžu dostať k zberným nádobám. 

Celkový 
počet 

podnetov

Oprávnenosť Najčastejšia príčina

Oprávnená
Oprávnená 

očistená 
o ZN**

Neoprávnená
Nevykonaný

odvoz
Poškodená 

nádoba
Iné príčiny

7 014 2 782 1 508 4 232 5 216 1 274 524

Zdokumentované nezhody sa stali dôležitým a presvedčivým argumentom 

pri riešení podnetov zo strany pôvodcov odpadu, ako aj aktívnou súčasťou 

komunikácie s mestskými časťami či Magistrátom HM SR Bratislavy. Zákaznícke 

centrum sa tak stalo plne kompetentným partnerom pri komunikácii 

s verejnosťou. 

IMS: Máme za sebou prvý audit

Spoločnosť OLO v roku 2016 pokračovala v rozvíjaní integrovaného manažér-

skeho systému (IMS), vychádzajúc z „Politiky integrovaného manažérskeho 

systému spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a. s. pre obdobie rokov 2015 – 

2018“ a pripravovala sa na prvý dozorný audit aj v napĺňaní nasledovných cieľov:

 Posilňovanie postavenia spoločnosti na trhu odpadového hospodárstva,  

 zameraného na ochranu životného prostredia.

 Eliminácia potenciálne negatívnych vplyvov, vyplývajúcich z environmen- 

 tálnych aspektov na zložky životného prostredia a predchádzanie situáciám  

 vedúcim k nesúladu s legislatívou v oblasti životného prostredia.

 Zabezpečenie vzdelávania pre zamestnancov manažmentu a zamestnancov  

 priamo komunikujúcich so zákazníkom v oblasti komunikačných zručností.

 Zabezpečenie vzdelávania zamestnancov v oblasti nakladania s odpadom.

 Posilňovanie povedomia obyvateľov Hlavného mesta SR Bratislavy o dôle- 

 žitosti triedenia odpadov s cieľom zvyšovať podiel recyklovateľného odpadu  

 a zviditeľnenia OLO ako nositeľa tohto programu.

 Zvýšenie proaktivity v procese riadenia zákazníckych vzťahov dopracovaním  

 SW vybavenia vo vzťahu ku klientskemu prostrediu.

 Neustále zlepšovanie a zefektívnenie vybraných procesov.

 Zlepšenie pripravenosti zamestnancov nácvikom havarijnej situácie.
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Hodnotenie auditu: Veľmi pozitívne

V roku 2016 spoločnosť úspešne absolvovala prvý dozorný audit IMS. Cieľom 

tohto externého auditu bolo stanovenie zhody s kritériami auditu: ISO 9 001 

: 2008 a ISO 14 001 : 2004, hodnotenie schopnosti systému zaistiť plnenie 

zákonných a zmluvných požiadaviek, hodnotenie efektivity systému manažérstva 

na priebežné plnenie stanovených cieľov a identifikácia oblastí na  potenciálne 

zlepšenie systému manažérstva. Z vykonaného auditu vyplýva nasledovné 

hodnotenie:

 Informácie a dôkaz o zhode s požiadavkami aplikovateľnej normy systému  

 manažérstva, uvedenými v schválenom pláne auditu alebo s požiadavkami i 

 ného normatívneho dokumentu – veľmi pozitívne.

 Na základe počtu nezhôd a zistení identifikovaných počas auditu hodnotí  

 vedúci audítor systém interných auditov a celkový systém manažérstva –  

 veľmi pozitívne.

 Informácie o monitorovaní a meraní výkonnosti, podanie správy a preskú- 

 manie v porovnaní so zámermi a cieľmi kľúčových činností (v súlade s očaká- 

 vaniami v aplikovateľnej norme systému manažérstva alebo iného norma- 

 tívneho dokumentu) - veľmi pozitívne.

 Stav systému manažérstva klienta a jeho činnosti z pohľadu zhody s legis- 

 latívou – veľmi pozitívny.

 Stav prevádzkového riadenia klientových procesov – veľmi pozitívny.

 Zodpovednosť manažmentu za politiku klienta – veľmi pozitívny. 

V zmysle vykonaného externého auditu možno za silné 
stránky spoločnosti považovať :

 Odbornosť  a profesionalitu.

 Proces vzdelávania (výber a rozsah školení).

 Sledovanie právnych požiadaviek.

 Hodnotenie štatistických ukazovateľov na zlepšenie činnosti.

 Softvérové vybavenie.

 Internú a externú komunikáciu a zlepšenie povedomia zainteresovaných  

 strán (Deň otvorených dverí v spaľovni odpadu, OLO centrum – pravidelné  

 exkurzie pre verejnosť, OLOMÁNIA a ďalšie). 

Naďalej pretrváva potreba v prechodnom období prepracovať dokumentáciu 

v zmysle plnenia kritérií vyplývajúcich z ISO 9 001 :2015 a ISO 14 001 : 2015, 

kde sa procesný prístup stáva striktnou požiadavkou. 

Nový zákon o odpadoch – dopady na spoločnosť OLO

V roku 2015 bol prijatý zákon 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, ktorý prináša zmeny v nakladaní s dopadom aj pre našu 

spoločnosť. V zmysle nového zákona spoločnosť uzavrela zmluvy s príslušnými 

organizáciami zodpovednosti výrobcov pre vyhradené prúdy odpadov. Bolo 

zabezpečené aj zosúladenie príslušných povolení s novými legislatívnymi 

požiadavkami. Z dôvodu spoplatnenia drobného stavebného odpadu v zariadení 

na zber odpadov vzhľadom k potrebe váženia bola v zariadení na zber odpadov 

zabezpečená váha.
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Marketing a PR komunikácia
Máme za sebou významný rok 2016. Významný v tom, že v oblasti 

marketingovej činnosti sme spustili niekoľko aktivít a projektov, ktoré sú 

jedinečné nielen v rámci Bratislavy, ale aj v rámci celého Slovenska. K hlavným 

nástrojom marketingovej činnosti spoločnosti OLO tak v roku 2016 nepatrila 

len webstránka www.olo.sk, OLO Spravodaj či OLOMPIÁDA, ale pribudli 

k nim aj nové a jedinečné projekty OLO taxi – mobilný zberný dvor, OLO 

centrum – prvé výchovno-vzdelávacie environmentálne centrum v Spaľovni 

odpadu, výstava Odpad – hodnotný zdroj budúcnosti, historicky prvý deň 

otvorených dverí v Spaľovni odpadu či projekt opätovného použitia odpadov 

s názvom Dajme veciam druhý život a mnoho ďalšieho.

Filmový festival OFF

Približne tisíc detí navštívilo 4. ročník trojdňového Filmového festivalu, ktorý 

sme organizovali  v spolupráci  s MFF Ekotopfilm a STV. Novou tvárou projektu 

sa stal spevák Majk Spirit.

Dni otvorených dverí samosprávy – Bratislava pre všetkých 

V apríli sa OLO po prvý raz zúčastnilo na podujatí, ktoré každoročne organizuje 

naše hlavné mesto. Počas jedného aprílového víkendu si mohli návštevníci 

zdarma pozrieť Múzeum mesta Bratislavy, Galériu mesta Bratislavy, ZOO a aj OLO 

pripravilo netradičný program. Priamo na Primaciálnom námestí bolo možné si 

pozrieť pravé smetiarske auto, obrovský úspech mala bubnová šou na odpade 

v podaní skupiny Rytmika a nechýbali informácie o správnom triedení odpadu.

„Tak ako včela 
nepoškodzuje vôňu 
ani farbu kvetu 
a len ticho saje nektár, 
tak aj múdry človek 
nakladá so svetom.“
Budha 

marec

apríl
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Novinka pre Bratislavčanov – OLO taxi

Neviete, kam so starým nábytkom, kobercom, matracmi či ďalším objemným 

odpadom? OLO za vás všetko odvezie a ekologicky zlikviduje. V apríli sme spustili 

novú službu OLO taxi – mobilný zberný dvor. Hneď od začiatku sa služba tešila 

veľkému záujmu. Objednávky sme mali na niekoľko týždňov vopred a záujem 

pretrváva doteraz. Za necelý rok 2016 sme vybavili viac ako 650 objednávok 

v hodnote 16 185 eur. Najviac objednávok bolo v júni. 

Mesiac exkurzií 

Vyše tisíc detí a žiakov materských, základných a špeciálnych škôl navštívilo 

bratislavskú Spaľovňu odpadu, spoločnosti General Plastic a Vetropack Nemšová 

či absolvovali kurz minismetiara. To všetko vďaka projektu OLOMPIÁDA. Deti tak 

na vlastné oči videli recykláciu plastu, skla, likvidáciu zmesového komunálneho 

odpadu a spoznali ťažkú prácu smetiarov. 

Smetiarske auto na Majálese

Nechýbali sme ani na tradičnom podujatí Majáles, ktoré sa konalo na Tyršovom 

nábreží. Naši kolegovia – smetiari s radosťou ukázali pravé smetiarske auto 

všetkým zvedavcom. Tí, ktorých zaujímalo správne triedenie odpadu, si zasa 

mohli so sebou odniesť propagačné a informačné materiály. 

Veľké finále OLOMPIÁDY

Takmer tisícdvesto detí a žiakov sa zúčastnilo na poslednom podujatí 4. ročníka 

projektu OLOMPIÁDA, ktoré sa konalo na Primaciálnom námestí. Účastníkom 

máj

jún

odovzdali ceny za ich celoročné úsilie v triedení odpadu tváre projektu Adela 

Banášová, Lukáš Latinák, Daniel Hevier a spoločnosti, ktoré projekt podporujú. 

Program spestrili skupiny Rytmika, speváci Thomas Puskailer, Martin Harich 

a divadlo Teatro Tatro. 

Výstava Odpad – hodnotný zdroj budúcnosti

Vedeli ste, že tridsať plastových fliaš stačí na výrobu jednej flísovej bundy? Alebo 

že vytriedením a recykláciou sto ton papiera sa zachráni jeden hektár storočného 

lesa? To všetko a ešte oveľa viac ste sa mohli dozvedieť na výstave, ktorú sme 

pripravili so spoločnosťou NATUR-PACK a. s. v Starej tržnici v rámci podujatia 

organizovaného Magistrátom hlavného mesta SR Bratislava a Bratislavským 

samosprávnym krajom s názvom „Pohyb. Inovácie. Spojenia.“ 

12 hodín v Spaľovni odpadu – prvý deň otvorených dverí OLO

Prvý raz vo svojej histórii OLO otvorilo brány Spaľovne odpadu vo Vlčom hrdle 

pre širokú verejnosť. Pre návštevníkov sme pripravili komentované exkurzie 

v Spaľovni odpadu, na ktoré sa bolo potrebné vopred prihlásiť. Všetky časy 

boli obsadené už pár hodín po oficiálnom zverejnení na našom webe. Na dni 

otvorených dverí nechýbala ani prehliadka vozového parku OLO, bubnová šou 

na odpade a veľa ďalších atrakcií pre malých i veľkých.

A je tu naše nové OLO centrum!

Súčasťou Dňa otvorených dverí bolo oficiálne otvorenie nového výchovno-

vzdelávacieho environmentálneho OLO Centra. Jeho hlavným cieľom je 

júl

september
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predstaviť všetko podstatné, čo súvisí s odpadovým  hospodárstvom. Malí aj 

veľkí návštevníci sa zoznámia s tým, ako sa odpad správne triedi, aké produkty 

sa z odpadu vyrábajú, ako dlho trvá, kým sa odpad rozloží v prírode. Uvidia 

kolobeh triedenia a recyklácie papiera, plastov či skla a vyskúšajú si atraktívnym 

a moderným spôsobom, ako mať zodpovedný prístup k odpadom a ochrane 

životného prostredia. Partnerom tohto projektu je spoločnosť NATUR – PACK 

a. s., ktorá sa prostredníctvom skúsených lektorov stará o ekovýchovu žiakov 

základných škôl. OLO centrum sa teší takému úspechu, že od septembra do 

decembra 2016 privítalo viac ako 1 500 návštevníkov a v roku 2017 máme 

obsadené termíny na dva mesiace vopred. 

OLOMPIÁDA sa mení na OLOMÁNIU

Spustili sme 5. ročník projektu OLOMPIÁDA. Tentoraz pod novým názvom 

OLOMÁNIA.

Dajme veciam druhý život

Bratislava spustila jedinečný projekt opätovného použitia odpadov s názvom 

„Dajme veciam druhý život.“ Cieľom je opätovné využitie starých, ale stále 

funkčných vecí, ktoré už ľudia doma nepotrebujú. Takto vyzbierané veci si ešte 

v decembri z rúk primátora hlavného mesta Iva Nesrovnala, prevzali riaditelia 

dvoch sociálnych ubytovní. Vedúci Ubytovne Fortuna Martin Faktor a vedúci 

Ubytovne Kopčany Peter Korček.

OLO art

Festival umenia z recyklovaných materiálov projektu OLOMÁNIA navštívilo 

tisícdvesto  detí a žiakov. Patronát nad modrým kontajnerom prijala nová členka 

projektu, speváčka Zuzana Smatanová. 

december
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To nie je všetko. Aj toto máme za sebou…

Pilotný projekt polopodzemných kontajnerov 
v štyroch lokalitách 

Vytvorenie pilotného projektu polopodzemných kontajnerov v Bratislave 

bolo jednou z priorít vedenia mesta a mestskej spoločnosti OLO 

v roku 2016. Záujem o realizáciu projektu prejavilo 23 správcovských 

spoločností. Medzi dôležité kritériá v rámci rozhodovacieho procesu 

patrili: vysporiadané majetkovo – právne vzťahy, dostupnosť pre zvozovú 

techniku, dispozičné riešenie miesta a hustota inžinierskych sietí. Kritériá 

nakoniec splnili 4 lokality: Družicová 1-10 (mestská časť Ružinov), 

Budatínska 17 (mestská časť Petržalka), Žižkova – Zuckermandel 

(mestská časť Staré Mesto) a Stavbárska 34 – 38 a 40 – 42 (mestská 

časť Vrakuňa). Predpokladaný termín realizácie pilotných projektov 

je na jar 2017. Polopodzemné kontajnery budú určené pre zmesový 

komunálny aj triedený odpad. Pilotný projekt zároveň predpokladá 

zabezpečenie nového vozidla s hydraulickou rukou, ktoré je technicky 

uspôsobené na vertikálny zber komunálneho odpadu. 

Nové špeciálne vozidlá

Vozový park spoločnosti OLO sa rozšíril o dve nové špeciálne 

zberné vozidlá. Ich cieľom je realizovať odvoz odpadu v lokalite 

Starého Mesta a v ďalších ťažko dostupných lokalitách, kam sa veľké 

zberné vozidlá nedostanú. Jedinečné sú nielen svojou technickou 

špecifikáciou, ale tiež polepom, zobrazujúcim hlavné mesto. 

Minister smetiarom 

Prácu smetiara si vyskúšal aj minister dopravy Roman Brecely.

Webstránka: priemerná mesačná návštevnosť 8-tisíc

Jedným z najdôležitejších komunikačných nástrojov spoločnosti 

smerom k občanovi je webová stránka www.olo.sk, ktorá poskytuje 

informácie o činnosti spoločnosti, ako aj interaktívne prijíma podnety 

a objednávky všetkých ponúkaných služieb. Priemerná mesačná 

návštevnosť stránky prevyšuje 8-tisíc návštevníkov. 

Nový facebookový profil OLO

V roku 2016 bol vytvorený nový facebookový profil. Jeho cieľom je 

priblížiť spoločnosť OLO obyvateľom Bratislavy.
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Akcie pre zamestnancov

Počas roka 2016 sme pre našich zamestnancov pripravili viacero akcií. 

Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí mohli so svojimi ratolesťami 

zdarma navštíviť bratislavskú ZOO, kde ich čakal aj sprievodný program. 

6. decembra k nám do OLO zavítal Mikuláš a nechýbali ani darčeky. Pred 

Vianocami sme sa spoločne zišli na Vianočných OLO trhoch, kde boli 

samozrejmosťou vianočné dobroty, varenie kapustnice s generálnym 

riaditeľom OLO Branislavom Cimermanom, darčeky, ale aj meranie 

cholesterolu či tlaku. Samozrejmosťou bolo aj stretnutie jubilantov, či 

bowlingový turnaj. Ďakujeme všetkým našim kolegom a zamestnancom 

za účasť a už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné akcie. J

PR komunikácia

Rok 2016 znamenal pre OLO tiež zintenzívnenie PR komunikácie. 

Počas roka sme zrealizovali dve tlačové konferencie, pričom jedna 

z nich sa konala za účasti primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

Iva Nesrovnala. Okrem toho, prebiehala intenzívna PR komunikácia 

s médiami na aktuálne témy. 

Historicky prvá tlačová konferencia 
v Spaľovni odpadu 

V apríli sme pripravili tlačovú konferenciu v Spaľovni odpadu. Na 

nej riaditeľ spoločnosti OLO Branislav Cimerman a riaditeľ závodu 

Spaľovňa odpadu Marek Belák predstavili najdôležitejšie priority 

našej spoločnosti. „Najdôležitejšou prioritou a strategickou úlohou 

pre mestskú spoločnosť OLO je zvýšenie kvality služieb, ktoré poskytuje 

pre Hlavné mesto SR Bratislava v oblasti nakladania s komunálnym 

a drobným stavebným odpadom vo väzbe na platnosť nového zákona 

o odpadoch, ktorý platí od 1. januára 2016,“ uviedol generálny riaditeľ. 

Zhodnotenie činnosti OLO za rok 2016 

Koncom roka sme sa so zástupcami médií stretli opäť. Tentoraz v OLO 

na Ivánskej ceste, kde primátor hlavného mesta Ivo Nesrovnal spolu 

s generálnym riaditeľom OLO Branislavom Cimermanom zhodnotil 

činnosť OLO v roku 2016. 

Pravidelné tlačové správy

Počas roka sme k aktuálnym témam pripravovali tlačové správy, ktoré 

boli distribuované zástupcom médií. Ku kľúčovým témam v roku 

2016 patrili z hľadiska PR komunikácie: triedenie odpadu, odvoz 

odpadu počas sviatkov, zavedenie služby OLO taxi – mobilný zberný 

dvor, realizácia výstavy Odpad – hodnotný zdroj budúcnosti, odvoz 

odpadu počas slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie 

a dopravných uzávierok v Bratislave, pilotný projekt polopodzemných 

kontajnerov, zberný dvor a jeho fungovanie, OLO centrum, biologicky 

rozložiteľný odpad zo záhrad či projekt Dajme veciam druhý život. 

Mediálne výstupy sú súčasťou pravidelného monitoringu médií.
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Intenzívna spolupráca s médiami

Počas roka 2016 sa nám podarilo vytvoriť si pozitívne vzťahy 

s kľúčovými médiami, čo nám umožnilo zúčastňovať sa na rôznych 

diskusiách, rozhovoroch či realizovať zaujímavé PR projekty. 

Spomedzi mnohých môžeme spomenúť tie najzaujímavejšie:

 Vytvorenie tematickej časti relácie Dámsky magazín v STV,  

 ktorá sa venovala problematike triedenia papiera a ďalšieho  

 nakladania s papierovým odpadom.

 Natáčanie detskej relácie Fidlibum v priestoroch OLO a Spaľovne  

 odpadu s našimi zamestnancami. 

 Hecli sme sa s Anténa Rock. Moderátor Tomáš Kadlec – To- 

 maggio, moderátor SiFon a poslucháč Jaro z Anténa Rock Rádio  

 si vyskúšali prácu smetiarov.  

 Rozhovor s generálnym riaditeľom OLO v časopisoch 21. storočie  

 a in.ba. 

 Jeden diel samostatnej relácie v rádiu Regina o brigáde a práci  

 v OLO.

 Účasť v diskusných reláciách a rozhovoroch v TV Bratislava, TV  

 Ružinov, Rádiu Regina a v Slovenskom rozhlase.

 Online rozhovor s čitateľmi v denníku Plus 1 deň na tému  

 triedenia odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad. 
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Sponzoring
OLO ako mestská spoločnosť, ktorej stopercentným vlastníkom je hlavné 

mesto SR Bratislava, pravidelne podporuje a sponzoruje podujatia, ktoré 

organizuje hlavné mesto, prípadne tie podujatia, nad ktorými prevzal záštitu 

primátor hlavného mesta. V roku 2016 sme sponzorsky podporili viaceré 

podujatia.

Poskytli sme zberné nádoby a zabezpečili odvoz odpadu z podujatí BEH Cross 

country Baba – Kamzík, Dobrý trh, Národná slávnosť Matice Slovenskej na Devíne, 

Majáles, Medzinárodné Saleziánske športové hry, Festival pouličného umenia 

CircuL´art, Magio Pláž, Hudobný festival HIP HOP ŽIJE 2016, Bratislava – inline, 

Korunovačné slávnosti, Magistrátny deň, BEH od Tatier k Dunaju, Telecom Night 

Run, Silvester 2016 a Nový rok 2017 v Bratislave.

Poskytli sme veľkokapacitný kontajner a zabezpečili odvoz stavebného 

odpadu zo Sanatória AT v Petržalke.

Vyrobili sme tričká pre mladých športovcov – reprezentantov Bratislavy  

do 15 rokov s trénermi, ktorí sa zúčastnili na medzinárodných hrách žiakov  

na Taiwane.

Zabezpečili sme sprievodné aktivity na podujatiach Magistrátny deň, deň detí 

v ZOO Bratislava, Bratislava pre všetkých, Majáles, Magio Pláž.

„Keď pohneme 
jednou jedinou vecou 
v prírode zistíme, že 
je prepojená s celým 
zvyškom sveta.“
John Muir (prírodovedec a filozof)
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Finančná správa
Spoločnosť OLO ukončila rok 2016 s kladným výsledkom hospodárenia  

vo výške 4 milióny 623-tisíc eur po zdanení. 

Celkové náklady vynaložené na hospodársku činnosť boli vo výške 20 miliónov 

202-tisíc eur, čo predstavuje medziročný pokles o 523-tisíc eur. Celkové výnosy 

z hospodárskej činnosti dosiahli výšku 27 miliónov 628-tisíc eur, čo v medziročnom 

vyjadrení predstavuje nárast o 1 milión 023-tisíc eur, spôsobený najmä vyššími 

tržbami vyplývajúcimi zo zmeny zákona o odpadoch a zavedením  nového 

systému financovania triedeného zberu prostredníctvom OZV. Významným 

medzníkom v roku 2016 bolo splatenie dlhodobého investičného úveru, ktorý 

spoločnosť mala čerpaný od ČSOB a.s. 

Výdavky alokované do obnovy a rozvoja spoločnosti v podobe investícií boli v roku 

2016 vo výške 1 milión 016-tisíc eur.. K významným investíciám patril nákup dvoch 

špeciálnych zberných vozidiel určených pre zber odpadu v problematickejších 

častiach Bratislavy a modernizácia riadiaceho systému v Spaľovni odpadu.

V roku 2016 bola jedinému akcionárovi spoločnosti, vyplatená dividenda zo 

zisku za účtovný rok 2015 vo výške 3 milióny 911-tisíc eur.

K 31.12.2016 hodnota peňažných prostriedkov na účtoch spoločnosti 

a v hotovosti dosiahla úroveň 7 miliónov 866-tisíc eur, čo  predstavovalo 

medziročný nárast o 1 milión 134-tisíc eur. Finančná  situácia bola počas celého 

roka stabilná, čo umožnilo tak bežné, ako aj kapitálové výdavky financovať 

z vlastných prostriedkov. 

Vývoj hospodárenia spoločnosti za rok 2016 prezentuje účtovná závierka 

zostavená k 31.12.2016.

„Sila vytrvať napriek 
všetkému, sila 
nepoddať sa – to je 
vlastnosť víťaza.“
John W. Davis (politik)
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www.olo.sk

Kontakt
Odvoz a likvidácia odpadu a.s., 

v skratke OLO a.s.

Ivanská cesta 22

  +421 2 50 110 101

  olo@olo.sk


