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Odvoz a likvidácia odpadu 
(OLO) a. s.

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

Bratislavy významné postavenie v oblasti nakladania s komunálnymi 

odpadmi. Našim poslaním je zabezpečovať kvalitné a efektívne služby 

v oblasti odvozu zmesového komunálneho a triedeného odpadu. Jednou 

z priorít spoločnosti je aj dlhodobý program na podporu separovaného zberu. 

Zozbieraný komunálny odpad je energeticky zhodnocovaný v závode Spaľovňa 

odpadu. 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. 
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Základné identifikačné 
údaje

Obchodné meno: Odvoz a likvidácia odpadu 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: S r o, 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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Akcionári spoločnosti k 31. 12. 2018

100% akcionárom spoločnosti je Hlavné mesto SR Bratislava

Predstavenstvo spoločnosti k 31. 12. 2018

RNDr. Branislav Cimerman

Predseda predstavenstva

Ing. Július Papán 

Podpredseda predstavenstva

Mgr. Martina Czigányiková 

Členka predstavenstva

Ing. Tomáš Mikus 

Člen predstavenstva

Dozorná rada spoločnosti k 31. 12. 2018

JUDr. Ing. Martin Kuruc 

Predseda dozornej rady

PaeDr. Oliver Kríž 

Podpredseda dozornej rady

Ing. Milan Černý 

Člen dozornej rady

Orgány 
spoločnosti
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Ing. Iveta Hanulíková 

Člen dozornej rady

Ing. Radoslav Kasander 

Člen dozornej rady

Mgr. Peter Pilinský 

Člen dozornej rady

Jozef Šteffek 

Člen dozornej rady/volený zamestnancami

Dagmar Vyskupová

Člen dozornej rady/volený zamestnancami

Ján Alman

Člen dozornej rady/volený zamestnancami

Ján Takáč

Člen dozornej rady/volený zamestnancami

Manažment spoločnosti v roku 2018

RNDr. Branislav Cimerman – generálny riaditeľ OLO a.s. 

Ing. Rudolf Slezák – riaditeľ Stratégie, do 31.08.2018

Ing. Pavel Rudy – riaditeľ Úseku ekonomiky 

Ing. Maroš Hrádela – riaditeľ Úseku investícií a správy majetku 

Ing. Jozef Tomovčík – riaditeľ závodu Odvoz odpadu, od 01.04.2018

Mgr. Marek Belák – riaditeľ závodu Spaľovňa odpadu, do 08.10.2018

Milan Pilát – riaditeľ Úseku podporných činností, od 01.02.2018

Ing. Marcela Hlubocká – Controlling

Mgr. Beáta Humeníková – Hovorkyňa spoločnosti a zodpovedná 

za Oddelenie marketingu

Viera Hrkeľová – personálna manažérka

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. 

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi činnosť 

spoločnosti a koná v jej mene. V mene spoločnosti konajú vždy dvaja členovia 

predstavenstva 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. 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.
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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 osôb s riadiacou právomocou a ostatného manažmentu 

v roku 2018*

*brutto    **odmeny za výkon funkcie štatutárnych a dozorných orgánov

Predstavenstvo** 39 840 eur

Dozorná rada** 58 800 eur

Ostatné osoby s riadiacou právomocou 
(riaditelia úsekov a závodov) 380 650 eur

Ostatný manažment (ostatní vedúci 
zamestnanci podľa org. poriadku) 1 010 884 eur
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Ľudia tvoria firmu
K 31.12.2018 spoločnosť OLO zamestnávala  403 kmeňových zamestnancov, 

z toho 42 žien a 361 mužov prevažne v robotníckych profesiách. 

V roku 2018 došlo k miernemu nárastu v stave zamestnancov, ktorý bol 

spôsobený vznikom nových rajónov a rozšírením projektov na závode Odvoz 

odpadu. 

Priemerná mesačná mzda za rok 2018 dosiahla výšku 1 574 eur, pričom 

medziročný nárast osobných nákladov bol vo výške 983-tisíc eur. Priemerný 

vek zamestnancov OLO k 31.12.2018 bol  44,06 rokov. 

Vývoj priemerného evidenčného počtu zamestnancov 2014 – 2018

Štruktúra zamestnancov podľa veku

rok 2014 2015 2016 2017 2018

počet zamestnancov 354 362 370 382 396

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

od 56  
do 62 rokov

počet 
zamestnancov 

k 31. 12.

2014 38 238 80 356

2015 32 257 75 364

2016 37 274 66 377

2017 39 285 61 385

2018 54 283 66 403
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Rok/ Vzdelanie základné stredné
úplné 

stredné
vysokoškolské

počet  
zamestnancov    

k 31. 12.

2014 81 162 85 28 356

2015 79 164 88 33 364

2016 76 169 95 37 377

2017 75 171 101 38 385

2018 87 186 93 37 403

Štruktúra zamestnancov podľa vzdelania
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Nakladanie s odpadom

V rámci nakladania s odpadom vykonáva spoločnosť 
OLO nasledovné činnosti:

1. Zber a odvoz odpadu. 

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

OLO ukladá odpad, ktorý sa následne odváža na spracovanie alebo energetické 

zhodnotenie. 

2. Energetické zhodnotenie odpadu. 

Patrí sem energetické zhodnotenie - spaľovanie vhodných druhov odpadu 

s následnou výrobou elektrickej energie. Odpad sa dováža z procesu zberu 

odpadu do závodu Spaľovňa odpadu prevádzkovaného spoločnosťou OLO. 
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Zloženie odpadu v roku 2018

V roku 2018 bolo do prevádzok spoločnosti OLO na základe uzavretých 

zmluvných vzťahov dovezených 159 751,03 t odpadu, zloženie ktorého je 

uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Zloženie odpadu

Zložka odpadu
2014 2015 2016 2017 2018

t t t t t

Zmesový  
komunálny 
odpad

113 812,38 114 450,02 116 935,45 118 472,91 114 503,72

Stavebný odpad 7 172,21 8 214,64 7 546,11 8 830,15 4 111,48

Objemný odpad 20 445,92 13 698,18 10  043,48 9 878,72 10 825,16

Biologicky 
rozložiteľný 
odpad

2 643,25 2 832,83 1 646,75 3 415,65 6 506,09

Papier a lepenka 7 918,96 7 984,45 8 348,38 8 533,76 9 297,59

Plasty 4 202,01 4 436,65 4 786,9 5 043,36 5 824,19

Sklo 5 783,30 5 617,73 6 312,03 6 683,39 7 519,45

Drevo 875,78 789,95 587,68 204,48 329,94

Farby, lepidlá, 
živice

17,73 16,64 16,52 13,34 17,45

Rozpúšťadlá 2,67 4,16 5,61 4,45 3,57

Tuky a oleje 2,04 4,86 5,58 6,52 6,53

NO - detergenty, 
pesticídy…

0,47 0,36 1,1 2,44 2,9

Kovy 277,19 294,05 456,59 367,29 296,02

Elektroodpad 386,9 411,44 498,84 515,88 501,64

Ostatné (batérie, 
žiarivky, pneu-
matiky)

95,59 88,49 13,4 2,71 5,3

Celkom 163 636,40 158 844,45 157 217,28 161 975,05 159 751,03

Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom

V roku 2018 vyzbierala spoločnosť OLO 114 503,72 ton zmesového komunálneho 

odpadu, prostredníctvom kontajnerového zberu od občanov, čo predstavuje 

pokles o 3,35 % oproti roku 2017. V roku 2018 bol zmesový odpad skládkovaný 

počas odstávok Spaľovne odpadu.

Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom 

zo záhrad a zelene

Zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a zelene je upravený legislatívou od 

roku 2006. Realizuje sa prostredníctvom zberných dvorov (ZD) prevádzkovaných OLO 

na Starej Ivanskej a ZD Rača, ako aj zberných dvorov prevádzkovaných jednotlivými 

mestskými časťami a pristavovaním VKK. V roku 2018 sa realizovala 2. etapa 

rozmiestňovania zberných nádob na zber biologicky rozložiteľného odpadu. Obyvatelia 

žijúci v IBV majú k dispozícii 13 201 kusov zberných nádob, ktoré sa vyprázdňujú 

s intervalom odvozu 1x14 dní. Okrem zberných nádob boli v roku 2018 rozmiestnené 

na území Bratislavy aj kompostéry v počte 2 261 kusov. Spoločnosť OLO vyzbierala 

v roku 2018 spolu zo zberným dvorom 6 506,09 ton biologicky rozložiteľného odpadu 

zo záhrad a zelene, čo je nárast o 123,64 % oproti roku 2017, čo bolo zapríčinené 

predovšetkým zavedením zberu z IBV prostredníctvom hnedých zberných nádob.

Počet zberných nádob a kompostérov v roku 2018

Rok 
2018

Druh 
zbernej 
nádoby

Počet 
zberných 
nádob – 
papier

Počet 
zberných 
nádob – 

sklo

Počet 
zberných 
nádob – 
plasty

Počet 
zberných 

nádob 
– biood-
pad zo 
záhrad 

Počet 
zberných 
nádob – 
triedený 
odpad

Počet 
zberných 
nádob – 
zmesový 
komunál-
ny odpad

Počet 
kom-

postérov 
– biood-
pad zo 
záhrad 

Kontajner  
1 100 l 4 618 420 4 079 - 9 117 13 816 -

Zberná nádoba 
240 l 1 637 1 284 1 702 7 866 12 489 6 181 -

Zberná nádoba 
120 l 1 058 702 1 303 5 335 8 398 23 936 -
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Počet zberných nádob a kompostérov v roku 2018 Počet obslúh v roku 2018

2018

Rok 
2018

Druh 
zbernej 
nádoby

Počet 
zberných 
nádob – 
papier

Počet 
zberných 
nádob – 

sklo

Počet 
zberných 
nádob – 
plasty

Počet 
zberných 

nádob 
– biood-
pad zo 
záhrad 

Počet 
zberných 
nádob – 
triedený 
odpad

Počet 
zberných 
nádob – 
zmesový 
komunál-
ny odpad

Počet 
kom-

postérov 
– biood-
pad zo 
záhrad 

Kompostér  
400 – 500 l - - - - - - 557

Kompostér  
600 – 700 l - - - - - - 696

Kompostér  
1 000 l - - - - - - 1 008

Zvon  
1 200 l - 487 - - 487 - -

Zvon 1 800 l - 1 265 - - 1 265 - -

PPK 3000 - 7 - - 8 - -

PPK 5000 8 - 7 - 15 15 -

Spolu 7 321 4 166 7 091 13 201 31 779 43 948 2 261

 Nárast oproti  
r. 2017 v %

8,0% 5,5% 8,1% 33,3% 16,9% 2,0% 11,3%

Druh 
zbernej 
nádoby

Zmesový 
komunálny 

odpad
Papier Plasty Sklo

Bioodpad 
zo záhrad  
a zelene

Spolu

120 l 846 155 42 562 50 268 29 290 106 750 1 075 025

240 l 392 806 106 569 100 113 62 152 139 552 801 192

1 100 l 1 486 020 378 405 336 696 22 448 - 2 223 569

1 200 l - - - 2 037 - 2 037

1 800 l - - - 17 444 - 17 444

3000 l - - - 65 - 65

5000 l 1 436 340 283 - - 2 059

Spolu  
rok 2018

2 726 417 527 876 487 360 133 436 246 302 4 121 391

ZKO PAPIER PLASTY SKLO

66%

13% 12%

3%
6%

BRO
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Počet obslúh v ks 2014 2015 2016 2017 2018

Zmesový  
komunálny odpad

2 703 134 2 680 494 2 694 763 2 736 819 2 726 417  

Separovaný  
zber – papier

460 426 463 688 480 638 509 286 527 876  

Separovaný  
zber – plasty

441 372 438 546 450 752 473 980 487 360  

Separovaný  
zber – sklo

109 285 118 084 121 580 129 279 133 436  

Separovaný  
zber - BRO

 -  -  - 122 359 246 302  

Počet obslúh celkom 3 703 134 3 700 812 3 747 733  3 971 723  4 121 391 

Počet obslúh 
separovaného zberu

1 011 083 1 020 318 1 052 970 1 234 904 1 394 974

Podiel separovaného 
zberu

27,22% 27,57% 28,10% 31,09% 33,85%

Počet obslúh – porovnanie jednotlivých rokov

Zatiaľ, čo je zber zmesového komunálneho odpadu v ukazovateľoch počtu ob-

slúh takmer stabilizovaný, dokonca v roku 2018 mierne klesol (o 0,4%), počet 

obslúh separovaného zberu každoročne rastie a tým sa mení aj podiel separo-

vaného zberu na celkovom počet obslúh, ktorý v roku 2018 dosiahol 33,85%. 

Výrazným spôsobom sa na tomto náraste v posledných dvoch rokoch podieľal 

novozavedený systém zberu biologicky rozložiteľného odpadu (BRO). Aj do 

budúcnosti je predpoklad, že podiel separovaného zberu bude rásť na úkor 

zmesového komunálneho odpadu. Intenzita tohto procesu bude závisieť od 

nastavenia motivačných faktorov pre podporu triedenia, tak zo strany obce 

ako aj samotnej spoločnosti OLO. 

Zber a odvoz vianočných stromčekov

Celkové množstvo vyzbieraných vianočných stromčekov za rok 2018 bolo 

128,5 ton. Za rok 2017 to bolo 112,22 ton a za rok 2016 to bolo 98,59 tony. 

Všetky vianočné stromčeky boli energeticky zhodnotené v  spaľovni odpadu 

OLO.
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Realizácia triedeného zberu

K triedenému zberu pristupuje spoločnosť OLO dvoma 
spôsobmi:

1. Aktívny zber prostredníctvom rozmiestňovania zberných nádob v meste

2. Pasívny zber  prostredníctvom zberných dvorov a spaľovne odpadu

Aktívny zber sa zameriava na 3 komodity (papier, sklo, plasty + VKM + kovy), 

ktoré spoločnosť OLO zbiera prostredníctvom farebných nádob:

1 100 l kontajnery, 

120 l, resp. 240 l nádoby, 

1 200 l  a 1800 l zvony - len sklo. 

3 000 l a 5 000 l zberné vaky polo-podzemných kontajnerov

Nádoby na triedený zber sú, vo väčšine prípadov, vyprázdňované dvakrát 

týždenne (obytné sídliská), zvony na sklo min. raz za mesiac. V roku 2018 

v systéme zberu pribudli polopodzemné kontajnery z pilotného projektu, 

realizovaného v roku 2017. Interval vyprázdňovania je plánovaný na jedenkrát 

za týždeň v prípade papiera a plastov, v prípade skla minimálne raz za mesiac.

Pasívny zber bol realizovaný prostredníctvom zberných dvorov, ktoré 

predstavujú:

ZD OLO, Stará Ivanská cesta 2

ZD Rača, Pri Šajbách

Najväčším prínosom tohto zberu je najmä triedenie kovov a elektroodpadu. 
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Recyklácia druhotných surovín

Cieľom triedeného zberu je získať od občanov čo najviac druhotných surovín v čo 

najčistejšej forme. To priamo ovplyvňuje výsledok a efektivitu triedenia. Množstvo 

vytriedených druhotných surovín narastá, aj vďaka ďalšiemu prírastku nádob 

(nárast oproti roku 2017 o 16,90 %) a zvýšením intervalu ich vyprázdňovania.

Papier: V roku 2018 spoločnosť OLO vyzbierala 9 297,59 ton papiera (je to 

nárast o 8,95% oproti roku 2017). 

Plasty: V roku 2018 bolo vyzbieraných celkovo 5 824,19 ton plastov, čo je 

v porovnaní s rokom 2017 nárast o 15,47 %. 

Sklo: V roku 2018 bolo vyzbieraných 7 519,45 ton skla, čo predstavuje nárast 

oproti roku 2017 o cca 12%. 

Kovy: V roku 2018 sa vyzbieralo 296,02 ton kovov, čo je pokles o cca 19% 

oproti roku 2017.

Elektroodpad: Zdrojom elektroodpadu je najmä jeho dovoz obyvateľmi 

a firmami do zberného dvora. V roku 2018 sa vyzbieralo 501,64 ton 

elektroodpadu (pokles o 2,76 % oproti roku 2017).

Drevo: Zber sa realizuje sa len formou bezplatného odovzdávania obyvateľmi 

v zbernom dvore od roku 2014. V roku 2018 sa vyzbieralo 329,94 ton dreva, čo 

predstavuje nárast o 61,36% oproti roku 2017.
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Zberné dvory
Zberný dvor OLO na Starej Ivánskej ceste 2 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 2018 bolo 

11 308,067 ton. Následne bol všetok odpad odvezený a riadne spracovaný. 

V roku 2018 zberný dvor navštívilo 27 266 návštevníkov. Uvádzame tiež vývoj 

návštevnosti zberného dvora, ako aj množstvá odovzdaného odpadu.

Mesiac Počet návštevníkov

Január 2 951

Február 1 900

Marec 2 077

Apríl 2 794

Máj 2 320

Jún 2 280

Júl 2 358

August 2 303

September 2 044

Október 2 152

November 1 725

December 2 362

Počet návštevníkov zberného dvora 

za jednotlivé mesiace v roku 2018

Rok Počet návštevníkov

2014 24 173

2015 37 106

2016 41 132

2017 38 226

2018 27 266

Počet návštevníkov 

zberného dvora

Celkové množstvo odpadu 

privezeného na zberný dvor 

Rok Množstvo v tonách

2014 11 403,03

2015 13 225,94

2016 14 387,87

2017 15 632,82

2018 11 308,067
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Drobný stavebný odpad

V zbernom dvore OLO na Starej Ivánskej ceste 2 je možné, okrem ďalších 

druhov odpadu, odovzdať aj drobný stavebný odpad. Odovzdanie tohto druhu 

odpadu je spoplatnené sumou 0,078 eur/kg. V roku 2018 bolo v zbernom dvore 

OLO odovzdaných 1 955,07 ton drobného stavebného odpadu, pričom bolo 

vykonaných 9 138 vážení drobného stavebného odpadu. Samotné váženie 

vykonávajú zamestnanci zberného dvora OLO, ktorí následne vážne lístky 

posielajú na Magistrát hlavného mesta SR Bratislava. Miestny poplatok za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady uhrádzajú obyvatelia priamo 

hlavnému mestu SR Bratislava.

Zberný dvor Rača

V roku 2018 spustila spoločnosť OLO prevádzkovanie zberného dvora v Mestskej 

časti Bratislava – Rača. Zberný dvor sa nachádza Pri Šajbách a v roku 2018 

bol otvorený sezónne od apríla do novembra, vždy v utorok a vo štvrtok od 

12.00 do 18.00 hod. a v sobotu od 8.00 do 14.00 hod., s výnimkou štátnych 

sviatkov. Podmienkou vstupu je preukázanie trvalého alebo prechodného pobytu 

v Mestskej časti Bratislava - Rača, prípadne preukázanie vlastníctva alebo nájmu 

záhrady, vyplnenie formulára návštevníka, dodržiavanie pokynov zamestnancov 

zberného dvora a vstup len s vozidlom do 3,5 tony. Na zbernom dvore je 

možné bezplatne odovzdať objemný odpad (max. objem 150 kg osoba/rok), 

bio odpad zo záhrad a zelene (max. 3 vrecia osoba/týždeň), papier a lepenku, 

sklo, plasty, jedlé oleje a tuky. Spoplatnené je odovzdanie drobného stavebného 

odpadu sumou 0,078 eur/kg. V roku 2018 zberný dvor v Rači navštívilo 1 080 

návštevníkov, ktorí odovzdali 382,12 ton odpadu, z toho 31,52 ton tvoril drobný 

stavebný odpad. 
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Spaľovňa odpadu
Prevádzka závodu Spaľovňa odpadu (ZSO) je nepretržitá, 24 hodín denne, 

nesezónna, s plánovaným ročným fondom pracovného času oboch kotlov 

po 7 500 hod./rok. 

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 2018 bola 

prevádzka závodu Spaľovňa odpadu ovplyvnená technologickou opravou 

turbogenerátora, prevodovky a generátora, ktorá sa začala realizovať počas 

jesennej technologickej odstávky spaľovne odpadu. Z dôvodu nefunkčnosti 

turbogenerátora, nedochádzalo k výrobe elektrickej energie počas spaľovania 

zmesového komunálneho odpadu. V roku 2018 tak prebiehalo zhodnotenie 

odpadu v spaľovni odpadu nasledovne:

  Množstvo energeticky zhodnoteného odpadu : 95 483,86 ton

  Množstvo zneškodneného odpadu spálením: 35 771,80 ton

  Množstvo spáleného odpadu celkom: 131 255,66 ton

  Množstvo predanej elektrickej energie do siete: 24 872,50 MWh

  Produkcia popola a škvary: 30 662,80 ton

  Produkcia tuhého odpadu z čistenia plynov: 2 242,43 ton

  Predaj vytriedených železných kovov: 1 392,16 ton

  Predaj vytriedených neželezných kovov: 0 ton

  Predaj vytriedeného skla: 0 ton
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Emisie produkované v závode Spaľovňa odpadu

Vyčistené a čiastočne schladené spaliny, vznikajúce pri energetickom zhodnotení 

odpadov, sú do ovzdušia odvádzané a rozptyľované 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.  

Z emisných limitov určených legislatívou SR pre jednotlivé znečisťujúce látky, 

dosahujeme pri energetickom zhodnocovaní odpadov v ročnom priemere, 

napr. pre tuhé znečisťujúce látky cca 15% povoleného emisného limitu, pre 

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

(HCl) cca 45% povoleného emisného limitu a pre oxidy síry (SO2) cca 15% 

povoleného emisného limitu.
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Obchodná činnosť

Hlavné obchodné činnosti

 Plnenie služieb pre hlavné mesto SR Bratislava vyplývajúcich zo zmluvy.

 Odvoz a likvidácia odpadu veľkokapacitnými a lisovacími kontajnermi,  

 odpadu zo  zdravotníckych a veterinárnych zariadení - katalógové čísla  

 18 01 04, 18 02 03. Odvoz odpadových obalov katalógových čísiel 15 01  

 01 - obaly z papiera a lepenky, 15 01 02 - obaly z plastov a 15 01 07- obaly  

 zo skla. 

 Spolupráca s mestskými časťami. 

 Služby v závode Spaľovňa odpadu.

 Služby nad rámec legislatívy.

 Služba OLO Taxi – mobilný zberný dvor.

 Spracovanie cenových ponúk k poskytovaným službám.

Tržby z obchodnej činnosti za rok 2018*

Rok Triedený zber VKK, LK a zdravotnícky odpad Spaľovňa
Služby 

nad rámec 
legislatívy

OLO 
TAXI

2018 plán tržby plán tržby MČ tržby 
VKK

tržby
kat. č.

18 01 04
18 02 03

VKK plán tržby PP tržby
hotovosť plán tržby tržby

Celkom 300 000 365 409 520 000
407 706 257 999 78 684 113 537

225 000
326 873 38 819

0,00 23 371 14 031
857 926 365 692

* sumy v eur bez DPH
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Mimoriadne obchodné činnosti

 Pracovné stretnutia so zástupcami mestských častí Bratislavy s cieľom riešiť  

 dodržiavanie ustanovení Všeobecného záväzného nariadenia o nakladaní  

 s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území  

 Bratislavy. 

 Účasť na pracovných stretnutiach so zástupcami správcovských spoločností,  

 s pracovníkmi Oddelenia životného prostredia a mestskej zelene hlavného  

 mesta SR Bratislava a zástupcami mestských častí priamo pri stanovištiach  

 zberných nádob s cieľom analyzovať a riešiť problémy nedostupnosti pre  

 zvozovú techniku.

 Realizácie  „Zberu a zhodnotenia  BRO z individuálnej bytovej výstavby  

 na území HM SR Bratislavy.“

 Zabezpečovanie odstraňovania nelegálnych skládok v spolupráci  

 s Magistrátom HM SR Bratislava.

 Zabezpečovanie mobilného zberu komunálneho odpadu s obsahom  

 škodlivín na území mesta Bratislavy.

 Spolupráca pri príprave na projekte „Zber a zhodnotenie BRO mesta  

 Bratislava – I. etapa“ pre mestské časti Rača, Vajnory, Vrakuňa,  Podunajské  

 Biskupice a Ružinov.. 

 Spolupráca pri realizácii projektu inštalácie  Autonómneho  prístupového  

 systému  (APS), pre jednoduchý a bezpečný prístup pracovníkov spoločnosti  

 OLO  do elektronicky uzamknutých stanovíšť zberných nádob.

 Poradenská činnosť zástupcom správcovských spoločností a  developerom   

 v otázke budovania polopodzemných kontajnerov v HM SR Bratislava.

 Zabezpečovanie služby zberu zvieracích exkrementov štvorkolesovým  

 vozidlom  v MČ Bratislava Staré Mesto. 

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

a rozvíjať naše služby. V roku 2018 bolo naše zákaznícke centrum dostupné 

volajúcim zákazníkom nepretržite 365 dní. Hovorili či už priamo s pracovníkmi 

alebo prostredníctvom interaktívnej hlasovej služby. 

Dovolateľnosť na úrovni 98 percent

Za rok 2018 smerovalo na zákaznícke centrum OLO 37 725 hovorov. Do 20 

sekúnd sa nám podarilo zdvihnúť najmenej 83%. Najvyťaženejším mesiacom bol 

august. Celkovo sme telefonicky, mailom aj osobne spracovali 10 271 podnetov. 

Prijali sme aj množstvo ďakovných správ za rýchle a profesionálne vybavenie 

požiadaviek. V septembri 2018 spoločnosť OLO prešla na novú technológiu 

hlasovej odkazovej služby, ktorá pre zákazníkov prináša zjednodušené menu, 

možnosť nechať si poslať vybrané informácie formou SMS a pre OLO umožňuje 

lepšiu efektívnej analýzu hovorov. V roku 2018 sme prvýkrát využili hromadné 

zasielanie SMS zákazníkom, čo sa ukázalo ako efektívny nástroj.

Ostatné služby zákazníckeho centra

Najvýznamnejším zákazníkom OLO je Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy. 

V spolupráci s Oddelením miestnych daní, poplatkov a licencii sme optimalizovali 

proces zapojenia do systému zberu odpadu. V spolupráci s Oddelením životného 

prostredia a mestskej zelene sme racionalizovali proces prideľovania zberných 

nádob na vytriedené zložky komunálneho odpadu. 

Takmer 2/3 požiadaviek obyvateľov tvoria požiadavky na doplnkové služby 

- OLO Taxi, mimoriadne odvozy a mimoriadne odvozy s dočistením, riešenie 

ukradnutých a zhorených nádob, nezjazdných komunikácií. Zákaznícke centrum 

OLO tiež pomáha obyvateľom pri riešení požiadaviek súvisiacich s odpadom a 

zorientovaní sa v platnej legislatíve, ako napríklad pri požiadavkách na novú 

nádobu, zmenu veľkosti zberných nádob, na spôsob triedenia. 
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OLO Taxi – mobilný zberný dvor

V roku 2018 sme zaznamenali 684 objednávok na využitie služby OLO Taxi – 

mobilný zberný dvor. Služba bola najvyužívanejšia v mesiaci august – viac ako 

100 objednávok. V septembri 2019 sme z dôvodu odstávky spaľovne odpadu 

dočasne pozastavili objednávanie služby OLO Taxi.  

OLO Evidence

Za rok 2018 bolo vytvorených 65 247 hlásení. Z toho 45 301 hlásení sa týkalo 

externých nedostatkov pri odvoze odpadu. Najčastejšie nahlasovanými 

nedostatkami pri odvoze odpadu boli: 

 nevyložená nádoba – 25 525 hlásení (56,3% zo všetkých typov hlásení), 

 prekážka automobil – 5 891 hlásení (13% zo všetkých typov hlásení), 

 uzamknuté stanovište/brána/nádoba – 5 516 hlásení (12.2% zo všetkých  

 typov v hlásení).

Novinkou v roku 2018 bolo využitie OLO Evidence pre kontrolu umývania 

zberných nádob externou spoločnosťou. 

Zberné hniezda a bioodpad na webe

V roku 2018 sme pre obyvateľov priniesli dve novinky.

Prvýkrát sme zverejnili na www.olo.sk zoznam zberných hniezd formou mapy, 

čím sme zjednodušili možnosť triedenia odpadu z rodinných domov. 

Na www.olo.sk sme zverejnili tiež harmonogram odvozu bioodpadu z hnedých 

zberných nádob, ktorý je pravidelne aktualizovaný. Ide o prvé zverejnenie 

harmonogramu odvozu odpadu v histórii OLO. 

Výskyt typov hlásení

E05. Nevyložená nádoba

E01. Prekážka automobil

E04. Uzavreté stanovište/brána/nádoba

E10. Iný

E02. nedostatok nádob KO/neporiadok

E03. Nejazdná komunikácia/prekážka

E08. Znečistenie zberných hniezd

E06. Nevysypateľný odpad

E09. Opakovane nevykonaný OO

E07. Znečistenie SZ

56,3%

13% 12,2%

5,5%
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Marketing a PR 
Spoločnosť OLO v roku 2018 zrealizovala, pre podporu informovanosti 

a vzdelávania obyvateľov Bratislavy o správnom triedení odpadu, viaceré 

aktivity. Súčasťou všetkých aktivít bolo aj PR, prevažne v regionálnych, ale 

aj v celoslovenských médiách.

Webstránka www.olo.sk a facebookový profil OLO 

Jedným z najdôležitejších komunikačných nástrojov spoločnosti smerom 

k občanovi je stránka www.olo.sk, ktorá poskytuje informácie o činnosti 

spoločnosti, ako aj interaktívne prijíma podnety a objednávky všetkých 

ponúkaných služieb. Priemerná mesačná návštevnosť www.olo.sk je 8 – 9 

000 návštevníkov. Facebookový profil OLO – Odvoz a likvidácia odpadu bol 

vytvorený v roku 2016. Cieľom FB profilu je poskytnúť obyvateľom najaktuálnejšie 

a interaktívne informácie súvisiace s odvozom odpadu v hlavnom meste, 

s triedením odpadu a aktivitami, ktoré realizuje spoločnosť OLO. 

Exkurzie v OLO centre a v spaľovni odpadu

Pokračovali sme v realizácii exkurzií prostredníctvom výchovno – vzdelávacieho 

environmentálneho OLO centra v spaľovni odpadu. V ňom sa návštevníci 

môžu dozvedieť informácie o správnom triedení odpadu, ako i o tom, čo sa 

s jednotlivými druhmi odpadov deje ďalej. Súčasťou návštevy je tiež exkurzia 

v závode Spaľovňa odpadu. Návšteva OLO centra a exkurzie sú pre záujemcov 

zdarma. V roku 2018 navštívilo OLO centrum 1 983 návštevníkov. 

Výchovno-vzdelávací projekt Olománia
 
Spoločnosť OLO pokračovala v realizácií výchovno–vzdelávacieho projektu 

Olománia, ktorý je určený pre deti základných, materských a špeciálnych škôl 

a jeho cieľom je naučiť nielen deti, ale aj ich rodičov správne triediť odpad. Do 

projektu bolo v roku 2018 zapojených 116 základných, materských a špeciálnych 



66 67

škôl. Školy sa postupne zúčastňovali jednotlivých aktivít projektu - S OLO zadarmo 

do ZOO, OLO Art, Filmový festival, Mesiac exkurzií či Veľké finále. 

OLO na mestských podujatiach 

Správnemu triedeniu odpadu sme sa venovali na podujatí Bratislavské mestské 

dni, Majáles, Rozlúčka s letom a Revitalizácia Námestia slobody. V spolupráci 

s hlavným mestom a s WWF Slovensko sme pripravili aj podujatie pri príležitosti 

Hodiny Zeme. 

Ako zatočiť s vianočným odpadom 

Práve o tom sme informovali prostredníctvom predvianočnej kampane. Vytipovali 

sme najčastejšie vianočné odpady, ako napr. vianočný stromček, elektroodpad, 

papier na pečenie, bioodpad z kuchyne a domácností, sklo, či plasty a zaujímavou 

formou sme informovali, ako si s týmito druhmi odpadu poradiť. 

Byť vodičom v OLO sa oplatí

V súvislosti s potrebou zamestnať v spoločnosti OLO ďalších vodičov zberových 

vozidiel sme pripravili kampaň Byť vodičom v OLO sa oplatí. 

Pre čistejšiu Bratislavu

Počas júla 2018 sme predĺžili otváracie hodiny zberného dvora OLO na Starej 

Ivánskej ceste 2 v piatok a v sobotu do 22.00 hod. Navyše, každý, kto odovzdal 

v zbernom dvore odpad v tomto čase, dostal lis na PET fľaše. Cieľom kampane 

tiež bolo informovať obyvateľov Bratislavy o tom, aké druhy odpadov je možné 

v zbernom dvore odovzdať.
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Finančná správa
Výsledkom hospodárenia spoločnosti OLO v roku 2018 je strata vo výške 

352-tisíc eur po zdanení.

Celkové výnosy z hospodárskej činnosti dosiahli výšku 28 miliónov 437-tisíc 

eur, čo predstavuje medziročný pokles o 562-tisíc eur. Celkové náklady 

na hospodársku činnosť sa medziročne zvýšili o 3 milióny 167-tisíc eur 

a dosiahli úroveň 28 miliónov 767-tisíc eur.  Výsledok hospodárenia v roku 

2018 bol vo výraznej miere ovplyvnený realizáciou generálnej opravy turbíny 

a turbogenerátora. Náklady na materiál a opravu turbíny si vyžiadali 1 055-tisíc 

eur, následne prerušenie výroby elektrickej energie spôsobilo dodatočné 

náklady vo výške 448-tisíc eur a výpadok na tržbách vo výške 408-tisíc eur. 

V roku 2018 bolo preinvestovaných 5 miliónov 772-tisíc eur do obnovy 

a reprodukcie majetku spoločnosti. 

Hodnota peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov na finančných účtoch 

spoločnosti k 31.12.2018 dosahovala výšku 4 milióny 457-tisíc eur.

Výsledky hospodárenia spoločnosti OLO v roku 2018 prezentuje účtovná 

závierka zostavená k 31.12.2018.
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Za obdobie medzi zostavením účtovnej závierky za rok 
2018 a vydaním výročnej správy za rok 2018  nastali zmeny 
v štatutárnych orgánoch:

 v predstavenstve spoločnosti ukončenie funkcie od 18.02.2019 nastalo: 

 RNDr. Branislav Cimerman – predseda predstavenstva, Mgr. Martina  

 Czigányiková – člen predstavenstva a Ing. Tomáš Mikuš - člen predstavenstva.

 v predstavenstve spoločnosti od 18.02.2019 vznik funkcie nastal:  predseda  

 predstavenstva -  Ing. Anna Vargová, JUDr. Andrej Bednárik - člen  

 predstavenstva a Rastislav Antala - člen predstavenstva.  

 v dozornej rade spoločnosti ukončenie funkcie od 20.02.2019 nastalo: JUDr.  

 Ing. Martin Kuruc -  predseda dozornej rady, PaedDr. Oliver Kríž - podpredseda  

 dozornej rady, a členovia dozornej rady: Ing. Milan Černý, Ing. Radoslav  

 Kasander, Mgr. Peter Pilinský.  

 v dozornej rade vznik funkcie od 20.02.2019 nastal: JUDr. Milan Vetrák -  

 predseda dozornej rady, JUDR. Tomáš Korček - podpredseda dozornej rady,  

 a členovia:  Ing. Katarína Augustinič , Mgr. Lenka Antalová Plavuchová,   

 JUDr. Branislav Záhradník, PhDr.,  Mgr. Gábor Grendel,  Mgr. Ján Mazúr, PhD. 

 Žiadne iné udalosti osobitného významu nenastali, ktoré by mali vplyv na  

 vykázané údaje v účtovnej závierke za rok 2018.



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


