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PRÍHOVOR GENERÁLNEHO 
RIADITEĽA A PREDSEDU 
PREDSTAVENSTVA OLO A.S.

Vážený akcionár, dámy a páni.

Je mi veľkou cťou sa Vám po 

prvýkrát touto formou priho-

voriť pri príležitosti prezentá-

cie výsledkov spoločnosti OLO 

a.s. za rok 2015. Zároveň by 

som Vám rád poskytol  infor-

mácie, nielen o hospodárení 

spoločnosti Odvoz a likvidácia 

odpadu (OLO) a.s. v uplynulom 

roku, ale aj predstavil niektoré 

vízie, ktoré by sme chceli v naj-

bližších rokoch implementovať 

do podmienok chodu spoloč-

nosti.  Veľmi rád by som pri ria-

dení spoločnosti využil svoje 

dlhoročné skúsenosti v oblas-

ti odpadového hospodárstva, 

ekológie a životného prostredia. Verím, že moje vzdelanie a praktické skúsenosti 

môžu byť zárukou, že budem podporovať odborný prístup v riadení spoločnosti 

a v modernizácií postupov pri plnení úloh odborného zamerania spoločnosti. 

 Spoločnosť OLO a.s. prešla dlhým reformným obdobím a sú v nej  rozbehnuté 

procesy realizácie dlhodobých cieľov, ktoré pri správnom riadení a flexibilnom zdo-

konaľovaní udržia spoločnosť v dobrej ekonomickej kondícii. V roku 2015 dosiahla 

spoločnosť OLO a.s. zisk v sume 4 345 tis. Eur po zdanení. Celkové tržby z hlavnej 

činnosti dosiahli v roku 2015 čiastku 25 447 tis. Eur a celkové náklady vynalože-

né na prevádzku v roku 2015 boli vo výške 20 725 tis. Eur. Ako vyplýva z údajov, 

ktoré nájdete aj v tejto výročnej správe, finančná situácia OLO a.s. je stabilizovaná 

a spoločnosť je po zmenách, ktorými prešla a stabilizácii organizačnej štruktúry, 

pripravená zvýšiť výkonnosť jednotlivých úsekov a naplniť požiadavky ako aj nanovo 
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rozvíjať efektívnosť obchodnej činnosti s cieľom zlepšenia hospodárskych výsledkov 

a zvýšenia transparentnosti v jednotlivých oblastiach činnosti.

 V nanovo nastavenom systéme je a bude najdôležitejšou strategickou úlohou 

pre OLO a.s. 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. Našou ambí-

ciou je urobiť OLO a.s. transparentnou spoločnosťou. V prvom rade to znamená 

zabezpečiť optimálnu cenu a kvalitu dodávok tovarov, prác a služieb pri  obstará-

vaní, posilniť kontrolné úlohy pri dodávkach tovarov, prác a služieb a poskytnúť 

viac prehľadnejších informácií o fungovaní spoločnosti obyvateľom. 

 Našim cieľom je tiež rozšírenie a zmodernizovanie zberného dvora na Starej 

Ivánskej ceste, vybudovanie nového zberného dvora vo Vlčom hrdle, či vytvorenie 

podmienok pre nové zberné dvory v ďalších lokalitách Bratislavy. V spolupráci 

s Hlavným Mestom a mestskými časťami, by sme radi pripravili pilotný projekt na 

polopodzemné/podzemné kontajnery, s cieľom vytvoriť funkčné a estetické kon-

tajnerové stojiská. Strategickou úlohou je prezentovať spoločnosť OLO a.s. tak, 

aby sa zvýraznili environmentálne hodnoty a prínosy vo vzťahu k HM SR Bratislava 

a k obyvateľom. 

 Dosiahnutie pozitívnych výsledkov však nebude možné bez podpory Predsta-

venstva a Dozornej rady spoločnosti a v neposlednom rade našich zamestnancov. 

Všetkým spomínaným by som sa rád touto cestou poďakoval za doterajšiu, ako aj 

budúcu spoluprácu a už teraz sa teším na skvelé výsledky, ktoré spoločne určite 

dosiahneme. 

RNDr. Branislav Cimerman, 
Generálny riaditeľ  a predseda predstavenstva
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ODVOZ  
A LIKVIDÁCIA  
ODPADU  
(OLO) A.S.
Spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) a.s. má na 

území najväčšieho slovenského mesta Bratislavy význam-

né postavenie v oblasti nakladania s komunálnymi od-

padmi a nezastupiteľné postavenie v celom odpadovom 

hospodárstve metropoly Slovenska. Našim poslaním je 

zabezpečovať kvalitné a efektívne služby v oblasti  odvozu 

komunálneho a drobného stavebného odpadu. Jednou 

z priorít spoločnosti je aj dlhodobý program na podporu 

separovaného zberu. 

Zozbieraný komunálny odpad je energeticky zhodnoco-

vaný 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 do-

padu technológie na životné prostredie. Naša spoločnosť 

poskytuje svoje služby pôvodcom odpadu, ktorými sú fyzic-

ké osoby – občania majúci na území Bratislavy trvalý alebo 

prechodný pobyt a  právnické osoby vykonávajúce svoju 

činnosť na území Bratislavy. OLO, ako stopercentná dcérska 

spoločnosť mesta, sa v maximálnej miere snaží pri výkone 

svojej činnosti zabezpečiť efektívne využitie majetku a vy-

naložených investícií. Popri svojej hlavnej činnosti, ktorou je 

zber, odvoz a spaľovanie komunálneho odpadu, spoločnosť 

realizuje aj doplnkové služby ako sú dotrieďovanie odpadu 

vyzbieraného v systéme separovaného zberu, odvoz odpa-

du prostredníctvom veľkokapacitných kontajnerov, spaľo-

vanie privezeného odpadu tretích strán, výrobu a  predaj 

elektriny, či predaj druhotných surovín. 
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ZÁKLADNÉ  
IDENTIFIKAČNÉ  
ÚDAJE

Obchodné meno: Odvoz a likvidácia odpadu a.s.  

V skratke: OLO a.s.

Sídlo: Ivanská cesta 22, Bratislava 821 04

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: Sro, 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 31.12.2015

100% akcionárom spoločnosti  
je Hlavné mesto SR Bratislava

Predstavenstvo spoločnosti  
k 31.12.2015

RNDr. Branislav Cimerman
Predseda predstavenstva

Ing. Július Papán 
Podpredseda predstavenstva

Mgr. Martina Czigányiková 
Člen predstavenstva

Ing. Tomáš Mikus 
Člen predstavenstva

Ing. Rudolf Slezák 
Člen predstavenstva

Dozorná rada spoločnosti  
k 31.12.2015

JUDr. Ing. Martin Kuruc 
Predseda dozornej rady

PaeDr. Oliver Kríž 
Podpredseda dozornej rady

Ing. Milan Černý 
Člen dozornej rady

Ing. Iveta Hanulíková 
Člen dozornej rady

Ing. Radoslav Kasander 
Člen dozornej rady

ORGÁNY  
SPOLOČNOSTI
V ROKU 2015
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Mgr. Peter Pilinský 
Člen dozornej rady

RNDr. Gregor Kravjanský
Člen dozornej rady/volený zamestnancami

Jozef Šteffek 
Člen dozornej rady/volený zamestnancami

Manažment spoločnosti  
v roku 2015

Ing. Roman Achimský  
Generálny riaditeľ OLO a.s. do 21.10.2015

RNDr. Branislav Cimerman  
Generálny riaditeľ OLO a.s. od 22.10.2015

Ing. Marcela Hlubocká  
Riaditeľka Úseku ekonomiky

Ing. Miroslav Popik  
Riaditeľ Úseku investícií  
a správy majetku

Ing. Anna Vargová  
Riaditeľka Úseku obchodu  
a marketingu

Viera Hrkeľová  
Personálna manažérka

RNDr. Gregor Kravjanský 
Riaditeľ závodu Triedenie odpadu  
do 31.7.2015

Oliver Války  
Riaditeľ závodu Triedenie odpadu  
od 1.8.2015

Ing. Jarmila Melichárková  
Riaditeľ závodu Odvoz odpadu

Ing. Vladimír Švábík  

Riaditeľ závodu Spaľovňa odpadu
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1/ zber odpadu 

Patria sem všetky činnosti, pri ktorých je do 

zberných nádob a kontajnerov  spoločnosti 

OLO a.s. ukladaný odpad, ktorý je následne 

odvezený na spracovanie, spálenie alebo 

je odpad uložený na skládku. 

2/ spracovanie odpadov 

Patria sem činnosti triedenia odpadov 

dovezených zo zberných nádob na sepa-

rovaný 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 je dovezený z procesu zbe-

ru odpadu do závodu Spaľovňa odpadu 

prevádzkovanej OLO a.s.

V rámci nakladania s odpadom 

vykonáva spoločnosť OLO a.s. tri 

hlavné činnosti:

NAKLADANIE 
S ODPADOM 
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Skladba odpadu zvezeného  
spoločnosťou OLO a.s. v roku 2015

V roku 2015 bolo do prevádzok spoločnosti OLO a.s. na základe uzavretých zmluvných 

vzťahov dovezených 158 844,45 t odpadu, skladba ktorého je uvedená v tabuľke 

„Skladba odpadu.“ 

Skladba odpadu

Zložka odpadu
2011 2012 2013 2014 2015

t t t t t

Zmesový  
komunálny odpad 113 567,86 110 935,87 110 753,47 113 812,38 114 450,02

Stavebný odpad 6 604,55 6 587,62 6 704,12 7 172,21 8 214,64

Objemný odpad 14 384,68 11 215,94 19 039,60 20 445,92 13 698,18

Biologicky 
rozložiteľný odpad 2 716,08 2 528,22 2 591,35 2 643,25 2 832,83

Papier a lepenka 8 331,95 7 821,14 7 736,30 7 918,96 7 984,45

Plasty 3 434,29 3 644,38 3 911,98 4 202,01 4 436,65

Sklo 5 849,66 6 363,02 6 375,30 5 783,30 5 617,73

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

Farby, lepidlá, živice 0 0 0,60 17,73 16,64

Rozpúšťadlá 0 0 0 2,67 4,16

Tuky a oleje 0 0 0 2,04 4,86

NO - detergendy, 
pesticídy… 0 0 0 0,47 0,36

Kovy 186,34 136,50 171,72 277,19 294,05

Elektroodpad 449,29 383,42 350,40 386,90 411,44

Ostatné (batérie, 
žiarivky, pneumatiky) 136,09 98,69 141,95 95,59 88,49

Celkom 155 660,79 149 714,80 157 819,22 163 636,40 158 844,45

Počet zberných nádob a obslúh v roku 2015

Celkovo bolo k 31.12.2015 na území Bratislavy rozmiestnených 41.822 nádob na 

zmesový komunálny odpad a 15.425 nádob na separovaný zber (viď. tabuľka „Počet 
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zberných nádob“). Celkový podiel separovaného zberu na celkovom počte obslúh v roku 

2015 dosiahol až 27,57% (viď tabuľka  „Počet obslúh“).

Počet zberných nádob

Rok
Druh 

zbernej 
nádoby

Počet  
zberných  
nádob - 

papierzberných  
nádob -  
papier

Počet  
zberných  
nádob -  

sklo

Počet  
zberných  
nádob -  
plasty

Počet  
zberných  
nádob –  
triedený  
odpad

Počet  
zberných  
nádob –  
zmesový  

komunálny  
odpad

2015

Kontajner  
1 100 l 3 770 373 3 359 7 502 13 662

Zberná 
nádoba 

240 l
1 361 1 009 1 315 3 685 5 401

Zberná 
nádoba 

120 l
875 522 1 151 2 548 22 759

Zvon  
1 200 l 0 860 0 860 0

Zvon  
1 800 l 0 830 0 830 0

Spolu 6006 3 594 5 825 15 425 41 822

 Počet obslúh v ks 2011 2012 2013 2014 2015

Zmesový komunálny odpad 2 697 329 2 701 031 2 749 290 2 703 134 2 680 494

Separovaný zber – papier 405 822 429 098 448 927 460 426 463 688

Separovaný zber – plasty 389 200 407 096 422 496 441 372 438 546

Separovaný zber – sklo 87 827 94 280 104 346 109 285 118 084

Počet obslúh celkom 3 580 178 3 631 505 3 725 059 3 703 134 3 700 812

Počet obslúh separovaného 
zberu 882 849 930 474 975 769 1 011 083 1 020 318

Podiel separovaného zberu 24,66% 25,62% 26,19% 27,22% 27,57%

Počet obslúh
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ROK 
VYLEPŠOVANIA 
A ÚPRAV

Uplynulý rok znamenal pre našu spoločnosť mnohé 

zmeny, ktoré sa týkali najmä vylepšovania a úprav už 

zavedených systémov. V systéme OLO Evidence pribudli 

ďalšie prvky ako dodaj nádob, aktualizácia stanovíšť, 

zimné stanovištia, nenaplnené zvony. Ďalšou dôležitou 

úpravou bolo premenovanie kódov a zjednodušenie 

celého systému. Úpravami prešiel aj systém Protank 

DYNAMICS. 

 

Je potrebné spomenúť aspoň niektoré hlavné: nová 

podkladová mapa, vyhľadávanie podľa parcelných čísel, 

identifikácia poslednej úpravy, generovanie, aktualizá-

cia administratívnych úkonov. Rok 2015 zároveň potvrdil 

opodstatnenie nasadenia tohto systému v spoločnosti 

OLO a.s. Je to moderný nástroj v rukách našej spoločnosti, 

ktorý nás posúva bližšie k vyspelým stredoeurópskym od-

padárskym spoločnostiam a v neposlednom rade aj bližšie 

k našim zákazníkom.

2015
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PREVÁDZKA ZÁVODU  
SPAĽOVŇA ODPADU
Prevádzka závodu Spaľovňa odpadu (ZSO) je nepretržitá, 24 hodín denne, ne-

sezónna, s plánovaným ročným fondom pracovného času oboch kotlov po 

7 500 hod./ rok. Počas roka 2015 bola Spaľovňa odpadu v trvalej prevádzke, 

okrem dvoch plánovaných odstávok na prelome mesiacov apríl/máj a v septem-

bri. V roku 2015 boli oba kotle v prevádzke spolu 15 175 hodín, čo je mierne 

zvýšenie v porovnaní s rokom 2014. 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 zhod-

nocovaním - výrobou elektriny a tepla. V roku 2015 bolo spálením zneškodnených 

131 031,14 t zmesového odpadu. 

Množstvo energeticky zhodnoteného odpadu

Od skončenia rekonštrukcie Spaľovne odpadu v roku 2002 bolo celkovo energeticky 

zhodnotených 1 627 883,56 t odpadu, vyrobených 539 736,988 MWh elektriny 

Množstvo predanej elektriny

2015 Rozdiel oproti r. 2014

t t %

Množstvo energeticky 
zhodnoteného odpadu

131 031,14 - 182,92 - 0,14

2015 Rozdiel oproti r. 2014

MWh MWh %

Predaj elektriny 36 616,86 + 1 190,96 + 3,36
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a do rozvodnej siete predaných 415 34,290 MWh elektriny. Pri prevádzke oboch 

kotlov, ako aj v prípade prevádzky iba 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, sú do ovzdušia odvádzané a rozptyľované prostredníctvom jedného spo-

ločného betónového komína, vybaveného nerezovou vložkou. Množstvo vypúšťa-

ných 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 učených legislatívou 

SR pre jednotlivé znečisťujúce látky, dosahujeme pri energetickom zhodnocovaní 

odpadov v ročnom priemere, napr. pre tuhé znečisťujúce látky 15 až 20 % povoleného 

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

zlúčeniny chlóru (HCl) 30 – 40 % povoleného emisného limitu a pre oxidy síry (SO2) 

15 až 20 % povoleného emisného limitu.

2015 Rozdiel oproti r. 2014

t t %

Produkcia popola a škvary 33.500,75 - 1.580,66 - 4,5

Produkcia tuhého odpadu  
z čistenia spalín

3.038,88 + 32 + 1,06

Predaj vytriedených  
železných kovov

1.368,82 - 406,48 - 22,9

Predaj vytriedených  
neželezných kovov

109,04 + 7,32 + 7,19

Predaj vytriedeného skla 145,93 - 46,69 - 24,2
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Uvedomujeme si, že zákazník je pre nás dôležitý. Preto 

sa snažíme neustále zdokonaľovať naše služby. Naprí-

klad aj tým, že práve v roku 2015, bolo OLO a.s. dostup-

né volajúcim zákazníkom nepretržite, 365 dní v roku. 

Okrem toho sa nášmu Oddeleniu služieb zákazníkom 

podarilo v uplynulom roku vybaviť o 45% podnetov 

viac ako v roku 2014.

V roku 2015 spoločnosť OLO, a.s. po prvýkrát celoročne vyu-

žívala interaktívnu hlasovú odkazovú službu (IVR). Prostred-

níctvom technológie IVR bolo OLO dostupné 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 sú rie-

šené v prvý pracovný deň od ich prijatia. Prostredníctvom 

mimoriadnej hlásky sme zákazníkov informovali o službách 

počas štátnych sviatkov, mimoriadnych situáciách, zme-

ne odvozových dní vo vybraných lokalitách a podobne. 

Výsledky nasadenia potvrdili očakávania pri zavádzaní 

systému. Takmer 40% volajúcim postačovalo poskytnutie 

všeobecných informácií. Pracovníci služieb zákazníkom tak 

mali väčší priestor venovať sa požiadavkám vyžadujúcim  

individuálny prístup. V súčasnosti dosahuje OLO a.s. pre zá-

kazníkov vysokú dovolateľnosť, ktorá je dlhodobo na úrovni 

97%, čo prispieva k efektívnejšej komunikácií s verejnosťou.

24  
hod. denne

365  
dní v roku

SME 
K ZÁKAZNÍKOM 
BLIŽŠIE
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Súhrnné štatistiky IVR za rok 2015

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

Počas roka 2015 sme pozorne evidovali 

pripomienky zákazníkov, preto v roku 2016 

pripravujeme zákaznícky príťažlivejšiu úpravu

IVR ako aj vytvorenie zákazníckej zóny 

na webstránke www.olo.sk 

Znížili sme počet neoprávnených reklamácií

V roku 2015 sme oslovovali správcov nehnuteľností ako aj jednotlivé Oddelenia 

životného prostredia (OŽP) mestských častí s výzvami na spoluprácu pri odstraňovaní 

problémov. Nezhody  sme tak často riešili skôr, ako sa dotkli samotných obyvateľov 

Bratislavy. Zaviedli sme zverejňovanie vybraných mimoriadnych situácii na www.

olo.sk , čo sa stretlo s pozitívnym ohlasom verejnosti. Aj vďaka rozšíreniu informácií 

na web stránke sa nám podarilo znížiť počet neoprávnených reklamácií a venovať 

sa tak viac skvalitňovaniu našich služieb. Zaviedli sme spoločné ako aj individuálne 

stretnutia so správcami nehnuteľností – najmä správcami  bytových domov a s OŽP 

mestských častí. Vytvorili sme užšiu spoluprácu s oddeleniami životného prostredia 

a Oddelením mestských daní a poplatkov Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy. 

Zaviedli sme výzvy na objednanie mimoriadnych odvozov komunálneho odpadu 

a aj službu dočistenia stanovíšť  v čase vianočných sviatkov,  čo výrazne ovplyvnilo 

plynulosť vybavovania požiadaviek.

Týždeň

Všetky 
prichádzajúce 

hovory

Hovory 
vybavené 
 hláskou

Hovory na agentov

Distribuované Vybavené

Počet % 
podiel Počet % 

podiel Počet % 
podiel Počet % 

podiel

Spolu  rok 
2015

22 222 100% 13545 61% 8 677 39% 8 430 97%
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Zvýšili sme počet vybavených podnetov

Oddelenie služieb zákazníkom vybavilo v roku 2015 
v porovnaní s rokom 2014:  

→ o 1614 podnetov viac, čo predstavuje nárast o 45%, pričom počet  

 oprávnených podnetov vzrástol o 275, čo predstavuje nárast o 22%. 

→ o 304 zrealizovaných objednávok viac na mimoriadny odvoz,  

 čo predstavuje nárast o 49%.

Štatistika podnetov na nezhodný produkt za rok 2015*

Poznámky:

    * zdroj: Evidencia reklamácií, námietok a problémov - Zákaznícke centrum 

  ** nevybavené podnety na konci Q boli vybavené v nasledujúcom období (2 týždňová lehota)

*** očistená o reklamácie na poškodené zberné nádoby

Ako sa nám podarilo zvýšiť počet  
vybavených podnetov? 

1) Zavedením interaktívnej hlasovej služby (IVR) – riešením konkrétnych 

 požiadaviek zákazníkov.

2) Dôslednou evidenciou podnetov.

3) Zvýšením výkonu pracovníkov.

4) Cielenou výzvou na objednávky mimoriadnych odvozov.

Celkový 
počet 
podnetov

Oprávnenosť Najčastejšia príčina

Oprávnená
Oprávnená 

očistená 
o ZN ***

Neoprávnená Nevykonaný 
odvoz

Poškodená 
nádoba

Iné 
príčiny

5252 2702 1470 2550 3752 1231 269
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OLO Evidence: najväčším problémom 
sú neprístupné zberné nádoby

Rok 2015 bol prvým rokom ostrej prevádzky moderného dokumentačného systému 

na evidenciu nezhôd pri vykonávaní odvozu odpadu na území hlavného mesta 

Bratislavy. Užívateľsky prívetivá a na ovládanie jednoduchá aplikácia sa stala ne-

oddeliteľnou súčasťou práce 45-ich posádok zberových vozidiel, ako aj súčasťou 

vybavenia 7-ich posádok pre oblasť poskytovania zberných nádob v rámci Bratislavy. 

V roku 2015 do systému pribudlo vyše 37 500 hlásení, ktoré aktuálne odzrkadľujú 

hlavné príčiny problémov pri odvoze odpadu. 

 Podľa získaných poznatkov sú príčinou neodvezeného odpadu s vyše 40% 

podielom nesprístupnené zberné nádoby, vyše 12% tvorili uzamknuté stanovištia 

a brány a prvú trojicu s takmer 11% uzatvárajú nesprávne zaparkované automobily 

predstavujúce prekážku pre naše posádky dostať sa k zberným nádobám. 

 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. Oddelenie služieb zákazníkom 

sa tak stalo plne kompetentným partnerom pri komunikácii s verejnosťou. 

 Prínos, flexibilitu a funkčnosť systému OLO Evidence ocenila aj odborná verejnosť 

a hodnotiaca komisia Ceny odpadového hospodárstva Zlatý mravec. Projekt OLO 

Evidence získal v roku 2015 cenu Zlatý mravec, ako víťaz v kategórií Komunálne 

odpadové hospodárstvo na 10. medzinárodnom kongrese Deň odpadového hos-

podárstva. Jedinečnosťou systému je zaznamenávanie všetkých neštandardných 

situácií pri poskytovaní služieb v reálnom čase a ich následné zverejnenie na firemnej 

webovej stránke. Systém OLO Evidence tak umožňuje spoločnosti OLO a.s. opti-

malizovať svoje kľúčové činnosti, včas reagovať na vznik neštandardných situácií 

a tak efektívne vybavovať podnety od zákazníkov. Súťaže sa zúčastňujú spoločnosti 

a jednotlivci, ktorí dosahujú významné úspechy v odpadovom hospodárstve SR 

a zaslúžili sa o mimoriadne riešenia a prínosy v tejto oblasti. Ocenenia víťazom 

odovzdali zástupcovia vyhlasovateľov súťaže: štátny tajomník Vojtech Ferencz za 

MŽP SR, Eva Maria Kassl za hlavného vyhlasovateľa Reclay Slovensko, Peter Krasnec 

za Asociáciu podnikateľov v odpadovom hospodárstve, Peter Plekanec za Asociáciu 

priemyselnej ekológie a Peter Kuba za Združenie organizácií verejných prác.
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Zmerali sme spokojnosť zákazníkov

Spoločnosť OLO a.s. sa rozhodla zmerať spokojnosť zákazníka, vnímanie 

svojich služieb a komunikácie u cieľovej skupiny (domácnosti a správcov-

ské spoločnosti) po dvoch rokoch od prvého prieskumu. Prieskum prebehol   

v období 18.2. – 26.2.2015 s týmito podstatnými zisteniami:

 

Respondenti vyjadrili spokojnosť s odvozom komunálneho odpadu 

(82,3%) a so separovaným zberom (74,7%).

87,6% respondentov je spokojných so súčasne poskytovanou škálou služieb spo-

ločnosťou OLO.  

Väčšina respondentov (72,7%) si myslí, že nádob na separovaný odpad je primerane, 

čím sa podiel spokojných respondentov zvýšil o 11,8 % oproti roku 2012.

Počet respondentov, ktorí vnímajú množstvo zberných dvorov na území Bratislavy 

za dostatočné sa zvýšil oproti roku 2012 o 3,3% a blíži sa k 3/4 všetkých opýtaných. 

30,7% respondentov už niekedy navštívilo Zberný dvor na Ivánskej ceste.

Výrazne stúpla rýchlosť reakcie spoločnosti na podnety zákazníkov. Spoločnosť 

reaguje do 24 hodín na 2/3 všetkých podnetov a do troch dní na takmer 82%. 

Pri vybavení podnetov občanov stúpol počet veľmi alebo skôr spokojných respon-

dentov zo 42,8% v roku 2012 na 62,9% v roku 2015. 

Spokojnosť so službami zberných dvorov je na nižšej úrovni (49,4%) ako služby 

v oblastiach odvoz komunálneho odpadu a separovaného zberu.
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Integrovaný manažérsky systém

Spoločnosť OLO a.s. v roku 2015 pokračovala v rozvíjaní integrovaného manažér-

skeho systému, vychádzajúc z „Politiky integrovaného manažérskeho systému 

spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. pre obdobie rokov 2013 – 2015“ 

a pripravovala sa na recertifikačný audit aj v napĺňaní nasledovných cieľov:

Posilňovanie postavenia spoločnosti na trhu odpadového hospodárstva zameraním 

sa na ochranu životného prostredia.

Eliminácia potenciálne negatívnych vplyvov vyplývajúcich z environmentálnych 

aspektov na zložky životného prostredia a predchádzanie situáciám vedúcim k ne-

súladu s legislatívou v oblasti životného prostredia.

Zabezpečenie vzdelávania zamestnancov v oblasti nakladania s odpadom.

Posilňovanie povedomia obyvateľov hlavného mesta SR Bratislavy o dôležitosti 

triedenia odpadov s cieľom zvyšovať podiel recyklovateľného odpadu.

Zvýšenie proaktivity v procese riadenia zákazníckych vzťahov dopracovaním SW 

vybavenia vo vzťahu ku klientskemu prostrediu.

Zlepšenie pripravenosti zamestnancov nácvikom havarijnej situácie.
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V roku 2015 spoločnosť úspešne absolvovala recertifikačný audit IMS. Cieľom 

tohto externého auditu bolo stanovenie zhody s kritériami auditu: ISO 9001 :  

2008 a ISO 14001 : 2004, hodnotenie schopnosti systému zaistiť plnenie zákon-

ných a zmluvných požiadaviek, hodnotenie efektivity systému manažérstva na 

priebežné plnenie stanovených cieľov a identifikácia oblastí na  potenciálne zlep-

šenie systému manažérstva. Na základe počtu nezhôd a zistení identifikovaných 

počas auditu, hodnotil vedúci audítor systém interných auditov a celkový systém 

manažérstva veľmi pozitívne. Plán nápravných opatrení  nebol požadovaný. Na 

základe výsledkov auditu odporučil vedúci audítor našu spoločnosť pre recertifi-

káciu. Následne spoločnosť získala certifikát pre ISO 9001 : 2008 s platnosťou od 

05.11.2015 do 15.09.2018 za predpokladu udržiavania efektívneho systému, ako 

i pre ISO 14001 : 2004 s platnosťou od 05.11.2015 do 15.09.2018. Rok 2015 bol 

prelomovým rokom aj vzhľadom k tomu, že pôvodné ISO normy vzťahujúce sa 

na náš systém boli nahradené ISO 9001 : 2015 a ISO 14001 : 2015. Nová štruktúra 

noriem je harmonizovaná a prijatá ostatnými systémovými normami. Z toho však 

vyplýva potreba v prechodnom období prepracovať dokumentáciu v zmysle plnenia 

kritérií vyplývajúcich z ISO 9001 :2015 a ISO 14001 : 2015, kde procesný prístup sa 

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 množstvo zmien s dopadom aj na našu spoloč-

nosť.  Z týchto zmien vyplýva aj potreba vypracovania nových Všeobecne záväzných 

nariadení Hlavného mesta Bratislavy pre oblasť nakladania s komunálnymi odpad-

mi a drobnými stavebnými odpadmi na území Hlavného mesta SR Bratislavy, na 

ktorých príprave sme spolupracovali a spolupracujeme s príslušnými oddeleniami 

Magistrátu HM SR Bratislavy. Významnú zmenu prináša aj financovanie vyhradených 

prúdov odpadov, ktoré bude zabezpečené prostredníctvom Organizácií zodpoved-

nosti výrobcov. V zmysle nových povinností bude potrebné zabezpečiť, aby zber 

príslušného vyhradeného prúdu odpadu z komunálneho odpadu bol finančne 

a evidenčne oddelený a nezávislý od jeho zberu z iného ako komunálneho odpa-

du. V rámci prechodného obdobia bude potrebné zosúladiť príslušné povolenia 

s novými legislatívnymi požiadavkami.
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OBCHODNÁ 
ČINNOSŤ

Obchodná činnosť patrí k dlhodobým 

atribútom spoločnosti OLO a.s. Okrem 

hlavných obchodných činností sa naša 

spoločnosť v roku 2015 venovala aj tzv. 

mimoriadnym obchodným činnostiam, 

ktorých cieľom bolo najmä skvalitnenie 

spolupráce s mestskými časťami a správ-

cami nehnuteľností. 

Hlavné obchodné činnosti 
spoločnosti

1. Plnenie služieb pre HM SR Bratislava  

 vyplývajúce z dlhodobých zmlúv.

2. Spolupráca s mestskými časťami.

3. Odvoz a zneškodňovanie odpadu 

 veľkokapacitnými a lisovacími 

 kontajnermi, odvoz a spaľovanie 

 odpadu zo  zdravotníckych 

 a veterinárnych zariadení katalógové 

 čísla 180104, 180203 a odvoz 

 a zhodnocovanie odpadových 

 obalov katalógových čísiel 150101 

 - obaly z papiera a lepenky, 150102 

 - obaly z plastov a 150107- obaly 

 za skla. 

4. Služby v závode Spaľovňa odpadu.

5. Služby nad rámec legislatívy.  
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Tržby z obchodnej činnosti (pre hlavného 

zákazníka – mesto ako aj z ostatnej ob-

chodnej činnosti) sú uvedené v celkových 

tržbách z predaja služieb.

Mimoriadne úlohy  
obchodnej činnosti 

1. Bilaterálne pracovné stretnutia 

 s mestskými časťami Bratislavy 

 s cieľom riešiť dodržiavanie  

 ustanovení Všeobecného záväzného 

 nariadenia o nakladaní 

 s komunálnym odpadom na území 

 Bratislavy.

2. Účasť na pracovných stretnutiach 

 so zástupcami správcovských 

 spoločností, pracovníkmi OŽP MG 

 a MČ priamo pri stanovištiach 

 zberných nádob s problémom 

 nedostupnosti pre zvozovú techniku.

3. Revízia agendy odvozu triedeného 

 zberu pre podnikateľské subjekty  

 a rodinné domy za úhradu. 

4. Spolupráca na monitorovaní 

 odstraňovania nelegálnych skládok 

 v spolupráci s Magistrátom 

 v záujme rozšírenia poskytovaných 

 služieb pre HM SR Bratislava.

5. Analýza odpadov zo zdravotníckych 

 a veterinárnych zariadení s cieľom 

 posúdenia   správnosti klasifikácie 

 odpadov zo strany pôvodcov 

 odpadov.
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MARKETINGOVÁ 
ČINNOSŤ

„Môžete mať skvelé nápady, 
ale ak ich neviete podať ďalej, 
tak vás nikam neposunú.”
Lee Iacocca

K hlavným nástrojom marketingovej činnosti spoloč-

nosti OLO a.s. v roku 2015 patrila najmä webstránka 

spoločnosti www.olo.sk, newsletter OLO Spravodaj, ako 

aj najznámejší nástroj – projekt OLOMPIÁDA. 

Webstránka: priemerná mesačná  
návštevnosť 8 000

Jedným z najdôležitejších komunikačných nástrojov spoloč-

nosti smerom k občanovi je webová stránka www.olo.sk,  

ktorá poskytuje informácie o činnosti spoločnosti, ako aj 

interaktívne prijíma podnety a objednávky všetkých po-

núkaných služieb. Priemerná mesačná návštevnosť stránky 

prevyšuje 8 000 návštevníkov. 

OLO Spravodaj

Spoločnosť OLO a.s. v roku 2015 pokračovala vo vydávaní 

občasníka, OLO Spravodaj, ktorý je prioritne určený pre 

bratislavské  správcovské  spoločnosti a pracovníkov oddelení 

životného prostredia jednotlivých mestských  častí.  Jeho cie-

ľom je pravidelne, štvrťročne, informovať o aktuálnych uda-

lostiach, službách, procesoch a novinkách v našej činnosti.
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Osveta triedenia odpadu

Osvetu triedenia odpadu spoločnosť OLO a.s. opätovne podporila realizáciou dvoch 

filmových spotov, Analýza zmesového komunálneho odpadu a Analýza papiera 

a plastu. Krátke filmy doplnili vzdelávací štvorlístok, Zmesový komunálny odpad, 

Papier, Plast, Sklo z predchádzajúceho roka a dennodenne slúžia na reklamné 

a osvetové účely na rôznych podujatiach, ako aj vo forme See and go spotov v do-

pravných prostriedkoch MHD v Bratislave.  

Aké je byť „smetiarom“?

Počas aprílového podujatia „Bratislava pre všetkých 2015“ si približne 1500 detí 

v sprievode rodičov, či starých rodičov, vyskúšalo na malú chvíľu  povolanie smetia-

ra. Pár sekúnd na   stupačkách, či za volantom zberného vozidla našej spoločnosti, 

zaručil úsmev na tvári každého okoloidúceho. Keďže osvety nie je nikdy dosť, tí veľkí 

si zopakovali pravidlá triedenia odpadu.

112 škôl a viac ako 21 000 detí

V septembri 2015 zahájila svoj v poradí už piaty ročník OLOMPIÁDA. Projekt pre-

to právom môžeme zaradiť medzi dlhodobé celoročné výchovno–vzdelávacie 

programy. Cieľom projektu je naučiť všetkých obyvateľov hlavného mesta cez jeho 

najmladšiu generáciu, deti, správne nakladať s komunálnym odpadom, osvojiť si 

pojmy recyklácia, ochrana životného prostredia, separácia odpadu a spoločenská 

zodpovednosť. Projekt oslovuje viac ako 21 tisíc detí a žiakov zo 112 materských, 

základných a špeciálnych škôl, čo je viac ako polovica bratislavských predškolských 

a školských zariadení. Zvolený nástroj marketingovej komunikácie, súťaž a forma 

jednotlivých podujatí celoročného programu, ktorý kopíruje školský rok, filmový 

festival, umenie a výstava, exkurzia, športové po dujatie, zaraďuje projekt medzi 

jedinečné svojho druhu v odvetví odpadového hospodárstva. Každoročný nárast 

účastníkov potvrdzuje záujem o tento druh environmentálneho vzdelávania. 

 Deti, žiaci ako aj rodičia zapojených účastníkov za 4 roky projektu vyzbierali viac 

ako 550 ton papiera a 80 ton plastu a zúčastnili sa množstva osvetových podujatí, 

ktoré sa konajú pravidelne počas roka. Podujatie S OLO zadarmo do ZOO, ktorý 

spoločnosť v roku 2012 zaradila pod projekt, za 11 rokov navštívilo viac ako 70 tisíc 

detí. Každý rok v mesiaci apríl spoločnosť organizuje Mesiac exkurzií. Pre 800 detí 

je pripravený súbor exkurzií so zreteľom na ich vek a vedomosti. Žiaci základných 
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škôl  navštívili Spaľovňu, v ktorej dostali komplexnú informáciu o ekologickom 

zhodnotení komunálneho odpadu ako aj triediace linky na plast a papier, akciovú 

spoločnosť General Plastic, kde spoznali príbeh PET fľaše a tí najmenší absolvovali 

smetiarsky kurz pre najmenších.  Tradičné podujatie Olompijský filmový festival, sa 

konal aj v roku 2015 pod záštitou MFF Ekotopfilm. Každý rok ho navštívi viac ako 

1200 detí a žiakov, ktorým sa zaplní skladačka ešte neobjavených pohľadov na svet 

formou vnímania úžasných príbehov zaujímavých ľudí, enviro dokumentárnych 

filmov, fotografií a interaktívnych besied. Júnové podujatie Veľké finále bolo ako 

tradične o športe, kde sme okrem tradičných Majstrovstiev v hokeji pod záštitou 

Zdena Cígera a separovanej atletiky pod záštitou bratov Hochschornerovcov pridali 

Majstrovstvá vo futbale pod záštitou Dušana Tittela. Po prvýkrát prvé miesto prebrala 

od ZŠ Trnkova Spojená škola internátna Svrčia s náskokom 40 bodov. Školu v prírode 

získala Špeciálna škola Karpatská, ktorá zároveň vyhrala aj tretie miesto v súťaži. 

Ceny im odovzdali členovia Olompijského výboru Adela Banášová, Lukáš Latinák 

a Zdeno Cíger. V závere roka sa konalo podujatie OLO art, kde sa deti počas troch 

dní zoznamovali so svetom triedeného odpadu pomocou umenia. V rytme hudby, 

slova, fotografie, maľby a kreatívnej tvorby sa naučili spoznať tri farby separovania.   

„Vysoko oceňujem projekt, ktorý pozitívne formuje vzťah detí k životnému pro-

strediu. Každý z nás by mal pristupovať k prostrediu, v ktorom žije zodpovedne 

a podieľať sa na jeho ochrane a rozvoji. Preto vidím hlboký zmysel v aktivitách, 

ktoré vedú naše deti k správnemu nakladaniu s komunálnym odpadom, osvo-

jovaniu si tém ako recyklácia, ochrana životného prostredia, separácia odpadu, 

či  spoločenská zodpovednosť. Olompiáda je výbornou cestou k naplneniu 

týchto cieľov,” 
povedal bratislavský primátor Ivo Nesrovnal.

OLOMPIÁDA sa riadi heslom – Každý účastník je víťaz! Jej nosnú myšlienku „NESE-

PARUJ SA, SEPARUJ!“ podporujú ju osobnosti, básnik Daniel Hevier, hokejista Zde-

no Cíger, kozmonaut Ivan Bella, kajakári bratia Hochschornerovci, cestovateľ Ľuboš 

Fellner, moderátori Adela Banášová Vlado Voštinár, filmový dokumentarista Pavol 

Barabáš, herci Lukáš Latinák a Petra Polnišová a speváčka Misha. V roku 2015 sláv-

nostne prijal členstvo v Olompijskom výbore primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal. 
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SPONZORING
V roku 2015 spoločnosť OLO a.s. 

sponzorsky podporila rôzne 

bratislavské podujatia:

ČSOB Marathón

Uprac si Bratislavu

Dobrý trh

Bratislavský Majáles

RED BULL Wings Life World RUN

Canstarter

Deň bezpečnostných zložiek SR

Kde bolo, tam bolo

Bratislava - inline

Korunovačné slávnosti

Grand Prix 2015

Mágio pláž

Od Tatier k Dunaju

Telekom Night Run

DM ženský beh

Mobilná záhrada

€





38

ĽUDIA TVORIA  
FIRMU

V  roku 2015 v oblasti ľudských zdrojov spoločnosť pokračovala vo vytvorenom 

systéme vzdelávania, prehlbovania kvalifikácie a stabilizácie zamestnancov. 

Zásadnou  zmenou, ktorá v závere r. 2015 v spoločnosti nastala, bola zmena 

orgánov spoločnosti.

K 31.12.2015 spoločnosť zamestnávala  364  kmeňových zamestnancov. Priemerná 

mesačná mzda v roku 2015 dosiahla výšku 1.220,- eur. V rámci sociálneho programu 

spoločnosť v r. 2015 pokračovala v zaužívanej tradícii spoločného stretnutia všetkých 

zamestnancov pri podávaní vianočnej kapustnice a ocenenia pracovných a životných 

jubileí na slávnostnom stretnutí zamestnancov. Priemerný vek zamestnancov OLO 

k 31.12.2015 je 45,04 rokov. Zníženie priemerného veku zamestnancov spoločnosti, 

v porovnaní s predchádzajúcim rokom, bol dosiahnutý postupnou generačnou 

obmenou personálu.  

Vývoj priemerného evidenčného počtu zamestnancov 2011 - 2015

rok 2011 2012 2013 2014 2015

počet zamestnancov 407 389 366 354 362

Štruktúra zamestnancov podľa veku

Rok/Vek 
zamestnancov do 30 rokov od 31  

do 55 rokov
od 56  

do 62 rokov

počet 
zamestnancov 

k 31.12.

2011 60 281 63 404

2012 50 247 81 378

2013 38 232 92 362

2014 38 238 80 356

2015 32 257 75 364
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Štruktúra zamestnancov podľa vzdelania

Rok/
Vzdelanie základné stredné úplné 

stredné vysokoškolské
počet 

zamestnancov    
k 31.12.

2011 123 187 70 24 404

2012 96 179 79 24 378

2013 91 164 81 26 362

2014 81 162 85 28 356

2015 79 164 88 33 364
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FINANČNÁ SPRÁVA

V duchu nastavenej stratégie spoločnosti dosahovať 

pozitívne výsledky hospodárenia, skončil rok 2015 so 

ziskom vo výške 4 345 tis. Eur po zdanení, čo potvrdzuje 

efektívne fungujúcu spoločnosť. 

Kľúčové faktory, ktoré ovplyvnili prekročenie nielen plá-

novaného výsledku hospodárenia, ale tiež očakávaného 

cash flow, boli úspory v nákladoch v rámci prevádzkovej 

činnosti a vyššie tržby z realizovaných výkonov. Celko-

vé tržby z hlavnej činnosti spoločnosti dosiahli v roku 

2015 výšku 25 447 tis. Eur. Celkové náklady vynaložené 

na prevádzku spoločnosti v roku 2015 boli zaznamenané 

vo výške 20 725 tis. Eur. K hlavným investíciám v rámci 

reprodukcie a obnovy majetku patrili v roku 2015 najmä 

aktivity súvisiace so spaľovacím procesom v závode Spaľov-

ňa – sanácia  stien oboch kotlov v spaľovacích komorách 

spolu vo výške 790 tis. Eur a finalizácia rekonštrukčných 

prác na závode triedenia odpadu spolu vo výške 226 tis. 

Eur. Finančná situácia spoločnosti je naďalej stabilizovaná, 

stav disponibilných finančných prostriedkov zabezpečil 

v roku 2015 plynulú realizáciu úhrad záväzkov voči dodá-

vateľom a tiež úhrady záväzkov vyplývajúcich z úverových 

zmlúv, ktoré spoločnosť eviduje v ČSOB a Prima banke 

Slovensko. Zostávajúca výška dlhodobých investičných 

úverov predstavuje k súvahovému dňu sumu 9 330 tis. 

Eur. V roku 2015 bola akcionárovi spoločnosti vyplatená 

dividenda vo výške 3 073 tis. Eur. O rozdelení čistého zisku 

za rok 2015 rozhodne Valné zhromaždenie spoločnosti.
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SPRÁVA NEZÁVISLÉHO 
AUDÍTORA
k účtovnej závierke spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

zostavenej k 31.12.2014
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STANOVISKO 
DOZORNEJ 
RADY
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KONTAKT

Odvoz a likvidácia odpadu a.s., 

v skratke OLO a.s.

Ivanská cesta 22

  +421 2 50 110 101

  olo@olo.sk

www.olo.sk





www.olo.sk


