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ÚVODNÉ SLOVO
PREDSEDU
PREDSTAVENSTVA
Vážený akcionár,
vážení obchodní partneri,
dámy a páni,

- v potrebe vytvorenia dostatočného počtu zberných
dvorov pre obyvateľov Bratislavy ako prevencie voči
tvorbe nelegálnych skládok odpadu.

rok 2011 bol pre našu spoločnosť dôležitý najmä
z hľadiska reorganizácie interných vzťahov, ktoré prešli
pomerne zásadnou zmenou. V tejto oblasti medzi
najvýznamnejšie udalosti patrili:

V každom prípade však môžem rok 2011 hodnotiť
ako úspešný. Spoločnosti sa podarilo vytvoriť podmienky na zabezpečenie požiadaviek zo strany svojho
hlavného akcionára na ďalšie obdobie, ktoré určite
nebude jednoduché.
Zároveň by som chcel poďakovať všetkým zamestnancom OLO a.s. za ich odvedenú prácu a vysloviť
presvedčenie, že dokončením naštartovaných zmien
sa spoločnosť v roku 20. výročia svojho založenia
posunie na nový kvalitatívny stupeň a bude pripravená
zvládať náročné úlohy, ktoré má oblasť odpadového
hospodárstva pred sebou v nasledovnom období.

- zmena štatutárnych orgánov spoločnosti,
- organizačné zmeny zo strany hlavného akcionára
vo forme nových Stanov spoločnosti a Kompetenčného a podpisového poriadku,
- úprava zmluvných vzťahov medzi Hlavným mestom
SR Bratislavou a našou spoločnosťou vo forme prípravy Dodatkov k existujúcim zmluvám,
- zmena Organizačnej štruktúry spoločnosti,
- aktualizácia pracovných postupov a náplní práce
jednotlivých zamestnancov,
- vypracovanie nových interných predpisov spoločnosti,
- postupné budovanie novej kvality komunikácie
s externým prostredím.
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Nepriaznivá finančná situácia hlavného mesta SR
sa premietla v druhom polroku aj do tržieb spoločnosti
za svoju najvýznamnejšiu obchodnú aktivitu, kedy
tieto klesli na svoju najnižšiu úroveň za ostatných päť
rokov. Aj napriek tejto skutočnosti sa podarilo znížiť
náklady, čím hospodársky výsledok skončil na úrovni
miernej straty.
Pretože aj ďalšie obdobie sa bude niesť najmä
v znamení znižovania nákladov samospráv na zabezpečovanie činností v ich pôsobnosti, začalo OLO a.s.
aktívnejšie vstupovať do tohto procesu formou poukazovania na nesúlad niektorých v praxi zavedených postupov s platnými všeobecne záväznými predpismi
/najmä VZN/. Rezervy v ďalšom zvyšovaní efektivity
práce vidíme najmä v týchto oblastiach:
- vo väčšej zainteresovanosti občanov a mestských
častí do procesu nakladania s komunálnymi odpadmi s cieľom zvýšiť efektivitu zberu všetkých zložiek
odpadu,
- v zavedení systému množstvového zberu separovane zbieraných zložiek komunálneho odpadu
podobne ako je to pri zbere zmesového komunálneho odpadu,
- v jednoznačnom definovaní práv a povinností
všetkých zúčastnených strán v systéme nakladania
s odpadom a ich dôslednom dodržiavaní,

INTRODUCTORY
ADDRESS OF THE
CHAIRMAN OF THE
BOARD OF DIRECTORS
Dear shareholder,
Dear business partners,
Ladies and gentlemen,
The year 2011 was important for our company mainly
due to the re-organization of internal relationships that
underwent a rather significant change. Among the most
important events in this regard were:
- Change in the statutory bodies of the company;
- Organizational changes on the part of the main
shareholder in form of company’s new by-laws and
Competence and Signature Code;
- Modification of the contractual relationship between
the capital city of Bratislava and our company by
drafting annexes to existing contracts;
- Change in the organizational structure of the company;
- Update of working procedures and scope of work for
individual employees;
- Drafting of company’s new internal regulations;
- Gradual building of new quality in communication with
the external environment;

Unfavorable financial situation of the Slovak capital
was reflected in the second half year also on the company’s revenues from its most important business activity,
which dropped to their lowest level in the past five years.
In spite of this, we managed to reduce costs, as a result of
which the business result was a slight loss.
Since the upcoming period will also involve mainly a
reduction of costs on the part of municipalities when
carrying out activities within their scope of competence,
OLO a.s. started to join this process more actively by
pointing out the discrepancy of some, in the praxis
implemented, procedures with valid generally binding
legal regulations /mainly generally binding regulations/. We
see some reserves in further increase of work effectiveness
mainly in the following areas:
- In greater engagement of citizens and municipalities in
the process of communal waste management in order
to increase the effectiveness of collection of all parts of
waste;
- In implementing the system of quantitative collection of
separately collected parts of communal waste similarly
than in the case of collecting mixed communal waste;
- In clear defining of rights and responsibilities of all
participating parties in the system of waste management
and in their thorough following;
- In the need to create a sufficient number of collection
complexes for citizens of Bratislava preventing the
creation of illegal waste dumps;
In any case, we can however consider 2011 a successful
year. The company managed to create conditions for
fulfilling requirements on the part of its main shareholder
for the next period which is surely not going to be easy.
I would also like to thank to all OLO a.s. employees for
their work done and express my belief that by completing
the changes started, the company will move in the year of
20th anniversary of its establishment to a new qualitative
level and will be prepared to tackle challenging tasks lying
ahead of the waste management sector in the coming
period.

Ing. Roman Achimský
Predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ OLO a.s.
Chairman of the Board of Directors
and General Director of OLO a.s.

Ing. Roman Achimský
Narodil sa v roku 1968 v Ružomberku.
Vyštudoval Stavebnú fakultu STU v Bratislave.
V rokoch 1991 až 2004 sa v spoločnosti
FaxCopy postupne vypracoval z pozície
obchodníka na post obchodného riaditeľa
a člena predstavenstva akciovej spoločnosti.
Podieľal sa na tvorbe a realizácii rozvojovej
stratégie spoločnosti, ktorá priviedla firmu
medzi najvýznamnejších obchodníkov
s kancelárskou a výpočtovou technikou
na Slovensku, so zastúpením aj v ČR.
Od roku 2004 pôsobí v OLO a.s., v rôznych
riadiacich pozíciách. Podieľal sa na reštrukturalizácii a modernizácii spoločnosti. Je uznávaným odborníkom v oblasti odpadového hospodárstva. V roku 2011 sa stal predsedom predstavenstva spoločnosti a od 1.1.2012 bol menovaný aj do pozície jej generálneho riaditeľa.

He was born in 1968 in Ružomberok and
studied at the Faculty of Civil Engineering of
the Slovak University of Technology in Bratislava.
From 1991 to 2004, he worked his way through
in the FaxCopy Company, starting with the
position of a salesman all the way to the
position of the Business Director and a Board
of Directors Member of the joint-stock
company. He participated in the creation
and realization of a developmental strategy
of the company which made the company
one of the most significant traders in office
and computer technology in Slovakia, with
representation also in the Czech Republic.
Since 2004, he has been working in OLO
a.s., holding various managerial positions.
He participated in the restructuring and
modernization of the company. He is a
respected professional in the area of waste
management. In 2011, he became the
Chairman of the company’s Board of Directors
and as of January 1, 2012 he was appointed
to the position of the General Director.
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PROFIL
SPOLOČNOSTI

PROFILE OF
THE COMPANY

POSTAVENIE SPOLOČNOSTI
OLO NA TRHU ODPADOVÉHO
HOSPODÁRSTVA

POSITION OF OLO
ON THE WASTE
MANAGEMENT MARKET

Poslaním spoločnosti je zabezpečiť na území
Hlavného mesta SR Bratislavy kvalitné a efektívne služby
v oblasti zberu a odvozu komunálneho a drobného
stavebného odpadu.
Jednou z priorít spoločnosti je aj dlhodobý program
podpory separovaného zberu.
Zozbieraný komunálny odpad, ktorý už nie je
možné inak zužitkovať je termicky zneškodňovaný
v spaľovni 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.

The mission of the company is to ensure high-quality
and effective services in the area of collection and disposal
of communal and small construction waste in the territory
of the capital city of Bratislava.
One of the company’s priorities is the long-term
program of supporting separated waste collection.
Collected communal waste that cannot be used
otherwise is destroyed thermically in the waste incinerator.
Modern technology of the incinerator enables to generate
electricity from the heat originating during waste burning
and to separate reusable materials (glass, iron and non-iron
metals) from cinders which are a product of incineration
while minimizing the technological impact on the
environment as much as possible.

Naša spoločnosť má na území najväčšieho slovenského mesta Bratislavy významné postavenie v oblasti
nakladania s komunálnymi odpadmi a nezastupiteľné
postavenie v celom odpadovom hospodárstve Hlavného mesta. 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.

Our company has a dominant position in the territory
of our largest Slovak city of Bratislava in terms of communal
waste disposal and holds an irreplaceable position in the
whole waste management of the capital city. It provides
its services to waste originators who are physical entities
– citizens permanently or temporarily residing in the
territory of Bratislava and legal entities carrying out their
activities in the territory of Bratislava.

OLO, ako stopercentná dcérska spoločnosť mesta,
sa v maximálnej miere snaží pri výkone svojej činnosti
zabezpečiť efektívne využitie majetku a vynaložených
investícií.

OLO, being a hundred-percent subsidiary company of
the city tries to ensure adequate use of its assets and
investments applied to the maximum possible degree
while carrying out its activity.

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
odpadu prostredníctvom veľkokapacitných kontajnerov, spaľovanie privezeného odpadu tretích strán
(okrem nebezpečného), výroba a predaj elektriny
a predaj druhotných surovín.

Apart from its main activity, which is the collection,
disposal and incineration of communal waste, the company also realizes additional services, such as additional
separation of waste collected in the system of separated
collection, waste disposal using large-capacity containers,
incineration of transported waste of third parties (except
of hazardous waste), generation and sale of electricity as
well as the sale of reusable materials.

PREDMET
ČINNOSTI:

LINE OF
BUSINESS:

o

Nakladanie s odpadmi – odvoz odpadu
zo špeciálnych zberných nádob zbernými
vozidlami a zneškodňovanie odpadu
v spaľovni odpadu,

o

Waste management – waste disposal from
special collection containers using collecting
vehicles and destruction of waste in the
municipal Incinerator Plant;

o

nakladanie s nebezpečným odpadom,

o

Hazardous waste management;

o

opravy motorových vozidiel,
poľnohospodárskych strojov a karosérií,

o

Repairing of motor vehicles, agricultural
machines and bodyworks;

o

investorsko-inžinierska činnosť,

o

Investor – engineering activity;

o

reklamná a propagačná činnosť
v rozsahu voľnej živnosti,

o

Advertising and promotional activity in the
scope of free trade;

o

kúpa a predaj tovaru v rozsahu
voľnej živnosti,

o

Purchase and sale of goods in the scope
of free trade;

o

elektroenergetika – výroba elektriny, dodávka
elektriny, distribúcia elektriny.

o

Electrical energy – generation of electricity,
supply of electricity, distribution of electricity.

ZÁKLADNÉ
IDENTIFIKAČNÉ
ÚDAJE:

BASIC
IDENTIFICATION
DATA:

Obchodné meno:
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
v skratke: OLO a.s.

Business name:
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
abbreviated as: OLO a.s.

Sídlo: Ivanská cesta 22, Bratislava 821 04

Registered office: Ivanská cesta 22, Bratislava 821 04

IČO: 00 681 300

Company Registration Number: 00 681 300

IČ DPH: SK 2020318256

VAT ID: SK 2020318256

Bankové spojenie: ČSOB, a.s.,
Č. ú.: 25332773/7500

Bank connection: ČSOB, a.s.,
Account No.: 25332773/7500

Zápis v obchodnom registri:
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sro, Vložka č. 482/B

Entry in the Companies Registry:
Companies Registry of Bratislava I District Court,
Section: Sro, Insert No. 482/B

Právna forma: Akciová spoločnosť

Legal form: Joint-stock company

Základné imanie: 8 354 780 €

Registered capital: EUR 8,354,780
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Z HISTÓRIE
SPOLOČNOSTI
Po roku 1945 bola komunálna hygiena v Bratislave
zabezpečovaná dvomi organizáciami – Nákladnou
autodopravou a Komunikačným závodom mesta
Bratislava. V roku 1962 sa obe organizácie zlúčili a vytvorili Technické služby mesta Bratislavy. V roku 1990 sa
časť činnosti (nakladanie s komunálnym odpadom)
odčlenila ako spoločnosť OLO, š.p. s majetkom,
odborníkmi a poznatkami, ktoré prešli vývojom viac ako
50 - ročných skúseností.
Spoločnosť Odvoz a likvidáciu odpadu a.s.
(OLO a.s.) bola založená 10. 07. 1992 zakladateľskou
listinou. Jediným akcionárom so 100 % podielom sa
stalo Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava.
Do obchodného registra bola zapísaná 01. 10. 1992.
1993

1994

2000–2002

2002

8

2004

Mesto Bratislava vyhlásilo verejnú súťaž
Triedený zber komunálneho odpadu
a jeho zhodnotenie pre Hlavné mesto
SR. Víťazom sa stalo OLO.
OLO začalo realizovať separovaný
zber. 10. 3. 1994 bola osadená prvá
nádoba na papier (počet nádob v roku
1994 – 275 ks). 25. 7. 1994 bola osadená
prvá nádoba na sklo (počet nádob
v roku 1994 – 39 ks)
Uskutočnila sa rozsiahla rekonštrukcia
spaľovne náhradou 2 z 3 pôvodných
inštalovaných kotlov, vrátane inštalácie
parného turbogenerátora a následne
zariadenia na čistenie spalín. Týmto
bola zavŕšená rozhodujúca časť rekonštrukcie spaľovne, ktorá umožňuje
plniť prísne emisné limity platné v SR
a v európskych krajinách.
Výraznú zmenu v činnosti a hospodárení spoločnosti priniesol nový Zákon
o odpadoch č. 223/2001 Z.z., kedy prechodom zodpovednosti za komunálny
odpad na obce sa od 1. 1. 2002 našim
hlavným zákazníkom stalo Hlavné mesto SR Bratislava (predtým malo OLO a.s.
zmluvné vzťahy priamo s jednotlivými
pôvodcami komunálneho odpadu).
Reštrukturalizácia spoločnosti, výsledkom ktorej bolo výrazné zníženie prevádzkových nákladov a optimalizácia
stavu zamestnancov, čo sa prejavilo
najmä nižšou fakturáciou za poskytované služby pre HM SR Bratislava úspora cca 150 mil. Sk ročne oproti
predchádzajúcemu obdobiu.

2005

2006

2008

2011

Bol otvorený prvý zberný dvor na Ivanskej
ceste 22 a následne aj zberný dvor
na Bazovej 6. Spoločnosť zvýšila aktivitu
v zavádzaní triedeného zberu najmä
zvýšením počtu zberných nádob
Osveta a komunikácia s verejnosťou,
obzvlášť s deťmi, sa pre OLO stali
významnou prioritou. Spoločnosť realizovala pôsobivú reklamnú kampaň
na podporu separovaného zberu
a uviedla do života podujatia, ktoré sú
dodnes populárne, napríklad s OLO
zadarmo do ZOO, kedy školáci platili
vstupné PET fľašami. Ožili známe postavičky, zosobňujúce separovaný zber –
OLINKY a OLIVER.
Centrála spoločnosti sa presťahovala
z Bazovej ulice do nových priestorov
v areáli na Ivanskej ceste, kde predtým
sídlilo stredisko Odvoz odpadu.
Bol uvedený do prevádzky moderný
dotrieďovací závod na triedenie plastov a papiera vo Vlčom hrdle.
Bola realizovaná investícia do modernizácie vozového parku, vybudovania
strediska drvenia veľkorozmerného
odpadu pri spaľovni a bola uvedená
do prevádzky technologická linka
na dotrieďovanie skla.
Spaľovňa uviedla do prevádzky novú
triediacu linku na separáciu druhotných surovín zo škvary, s cieľom dosiahnuť vyššiu účinnosť pri separovaní skla,
železných a neželezných kovov.
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FROM THE HISTORY
OF THE COMPANY
After 1945, two organizations – Freight Car Transport
and Communication Plant of the City of Bratislava ensured
communal hygiene in Bratislava. In 1962, both organizations
fused together and created Technical Services of the City
of Bratislava. In 1990, a part of activities (communal waste
management) split apart into the governmental company
of OLO, š.p., with assets, professionals and know-how
undergoing development of more than 50-years of experience.
Odvoz a likvidáciu odpadu a.s. (OLO a.s.) was
established on July 10, 1992 by the foundation charter. The
sole shareholder with 100 % share was the capital city of
the Slovak Republic Bratislava. It was entered in the
Companies Registry on October 1, 1992.
1993

1994

2000–2002

2002

2004

The city of Bratislava announced a public
tender “Separated Communal Waste
Collection and its Appreciation for the
Capital City of the Slovak Republic”. OLO
became the winner.
OLO started to realize separated collection.
On March 10, 1994, the first container for
paper was placed (number of containers
in 1994 – 275 pieces). On July 25, 1994,
the first container for glass was placed
(the number of containers in 1994 – 39
pieces).
The extensive reconstruction of the
Incinerator Plant took place by replacing
2 out of 3 originally installed boilers,
including the installment of a steam turbo
generator and consequently facility for
burned gas cleaning. This concluded the
decisive part of the reconstruction of the
Incinerator Plant which enables to meet
the strict emission limits valid in the
Slovak Republic and in the European
countries.
VA significant change in the activity and
financial management of the company
was brought about also by the new Act
on Waste No. 223/2001 Coll., when with
the responsibility for communal waste
shifting to townships, the capital city of
Bratislava became the company’s main
customer as of January 1, 2002 (previously,
OLO a.s. had contractual relationships
directly with individual originators of
communal waste).
Restructuring of the company, result of
which was a significant reduction of
operating costs and optimizing of staff

-

2005

2006

2008

2011

base, was reflected mainly in lower billing
for the provided services for the capital
city of Bratislava – savings of approx. SKK
150 million per year when compared to
the previous period.
The first collection complex on Ivanska
cesta 22 was opened and consequently
followed also by the collection complex
on Bazova 6. The company increased the
activity in introducing separated collection
mainly by increasing the number of
collection containers. Awareness raising
and communicating with the public,
mainly with children, became an important
priority of OLO. The company realized
impressive advertising campaign promoting
separated collection and organized
events that are popular even today, such
as With OLO for free to the ZOO, when
school children paid the entrance fee in
form of PET bottles. Famous figures turned
live, personifying separated collection OLINKA and OLIVER.
The seat of the company moved from
Bazova ulica to new premises in the complex on Ivanska cesta, which was previously the seat of the center of Waste
Disposal.
A modern plant for additional separation
for the separation of plastic materials and
paper was put to operation in Vlčie hrdlo.
An investment into modernization of the
car park was realized, into building of a
center for crushing large-size waste near
the Incinerator Plant and a technological
line for additional separation of glass was
placed to operation.
The Incinerator Plant placed to operation
a new separating line to separate
reusable materials from cinders, with the
aim to achieve higher effectiveness when
separating glass, iron and non-iron metals.
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ORGÁNY
SPOLOČNOSTI

BODIES OF
THE COMPANY

Akcionári spoločnosti
k 31.12.2011

Shareholders of the company
as of December 31, 2011

100% akcionárom spoločnosti je Hlavné mesto SR
Bratislava

100 % shareholder of the company is the capital city
of the Slovak Republic Bratislava

Predstavenstvo spoločnosti
k 31.12.2011

Board of Directors of the company
as of December 31, 2011

Ing. Roman Achimský
Predseda predstavenstva

Ing. Roman Achimský
Chairman of the Board of Directors

Ľuboš Majer
Podpredseda predstavenstva

Ľuboš Majer
Vice-Chairman of the Board of Directors

Ing. Martin Čatloš
Člen predstavenstva

Ing. Martin Čatloš
Member of the Board of Directors

Róbert Majoroš
Člen predstavenstva

Róbert Majoroš
Member of the Board of Directors

Ing. Ivan Medvecký
Člen predstavenstva

Ing. Ivan Medvecký
Member of the Board of Directors

Ing. Jarmila Melichárková
Člen predstavenstva

Ing. Jarmila Melichárková
Member of the Board of Directors

Ing. Vladimír Švábík
Člen predstavenstva

Ing. Vladimír Švábík
Member of the Board of Directors

Dozorná rada spoločnosti
k 31.12.2011

Supervisory Board of the company
as of December 31, 2011

Ing. Milan Černý
Predseda dozornej rady

Ing. Milan Černý
Chairman of the Supervisory Board

Ing. Ivan Kulhány
Podpredseda dozornej rady

Ing. Ivan Kulhány
Vice-Chairman of the Supervisory Board

Ing. Slavomír Drozd
Člen dozornej rady

Ing. Slavomír Drozd
Member of the Supervisory Board

Marián Greksa
Člen dozornej rady

Marián Greksa
Member of the Supervisory Board

Ing. Jarmila Tvrdá
Člen dozornej rady

Ing. Jarmila Tvrdá
Member of the Supervisory Board

Ing. Vladimír Kuchta
Člen dozornej rady

Ing. Vladimír Kuchta
Member of the Supervisory Board

RNDr. Gregor Kravjanský
Člen dozornej rady

RNDr. Gregor Kravjanský
Member of the Supervisory Board
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MANAŽMENT ZMENY
INFORMÁCIA GENERÁLNEJ
RIADITEĽKY
Kľúčovou úlohou nového manažmentu v roku 2011
bolo posúdiť aktuálny stav fungovania spoločnosti,
definovať zásadné problémy a vypracovať návrhy
ich riešenia. Prioritou pre rok 2011 bolo definovanie
a odstránenie problémov, ktoré pretrvávajú z minulosti
a vytvorenie právnych i organizačných predpokladov
na to, aby spoločnosť v rokoch 2012 - 2014 pôsobila
na cieľovom trhu korektne, bola konkurencieschopná
a pripravená na rozvojové programy.
Súčasťou posúdenia stavu spoločnosti bola i verifikácia najdôležitejších vnútorných predpisov. Došlo
k prehodnoteniu existujúceho predmetu podnikania
spoločnosti a bol spracovaný nový návrh Stanov
spoločnosti, ktoré boli schválené valným zhromaždením jediného akcionára dňa 8. 12. 2011. Spoločnosť
prvýkrát vo svojej histórii spracovala a akcionár schválil
Kompetenčný a podpisový poriadok, ktorý jasne
definuje právomoci i zodpovednosť jednotlivých vedúcich zamestnancov i orgánov spoločnosti.
Pre fungovanie spoločnosti je najdôležitejší zmluvný
vzťah s Magistrátom HM SR Bratislavy. Situácia, v ktorej
spôsob práce spoločnosti ako i definovanie vzájomných vzťahov sa riadilo zmluvami z rokov 1993 a 1994
v znení dodatkov, jasne poukázala na nesúlad existujúcich zmlúv s legislatívou platnou po roku 2001, bežnou
praxou ako i reálnymi potrebami mesta Bratislava a jej
obyvateľov. Preto medzi priority rokov 2011 a 2012 boli
zaradené rokovania o zmene znenia zmlúv tak, aby
obe zmluvné strany dodržiavali ustanovenia zákonov
a príslušných VZN Bratislavy.
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Súčasťou auditu zmluvných vzťahov OLO a.s. boli
i zmluvné vzťahy spoločnosti uzatvorené pred účinnosťou
zákona o odpadoch v roku 2001. V tom čase spoločnosť
uzatvárala priame zmluvné vzťahy s pôvodcami odpadov. Pri preverovaní rizík, ktoré vyplývajú z toho, že za obdobie od rokov 2002 – 2011 nedošlo k ukončeniu pôvodných zmluvných vzťahov sme vyvodili záver, že je
nevyhnutné, napriek značnému časovému odstupu,
tieto zmluvy korektne vypovedať. Identifikovali sme 16 945
takýchto prípadov. Táto úloha bola zaradená do priorít
rokov 2011 a 2012. Vypovedávanie zmlúv je realizované
v súčinnosti s Magistrátom HM SR Bratislava.
Akcionár spoločnosti, HM SR Bratislava a jeho predstavitelia deklarujú striktnú požiadavku na zabezpečenie hospodárneho nakladania s finančnými prostried-

kami a transparentnosť. Okrem pôsobenia Dozornej
rady spoločnosti, kde sú zástupcovia akcionára, sa
preto spoločnosť rozhodla na svojej web stránke zverejňovať dôležité informácie. Rozsah zverejňovaných
informácií bol odsúhlasený Dozornou radou spoločnosti.

CHANGE
MANAGEMENT
INFORMATION OF THE GENERAL
DIRECTOR
The key task of the new management in 2011 was to
assess the current state of company’s functioning, to define
crucial issues and develop a proposed solution. The
priority for 2011 was the definition and elimination of
issues persisting from the past and the creation of legal
and organizational prerequisites so that the company
worked on the target market correctly, was competitive
and ready for developmental programs in 2012 - 2014.
Part of assessment of the company’s condition was
also the verification of the most important internal
regulations. Re-evaluation of the existing company’s line of
business took place and a new proposal of company’s
by-laws was developed, approved by the General Assembly
of the sole shareholder on December 8, 2011. For the first
time in its history, the company processed and the shareholder approved the Competence and Signature Code,
clearly defining powers and responsibilities of individual
managing employees and company’s bodies.
When it comes to the company’s functioning, the
contractual relationship with the Magistrate of the capital
city of Bratislava is the most important one. The situation,
in which the art of work of the company, as well as defining
of mutual relationships was governed by contracts dated
in 1993 and 1994, as amended by annexes, clearly pointed
out the imbalance of the existing contracts with the
legislation valid after 2001, the regular praxis, as well as the
actual needs of the city of Bratislava and its inhabitants.
Therefore, to priorities of 2011 and 2012 were included

also negotiating the change of the wording of contracts so
that both contracting parties followed provisions of the
acts and relevant generally binding regulations of
Bratislava.
The audit of contractual relationships of OLO a.s. also
contained contractual relationships of the company
established prior to the effectiveness of the Act on Waste
in 2001. At that time, the company was concluding direct
contractual relationships with waste originators. When
verifying risks resulting from the fact that during 2002 – 2011,
original contractual relationships were not terminated, we
concluded that it was inevitable to terminate these
contracts fairly in spite of the significant time delay. We
identified 16,945 of such cases. This task was included
among priorities for 2011 and 2012. Withdrawal from
contracts takes place in collaboration with the Magistrate
of the capital city of the Slovak Republic Bratislava.
The shareholder of the company, the capital city of
the Slovak Republic Bratislava and its representatives
declare a strict requirement for ensuring economic
management of financial resources and transparency.
Apart from the work of the company’s Supervisory Board,
members of which are representatives of the shareholder,
the company decided to publish important information on
its website. The scope of published information was
approved by the Supervisory Board of the company.

Ing. Jarmila Melichárková
Narodila sa v roku 1963 v Senici.
Vyštudovala na Fakulte národohospodárskeho
plánovania VŠE v Bratislave. Postupne pôsobila
v štátnej i súkromnej sfére v oblastiach
finančného manažmentu, organizačného
a ekonomického poradenstva, informačných
technológií, developmentu a realitnej činnosti.
Zastávala pozície vo vrcholovom manažmente
i štatutárnych orgánoch viacerých spoločností,
kde využila predovšetkým svoje organizačné
schopnosti a zvládanie krízových situácií.
V roku 2011 bola menovaná do pozície
členky predstavenstva a generálnej
riaditeľky OLO a.s.

She was born in 1963 in Senica and
studied at the Faculty of National Economic
Planning of the University of Economics
in Bratislava. She gradually worked in
governmental and private sphere in the
area of financial management, organizational
and economic counseling, information
technologies, development and real-estate
activity. She held positions in top management
and statutory bodies of several companies
where she mainly applied her organizational
skills and management skills of crisis situations.
In 2011 she was appointed to the position
of a member of the Board of Directors and
General Director of OLO a.s.

13

ĽUDSKÉ ZROJE
Redefinovanie základných požiadaviek akcionára
a ustanovenie nových orgánov spoločnosti ako i generálneho riaditeľa určilo i rozsah nevyhnutných zmien
v oblasti riadenia ľudských zdrojov. Príprava a schválenie základných dokumentov, ktorými boli Stanovy
spoločnosti a Kompetenčný a podpisový poriadok si
vyžiadali i tvorbu nových predpisov pre organizáciu
práce. Spoločnosť schválila nový Pracovný poriadok
i novú Organizačnú štruktúru spoločnosti, s ktorou chce
v budúcnosti zlepšiť fungovanie procesov a uskutočniť
prechod na procesné riadenie. Zmeny boli dôsledkom
niekoľko mesačnej diskusie v rámci spoločnosti, vrátane
komunikácie s predstaviteľmi odborovej organizácie,
ktorá oba nové predpisy odsúhlasila a podporila týmto
štrukturálne zmeny. Všetky kľúčové pozície v spoločnosti
boli obsadené profesionálmi v danej oblasti. Týmto
boli vytvorené podmienky pre budúce zvyšovanie
efektívnosti riadenia spoločnosti, lepšiu komunikáciu
s interným aj externým prostredím.
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HUMAN RESOURCES
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Re-defining of basic requirements of the shareholder
and appointing new bodies of the company as well as of
the general director set the scope of inevitable changes in
the area of human resources management. Preparation and
approval of basic documents which were the company’s
by-laws and the Competence and Signature Code required
also the development of new regulations for work
organization. The company approved the new Work Code
as well the new Organizational Structure of the company
which shall improve the functioning of processes in the
future and realize the transition to procedural management.
Changes were a result of several-months discussion within
the company, including communication with representatives
of trade union that approved both new regulations and
thus supported structural changes. All key positions in the
company were filled by professionals in the given area. This
established conditions for future increased effectiveness
of company’s management, better communication with
internal and external environment.
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MANAŽMENT
SPOLOČNOSTI
V ROKU 2011
COMPANY’S
MANAGEMENT
IN 2011

Riaditeľ Úseku obchodu a marketingu
Director of Business and Marketing Unit
Dr. Pavel Vitek

Riaditeľka Úseku ekonomiky
Director of Economic Unit

Riaditeľ Závodu triedenie odpadu
Director of the Waste Separation Plant

Ing. Marcela Hlubocká

RNDr. Gregor Kravjanský
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Riaditeľ Závodu odvoz odpadu
Director of Waste Disposal Plant

Riaditeľ Závodu spaľovňa odpadu
Director of Incinerator Plant

Ing. Vladimír Kuchta

Ing. Vladimír Švábík

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA
ORGANIZATIONAL STRUCTURE

CENTRÁLNE PODPORNÉ ÚTVARY / CENTRAL SUPPORT UNITS

Generálny riaditeľ
General Director

Riaditeľ Úseku
investícií a správy majetku
Director of the Investment and
Asset Management Unit

Riaditeľ Úseku
ekonomiky
Director
of Economic Unit

Úsek investícií
a správy majetku
Investment and Asset
Management Unit

Úsek
ekonomiky
Economic
Unit

Úsek
generálneho
riaditeľa
General Director Unit

Personálne
oddelenie
Personal
Department

Organizačné
oddelenie
Organizational
Department

Riaditeľ Úseku
obchodu a marketingu
Director of Business
and Marketing Unit

Úsek
obchodu a marketingu
Business
and Marketing Unit

VÝKONNÉ ÚTVARY / EXECUTIVE UNITS

Generálny riaditeľ
General Director
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Riaditeľ Závodu
triedenie odpadu
Director of the Waste
Separation Plant

Riaditeľ Závodu
odvoz odpadu
Director of Waste
Disposal Plant

Riaditeľ Závodu
spaľovňa
Director of
Incinerator Plant

Závod
triedenie odpadu
Waste Separation Plant

Závod
odvoz odpadu
Waste Disposal Plant

Závod
spaľovna odpadu
Incinerator Plant

Graf vývoja priemerného evidenčného
počtu zamestnancov 2009 - 2011
The chart of the development of average recorded
number of employees 2009 - 2011
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Štruktúra zamestnancov podľa vzdelania k 31. 12. 2011
Structure of employees according to education
as of December 31, 2011
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Štruktúra zamestnancov podľa veku k 31. 12. 2011
Structure of employees according to the age
as of December 31, 2011
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The first part of the Process Restructuralization in our
Company was performed in 2011. It included 63 newly
established labour law relations and 66 labour law
relations that were terminated. During the managed
restructuralization 41 labour relations were terminated.
This process led to paying extraordinary salary and
incurring other staff costs amounting to EUR 338,969.
As a result of the first stage of changes, the initial state
as of January 1, 2011, which was 407, changed as of
January 1, 2012 to 398, which means that the company
reached the initial state of employee body in 2009.
The second stage of restructuring is planned for 2012.

412

46
,29
%

V spoločnosti prebehla v roku 2011 prvá časť
reštrukturalizácie procesov, ktorá znamenala, že bolo
novo uzatvorených 63 pracovno právnych vzťahov
a bol ukončený pracovný pomer so 66 zamestnancami. Z toho so 41 pracovníkmi bol ukončený pracovný
pomer v rámci riadenej reštrukturalizácie. Tento proces
znamenal vynaloženie mimoriadnych mzdových
a ostatných osobných nákladov vo výške 338 969 eur.
Prvá etapa zmien viedla k tomu, že počiatočný stav
k 1. 1. 2011, ktorý bol 407, sa zmenil k 1. 1. 2012 na 398, čím
sa spoločnosť dostala na počiatočný stav pracovníkov
v r. 2009. Druhá etapa reštrukturalizácie je plánovaná
na rok 2012.

Počet zamestnancov
Počet zamestnancov

413

Spoločnosť OLO poskytuje služby pre obyvateľstvo,
ktoré si napriek neustálemu zdokonaľovaniu technického
vybavenia stále vyžadujú značný rozsah ľudskej práce.
Špecifikom tejto práce je menšia náročnosť na vzdelanie u väčšiny zamestnancov v kontraste na vysoko
špecializované pracovné pozície úzkej skupiny zamestnancov. Spoločnosť oceňuje prácu každého zamestnanca na základe Kolektívnej zmluvy a Mzdového
predpisu, ktorý je jej súčasťou. Ostatnú aktualizáciu
Kolektívnej zmluvy a mzdových podmienok realizovalo
predchádzajúce vedenie spoločnosti v roku 2010,
pričom nereflektuje niektoré zásadné požiadavky
na výkon práce v zmysle platných obchodných zmlúv
spoločnosti. V roku 2011 priemerná mesačná mzda
dosiahla výšku 1 112 eur, čo je nárast v porovnaní
s priemernou mzdou z roku 2010 vo výške 1 066 eur
i pri abstrahovaní od nákladov na reštrukturalizáciu
pracovných miest. Napriek zlej finančnej situácii spoločnosti v roku 2011 manažment zabezpečil dodržanie
všetkých ustanovení Kolektívnej zmluvy, vrátane dohodnutého spôsobu a rozsahu odmeňovania. Vzdelávacie
a školiace aktivity sa sústredili hlavne na zvyšovanie
odbornej spôsobilosti a profesijných znalostí technického a technologického charakteru a prehlbovanie
návykov bezpečnosti pri práci.
Organizačné zmeny, ktoré v roku 2011 prebiehali
a budú ďalej realizované ako i požiadavky obchodných zmluvných partnerov (predovšetkým Magistrátu
HM SR Bratislavy) vyvolávajú potrebu zmeny viacerých
ustanovení Kolektívnej zmluvy. Rokovania o zmene
Kolektívnej zmluvy sú plánované na rok 2012.
Okrem zachovania finančného ocenenia pracovných a životných jubileí v roku 2011 zaviedla spoločnosť
novú tradíciu – odovzdávanie ocenení na slávnostnom
stretnutí zamestnancov s vedením spoločnosti. Pri tejto
príležitosti udelila i pochvalné uznania za vzornú
reprezentáciu spoločnosti na verejnosti.

OLO provides services to population requiring a
substantial degree of human labor in spite of constant improvement of technical equipment. A specific feature of
this work is smaller demand on education of the majority
of employees in contract to the highly specialized work
position of a narrow group of employees. The company
appreciates the work of each employee based on the
Collective Agreement and the Salary Regulation which is
its part. Other updating of a Collective Agreement and
Salary Conditions was realized by the previous management of the company in 2010, while it does not reflect
some key requirements of work performance in accordance
with valid commercial contracts of the company. In 2011,
the average monthly salary reached the amount of EUR
1,112, which represents an increase when compared to the
average salary in 2010 of EUR 1,066 even when abstracting
from costs of restructuring of work places. In spite of the
bad financial situation of the company in 2011, management
ensured following of all provisions of the Collective
Agreement, including the agreed art and scope of
remuneration. Educational and training activities focused
mainly on increasing professional capacity and
professional skills of technical and technological nature
and deepening of habits of occupational safety.
Organizational changes that took place in 2011 and
will continue to be realized as well as the requirements of
commercial contractual partners (mainly the Magistrate of
the capital city of the Slovak Republic Bratislava) however
stir the need for changes in several provisions of the
Collective Agreement. Meetings on changing the Collective
Agreement are planned for 2012.
Apart from maintaining financial award of work-related
and personal anniversaries in 2011, the company introduced
a new tradition – handing over of prizes at a ceremonial
meeting of employees with the company’s management.
At this occasion, honorable mentions were awarded for
exemplary representation of the company in public.

Generálna riaditeľka Ing. Jarmila Melichárková
a predseda predstavenstva Ing. Roman Achimský
blahoželajú oceneným zamestnancom spoločnosti.

General Director Ing. Jarmila Melichárková and
Chairman of the Board of Directors Ing. Roman Achimský
congratulate to awarded employees of the company.
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NAKLADANIE
S ODPADOM
REALIZOVANÉ SPOLOČNOSŤOU
OLO a.s. V ROKU 2011
V rámci nakladania s odpadom vykonáva spoločnosť OLO, a.s. tri hlavné činnosti:

Skladba odpadu zvezeného
spoločnosťou OLO a.s. v roku 2011

o Zvoz odpadu – patria sem všetky činnosti, pri ktorých
je do zberných nádob a kontajnerov našej spoločnosti ukladaný odpad /vrátane zberných dvorov/,
ktorý je následne odvezený na spracovanie, spálenie
alebo je odpad uložený na skládku,

Structure of waste collected by
OLO a.s. In 2011

o 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,
o spaľovanie odpadu – patrí sem spaľovanie vhodných druhov odpadu s následnou výrobou elektriny,
ktoré sú dovezené z procesu zvozu odpadu našou
spoločnosťou alebo zákazníkmi priamo do spaľovne
odpadu prevádzkovanej OLO a.s..

V roku 2011 spoločnosť OLO a.s. na základe
uzavretých zmluvných vzťahov uskutočnila zvoz 155 995
t odpadu (pokles o 4,93 % oproti roku 2010), skladba
ktorého je uvedená v tabuľke:
In 2011, OLO a.s. based on the concluded contractual
relationship collected 155,995 tons of waste (reduction by
4.93% when compared to 2010), structure of which is
contained in the table:

Až 93,33 % z tohto množstva odpadu v roku 2011
tvoril odpad vyzbieraný od obyvateľov Bratislavy
na základe zmluvných vzťahov z HM SR Bratislava.

WASTE MANAGEMENT
REALISED BY OLO a.s. IN 2011
When it comes to waste management, OLO a.s.
performs three main activities:
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o Waste disposal – including all activities when waste is
placed in collecting containers and bins of our company
/including collection dumps/, which is consequently
transported for processing, incineration or waste
placing on the waste dump;
o Waste processing – including activities of waste
separation transported to collection containers for
separated collection /paper, plastic materials and
glass/, as well as activities of additional cinder separation
as output product of the process of burning from which
glass, iron and non-iron metals can still be separated;
o Waste incineration – including incineration of suitable
types of waste with consequent generation of electricity
that is imported from the process of waste collection
by our company or customers directly to Incinerator
Plant operated by OLO a.s.;

As many as 93,33 % of the waste volume in 2011 was
represented by waste collected from inhabitants of
Bratislava based on contractual relationships with the
Slovak capital of Bratislava.

Dôležitou skutočnosťou je fakt, že zatiaľ čo je zber
zmesového komunálneho odpadu v ukazovateľoch
počtu obslúh stabilizovaný, počet obslúh separovaného
zberu každoročne rastie a tým sa mení aj celkový
podiel separovaného zberu na celkovom počte obslúh,
ktorý v roku 2011 dosiahol až 24,66 %.
An important fact is that while collection of mixed
communal waste in indicators of the number of services is
stabilized, the number of services of separated waste
increases every year, thus changing also the overall share
of separated collection on the overall number of services
which reached as many as 24.66 % in 2011.

Zložka odpadu
Waste element
Zmesový komunálny odpad
Mixed communal waste

2009
(t)

2010
(t)

2011
(t)

120 207,02

116 339,71

115 956,22

Stavebný odpad
Construction waste

8 102,71

10 126,16

6 604,55

Objemný odpad
Bulky waste

15 923,44

16 633,15

12 330,96

Papier a lepenka
Paper and paperboard

8 940,12

9 031,88

8 331,95

Plasty
Plastic materials

2 877,07

3 179,56

3 434,29

Sklo
Glass

4 853,86

5 397,73

5 849,66

Kovy
Metals

234,31

2 877,07

186,34

Elektroodpad
Electro waste

494,73

446,32

449,29

2 244,23

2 652,97

2 716,08

95,26

94,35

136,09

163,972.75

164,086.73

155 995,43

0.76 %

0.07 %

-4.93 %

Biologicky rozložiteľný odpad
Biologically decomposable waste
Ostatné /batérie, žiarivky, pneumatiky/
Other /batteries, light bulbs, tires/
Celkom
Total
Zmena oproti predchádzajúcemu roku
Change when compared to the previous year

2011

15,6
0%

■ ZKO

MCW
SC - paper

2010
(t)

2011
(t)

154 877,81

152 118,33

145 583,29

Zmena oproti predchádzajúcemu roku
Change when compared to the previous year

-1,60 %

-1,78 %

-4,30 %

Podiel na celkovom množstve
Share on the overall volume

94,45 %

92,71 %

93,33 %

2009
(t)

2010
(t)

2011
(t)

Zmesový komunálny odpad
Mixed communal waste

2 705 981

2 676 928

2 697 329

Separovaný zber – papier
Separated collection – paper

360 416

383 695

405 822

Separovaný zber – plasty
Separated collection – plastic materials

338 947

365 026

389 200

76 383

79 355

87 827

3 481 727

3 505 004

3 580 178

775 746

828 076

882 849

22,28 %

23,63 %

24,66 %

Počet obslúh celkom
Number of services total
Počet obslúh separovaného zberu
Number of services of separated collection
Podiel separovaného zberu
Share of separated collection

SZ - plasty
SC - plastic materials

■ SZ - sklo

SC - glass

6

Počet obslúh v ks
Number of services in pieces

Separovaný zber – sklo
Separated collection – glass

■
%
55
9,

Celkové množstvo HM SR BA
Slovak Republic Bratislava

2009
(t)

14,85%

■ SZ - papier

Do budúcnosti je predpoklad, že podiel
separovaného zberu bude rásť na úkor
zberu zmesového komunálneho odpadu.
Intenzita tohto procesu bude závisieť od nastavenia motivačných faktorov pre podporu
separovaného zberu, najmä jeho finančným
zvýhodnením.
For the future, it can be anticipated that the
share of separated collection will increase at the
expense of mixed communal waste collection.
The intensity of this process will depend on
setting of incentives supporting separated
collection, mainly financial advantages.
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POLITIKA KVALITY
NA OBDOBIE ROKOV
2012 - 2015
Na základe dôkladnej analýzy procesov v priebehu
roku 2011 rozhodlo predstavenstvo spoločnosti o implementácii systémov manažérstva kvality a environmentálneho manažérstva s cieľmi:
o Udržať si postavenie uznávanej a spoľahlivej spoločnosti, poskytujúcej kvalitné služby v oblasti odpadového hospodárstva a zvyšovať spokojnosť všetkých
zainteresovaných strán s našimi službami.
o Implementovať systém manažérstva kvality v súlade
s požiadavkami ISO 9001 : 2008 a systém environmentálneho manažérstva v súlade s požiadavkami ISO
14001: 2004.
o Zabezpečiť prechod spoločnosti na procesné riadenie.
o Vzdelávať zamestnancov spoločnosti s vedomím,
že toto je jednou nevyhnutných podmienok trvalého
zvyšovania kvality.
o Zamerať sa na ochranu životného prostredia.
o Vytvoriť systém monitorovania a hodnotenia spokojnosti zákazníkov.
o Rozširovať zainteresovanosť našich strategických
obchodných partnerov na politike kvality s cieľom
zvyšovať ich mieru spokojnosti.

SPOLOČENSKÁ
ZODPOVEDNOSŤ
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ENVIRONMENTÁLNE AKTIVITY
A SPONZORING
Samozrejmou súčasťou firemnej filozofie spoločnosti vyplývajúcej z jej poslania je zodpovedné
správanie sa k životnému prostrediu. Preferencie má
oblasť nakladania s komunálnymi odpadmi s dôrazom
na separáciu odpadu a následné využitie separovaných zložiek recykláciou. OLO sa už rok po svojom
vzniku (1993) stalo priekopníkom a garantom budovania systému separovaného zberu odpadu v Bratislave
v komunálnej sfére.
V priebehu roku 2011 bol pripravený v nadväznosti
na úspešný komunikačný projekt COLORS OF OLO,
ktorý sa príznačne spája so známymi postavičkami
Olivera a Oliniek, nový projekt COLORS OF LIFE.

Kampaň odštartovala na počiatku roka 2012 a jej vlajkovou loďou sa stala OLOMPIÁDA – dlhodobá súťaž
bra tislavských škôl v separovaní komunálneho
odpadu. Veľkú hru slávnostne odštartoval primátor
Hlavného mesta SR Milan Ftáčnik a už v prvých dňoch
mala mimoriadny ohlas na bratislavských školách,
v širokej verejnosti i médiách. Za významné pozitívum
považujeme fakt, že tento ambiciózny projekt získal
širokú podporu bratislavskej samosprávy. Súčasťou
kampane sa stala i druhá web prezentácia spoločnosti
www.kvalitazivota.sk.
Tradične sa i v roku 2011 OLO podieľalo ako organizátor alebo spoluorganizátor na mnohých projektoch
zameraných na ekologickú osvetu a vzdelávanie
obyvateľov Bratislavy.
Osemročná tradícia projektu „S OLO zadarmo
do ZOO” už oslovila viac ako 45 000 najmladších
Bratislavčanov a ich pedagógov. Tentokrát prišlo do
ZOO 6 345 žiakov z 81 bratislavských škôl a spoločne
nazbierali 4 tony plastov.
V rámci detského prázdninového tábora EDUPLEX
a programu nazvaného „Hráme sa na povolania“ si
veľká skupina detí splnila svoj sen a stali sa na okamih
smetiarmi. Okrem toho, že sa povozili na smetiarskom
aute, absolvovali aj vedomostný kvíz o separovaní
odpadu a navštívili triediacu linku separovania odpadu.
Od októbra 2011 sa Ekonomická univerzita v Bratislave zaradila svojim environmentálnym projektom
„EUBA triedi“ medzi zakladateľov tradície separovania
odpadu na vysokých školách. Partnerom projektu sa
stala aj naša spoločnosť.
OLO v priebehu roku 2011 sponzorsky – bezplatným
pristavením zberných nádob a odvozom vyzbieraného
odpadu – prispelo k úspešnému priebehu podujatí
akými boli Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2011,
IN – LINE – Bratislava na korčuliach, oslavy Silvestra
a ďalšie.
Aj v tomto roku sme formou darovania dvoch
percent dane z príjmu podporili Nadáciu Hlavného
mesta SR Bratislavy.
Významnú výchovnú a prezentačnú úlohu v komunikácii OLO s verejnosťou plní moderná spaľovňa
odpadu. Okrem domácich návštevníkov sme v jej priestoroch privítali odborníkov z poľskej Gorlice a z ďalekého Krasnojarska v Ruskej federácii. Najvýznamnejšou
bola októbrová návšteva výkonnej riaditeľky Európskej
environmentálnej agentúry pani Jacqueline McGlade.

QUALITY POLICY FOR
THE PERIOD OF YEARS
2012 - 2015
Based on a thorough analysis of processes in 2011, the
company’s Board of Directors decided to implement
systems of quality and environmental management with
the aim to:
o Maintain the position of a respected and reliable
company, providing quality services in the area of waste
management and to increase the satisfaction of all
interested parties with our services;
o Implement the system of quality management in
accordance with requirements of ISO 9001 : 2008 and
the system of environmental management in accordance
with requirements of ISO 14001: 2004;
o Ensure the transition of the company to procedural
management;
o Organize trainings for company’s employees knowing
that this is one of the inevitable requirements of
permanent increase of quality;
o Focus on the protection of environment;
o Create the system of monitoring and evaluation of
customer satisfaction;
o Spread engagement of our strategic business partners
in the quality policy with the aim to increase the level of
their satisfaction;

SOCIAL
RESPONSIBILITY
ENVIRONMENTAL ACTIVITIES
AND SPONSORING
A natural part of the company’s philosophy resulting
from its mission is a responsible behavior towards the
environment. The area of communal waste management
prefers emphasizing waste separation and consequent use
of separated elements through recycling. Already one year
after its establishment (1993), OLO became a pioneer and
guarantor of building of a separated waste collection
system in Bratislava on communal level.
During 2011, a follow-up on the successful communication
project ‘COLORS OF OLO’ which is well associated with
the known figures of Oliver and Olinka was prepared –
a new project of the ‘COLORS OF LIFE’. The campaign
started at the beginning of 2012 and its flagship became

the OLYMPICS – a long-term competition of Bratislava
schools in separating communal waste. The big game was
ceremonially launched by the Mayor of the Capital City of
the Slovak Republic, Milan Ftáčnik, and already in the first
days, it won extraordinary response at Bratislava schools,
general public and in the media. We consider the fact that
this ambitious project won wide support of Bratislava
municipality to be its significant positive aspect. A part of
the campaign was also the second web presentation of
the company www.kvalitaživota.sk.
As a tradition, in 2011 OLO was again an organizer or
co-organizer of many projects focusing on ecological
awareness raising and education of citizens of Bratislava.
The eight-year tradition of the project With OLO for
free to the ZOO attracted more than 45,000 youngest
Bratislava inhabitants and their teachers. This year, 6,354
students came to the ZOO from 81 Bratislava schools and
they jointly collected 4 tons of plastic materials.
As part of the EDUPLEX children holiday camp and
the program titled “We play professions”, a large group of
children fulfilled their dream and became garbage men for
a moment. Apart from being able to drive on a garbage
collecting vehicle, they also took a knowledge test on
waste separation and visited a separating line used for
waste separation.
From October 2011, the University of Economics in
Bratislava with its environmental project “EUBA separates”
became one of the founders of the waste separation
tradition at universities. Our partner became one of
project partners.
In 2011, OLO sponsored – placed waste bins and
disposed of the collected waste for free – and contributed
in this way to the success of events, like the World
Hockey Championship 2011, IN – LINE – Bratislava on
Rollerblades, New Year’s Celebrations etc.
This year again we supported the Foundation of the
Slovak Capital City of Bratislava by assigning two percent
of the income tax.
The modern waste Incinerator Plant plays an important
educational and representational role in terms of
communication between OLO and the public. Apart from
local visitors, we also hosted experts from the Polish
Gorlica and the far away Krasnojarsk in the Russian
Federation. The most important visitor came in October
who was the Executive Director of the European
Environmental Agency, Ms. Jacqueline McGlade.
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KOMUNIKÁCIA
O DIANÍ
V SPOLOČNOSTI
Otvorenú a účinnú komunikáciu so zamestnancami, zákazníkmi, samosprávou mesta, obchodnými
partnermi a verejnosťou považujeme za základný predpoklad úspechu spoločnosti. Preto rok 2011 znamenal
prelom vo vnímaní úlohy a dôležitosti internej a externej
komunikácii o dianí v spoločnosti.
V roku 2011 sme spustili novú webovú prezentáciu,
ktorá odráža novú komunikačnú stratégiu spoločnosti
– viac otvorenosti, riešenie aktuálnych problémov
formou dialógu a proaktívnej komunikácie.
Prostredníctvom graficky atraktívneho a moderného dizajnu návštevníkov informujeme o našich službách a inováciách. Nová web stránka ma ambíciu
plne sa orientovať na potreby jej návštevníkov a zároveň uľahčiť prístup k informáciám. Prehľadná štruktúra
stránky vytvára atraktívne a užívateľsky prívetivé prostredie s dôrazom na vyváženú obsahovú náplň. Dôležitým prvkom sú aj prehľadné informácie o službách,
ktoré spoločnosť poskytuje.
V záujme prezentácie transparentnosti a etického
rozmeru podnikania, tak ako to presadzuje aj náš akcionár mesto Bratislava, sa spoločnosť rozhodla pre dobrovoľné zverejňovanie vybraných zmlúv, objednávok
a faktúr nad rámec zákona. Rovnako zverejňujeme
aj výzvy a informácie o obstarávacích konaniach,
s cieľom maximálne efektívne vynakladať prostriedky
na dodávku tovarov a služieb.

Externú komunikáciu významne posilnilo vydanie
nových informačných materiálov o spoločnosti v novom vizuálnom štýle v slovenskom a anglickom jazyku.
Boli pripravené pri príležitosti októbrovej návštevy
Jacqueline McGlade, výkonnej riaditeľky Európskej
environmentálnej agentúry v spoločnosti a spoločne
s novou web stránkou predstavili novú, modernú tvár
spoločnosti.
Veľkú pozornosť venujeme spätnej väzbe na kvalitu
našich služieb. V roku 2011 sme zaviedli systém monitorovania a hodnotenia pripomienok a sťažností
zákazníkov. V spolupráci s odbornými útvarmi magistrátu mesta Bratislavy a oddeleniami životných prostredí
mestských častí sa nám postupne darilo pomenovávať
a riešiť zložitosti fungovania odpadového hospodárstva
v hlavnom meste v oblasti komunálneho odpadu.
V priebehu roku sa podstatným spôsobom zintenzívnila spolupráca s regionálnymi i centrálnymi médiami
prostredníctvom publikovania tlačových správ či rozhovorov s členmi manažmentu spoločnosti.

Našou ambíciou je udržať www.olo.sk ako centrálny zdroj informácií pre našich zákazníkov. Na zodpovedanie všeobecných otázok týkajúcich sa OLO
slúžia sekcie „Často kladené otázky“ a „Kontaktujte nás“
alebo priama e-mailová adresa zakazka@olo.sk.
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S veľkým ohlasom u návštevníkov sa stretla špeciálna sekcia „Kto sú Vaši smetiari“, ktorá predstavuje
tváre a mená konkrétnych osádok zberných vozidiel
operujúcich v jednotlivých častiach mesta. Realizovali
sme tak jedno z efektívnych opatrení na elimináciu
dlhoročného nešvaru takzvaných „falošných smetiarov“.
Nová web stránka vznikla v spolupráci s chránenou
dielňou Smart Chance, s.r.o., ktorá zamestnáva vysoko
kvalifikovaných ZŤP zamestnancov a ponúka široké
portfólio počítačových služieb s vysokou pridanou hodnotou. Vďaka skúsenostiam chránenej dielne s optimalizáciou webových stránok pre zdravotne postihnutých
používateľov, je nová stránka www.olo.sk optimalizovaná
pre zrakovo a sluchovo hendikepovaných používateľov.
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COMMUNICATION
ABOUT WHAT IS
HAPPENING IN THE
COMPANY
We consider an open and effective communication
with employees, customers, municipality, business partners
and public to be the basic prerequisite of the company’s
success. Therefore, 2011 was a breakthrough year in terms
of the role and importance of internal and external
communication about what was happening in the company.
In 2011 we launched a new website presentation,
reflecting the new communication strategy of the company
– more openness, dealing with current issues in form of a
dialogue and proactive communication.
Through a graphically attractive and modern design,
we inform our visitors about our services as well as new
services and innovations. The new website has the
ambition to fully focus on the needs of its visitors and to
facilitate access to information. The clear structure of the
website creates an attractive and user-friendly environment
emphasizing balanced content. An important element is
clear informing about services provided by the company.
In order to present transparency and ethical aspect of
our business, as promoted also by our shareholder - the
city of Bratislava, the company decided to voluntarily
publish selected contracts, orders and invoices exceeding
the scope of the law. We also publish calls and information
about tenders with the aim to use resources for the
delivery of goods and services most effectively.
Our ambition is to ensure that www.olo.sk continues
to be the central source of information for our customers.
Answers to general questions concerning OLO can be
found in the section “Frequently asked questions” and
“Contact us” or the direct e-mail address: zakazka@olo.sk.
The special section “Who are your garbage men”
received great feedback from visitors. It presents the faces
and names of specific teams of garbage collecting vehicles
operating in the individual parts of the city. This way, we
applied one of effective ways of eliminating long-year
problem of the so-called “false garbage men”.
The new website originated in cooperation with the
protected workshop of Smart Chance, s.r.o., employing
highly qualified employees with disabilities and offering a
wide portfolio of computer services with high value
added. Thanks to the experiences of the protected
workshop with optimizing websites for users with disability,
the new website www.olo.sk is optimized for visually and
hearing impaired users.

External communication was significantly strengthened by the publication of new information materials
about the company including a new visual style in the
Slovak and English language. They were developed at the
occasion of the October visit of Jacqueline McGlade, the
Executive Director of the European Environmental Agency
in the company. Together with the new website, they
presented a new and modern face of the company.
We pay great attention to feedback our services get.
In 2011, we introduced the system of monitoring and
evaluating comments and complaints from customers. In
cooperation with professional departments of the
magistrate of the city of Bratislava and environmental
departments of the municipal parts, we gradually
managed to name and deal with the complexities of
communal waste management functioning in the capital city.
During the year, cooperation with regional and central
media through publishing of press reports or interview
with members of the company’s management intensified.
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OLO V MÉDIÁCH

OLO IN THE MEDIA

BRATISLAVČANIA PRISTUPUJÚ
ZODPOVEDNEJŠIE K SEPARÁCII
KOMUNÁLNEHO ODPADU

BRATISLAVA INHABITANTS ARE
MORE RESPONSIBLE IN TERMS OF
COMMUNAL WASTE SEPARATION

TASR 23. 6. 2011

TASR June 23, 2011

Vyššia uvedomelosť a informovanosť Bratislavčanov,
ako aj systém bezplatného zberu papiera, skla a plastov
na území hlavného mesta prispievajú k tomu, že obyvatelia aktívnejšie separujú odpad. Tým výrazne znižujú náklady za komunálny odpad. Vyplýva to zo správy OLO a.s.
o nakladaní s komunálnym odpadom, ktorú dostali
poslanci na júnovom rokovaní mestského zastupiteľstva.
Oproti roku 2004 vzrástlo v slovenskej metropole
množstvo odpadu vyzbieraného v systéme separovaného zberu z 6 358 ton na 19 488 ton, čo je vyše 300 percentný nárast. Zber objemného, drobného stavebného
odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad
a parkov stúpol z pôvodných 1 940 ton na 14 256 ton.
To je 735 percentný nárast. Pozitívnou skutočnosťou
je aj väčší počet rozmiestnených zberných nádob.
Namiesto 4 631 kusov je ich 12 428.
Za opakujúci sa problém považuje bratislavská
samospráva nedostatok zberných dvorov, zvyšujúce
sa množstvo krádeží zberných nádob a znečisťovanie
separovaných komodít komunálnym odpadom. Mesto
chce túto situáciu riešiť v spolupráci s mestskými časťami
a so zapojením inšpektorov verejného poriadku do preventívnych kontrol. Spoločnosť OLO, ktorá zabezpečuje
odvoz a likvidáciu odpadu na území Bratislavy, vyzbierala v minulom roku 152 118 ton odpadu.

Greater awareness and more information among
Bratislava inhabitants, as well as the system of free collection
of paper, glass and plastic materials in the territory of the
capital city contribute to the fact that inhabitants separate
waste more actively which significantly reduces the costs
of communal waste. This is the outcome of the report of
OLO a.s. about communal waste management provided to
the members of municipal parliament at their June meeting.
When compared to 2004, the volume of waste
collected in separated waste system increased in the Slovak
capital from 6,358 tons to 19,488 tons, which represents an
increase by more than 300 per cent. Collection of bulky,
small construction and biologically decomposable waste
from gardens and parks increased from the original 1,940
tons to 14,256 tons. This is an increase by 735 per cent.
Positive is also the greater number of placed waste bins.
Instead of 4,631 pieces, there are 12,428 of them.
Bratislava municipality considers the lack of waste
collecting complexes, increasing number of thefts of waste
bins and contaminating separated commodities with
communal waste to be a recurring problem. The city wants
to deal with this situation in cooperation with the municipal
parts and by involving public order inspectors in preventing
inspections. OLO which ensures waste disposal and
liquidation in the territory of Bratislava collected 152,118
tons of waste last year.

V SEPAROVANÍ ODPADU
BÝVAJÚ DETI AKTÍVNEJŠIE
NEŽ ICH RODIČIA
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TV Bratislava 16. 9. 2011

CHILDREN ARE OFTEN MORE
ACTIVE IN SEPARATING WASTE
THAN THEIR PARENTS
TV Bratislava September 16, 2011

Osvety v oblasti zbierania a separovania odpadov
nie je nikdy dosť, najmä medzi deťmi. Tie sú v tejto problematike oveľa aktívnejšie ako ich rodičia. Dokázali to
aj na akcii S OLO zadarmo do ZOO, kde mali za prinesený vytriedený odpad - PET fľaše, obaly Tetra Pack
a plechovky od nápojov, voľný vstup do bratislavskej
zoologickej záhrady.
Aj tohto roku sa akcia tešila veľkému záujmu
zo strany žiakov a pedagógov. O pozitívnom vnímaní
celého projektu hovorí aj počet 6 345 návštevníkov.
V priebehu troch týždňov sa podarilo vyzbierať vyše
4 tony komodity určenej na následnú recykláciu.

There is never enough of awareness raising efforts in
the area of collecting and separating waste, mainly among
children. They are much more active in this regard than
their parents. They proved it also at the event With OLO
for free to the ZOO, when they got a free access to the
Bratislava ZOO in exchange for their brought separated
waste - PET bottles, Tetra Pack packaging and drink tins.
This event was very popular again this year among
students and teachers. The positive response to the whole
project can be documented on the number of visitors which
reached 6,345. During the three weeks, 4 tons of commodity
intended for consequent recycling was collected.

VÝKONNÁ RIADITEĽKA
EURÓPSKEJ ENVIRONMENTÁLNEJ
AGENTÚRY NA SLOVENSKU

EXECUTIVE DIRECTOR OF THE
EUROPEAN ENVIRONMENTAL
AGENCY IN SLOVAKIA

Enviromagazín 3/2011

Enviromagazín 3/2011

Začiatkom októbra 2011 navštívila Slovensko
Jacqueline McGlade, výkonná riaditeľka Európskej
environmentálnej agentúry. Cieľom jej pracovnej cesty
bolo oboznámenie sa s riešením problematiky nakladania s odpadom na Slovensku, zavádzaním technologických noviniek pri spaľovaní odpadu a s úspešným
edukačným programom Ekologická stopa.
V rámci svojej pracovnej návštevy si Jacqueline
McGlade v sprievode ministra a generálneho riaditeľa
Slovenskej agentúry životného prostredia Daniela
Schmidtmayera prezrela bratislavskú spaľovňu, ktorej
prevádzkovateľom je spoločnosť Odvoz a likvidácia
odpadu a. s. Zástupcovia spoločnosti Roman Achimský
a Vladimír Švábík sprevádzali zúčastnených po jednej
z najmodernejších spaľovní komunálneho odpadu
strednej a východnej Európy. ,,Veľký dôraz kladieme
na zabezpečenie ekologických štandardov jej fungovania. Formou rôznych projektov podporujeme aj
myšlienku potreby separácie odpadu. Aj vďaka týmto
aktivitám, ktoré plánujeme realizovať a podporovať aj
v budúcnosti, sa nám darí každoročne zvyšovať objem
zberu separovaného odpadu,“ povedal Roman
Achimský, predseda predstavenstva. Spaľovňa disponuje technológiou troch stupňov čistenia spalín, čím
emisné limity dosahujú úroveň noriem Európskej únie.
Pri energetickom zhodnocovaní odpadu vzniká teplo
a elektrina, pričom časť z nej je využitá pre pokrytie
vlastnej spotreby spaľovne a zvyšok je vyvedený
do verejnej rozvodnej siete.

At the beginning of October 2011, Jacqueline
McGlade, the Executive Director of the European
Environmental Agency visited Slovakia. The aim of her
business trip was to learn about dealing with the issue of
waste management in Slovakia, about introducing
technological novelties when incinerating waste and about
the successful educational program ‘Ecological trace’.
During her business trip, Jacqueline McGlade
accompanied by the Minister and General Director of the
Slovak Environmental Agency, Daniel Schmidtmayer, visited
the Bratislava Incinerator Plant, operated by Odvoz a
likvidácia odpadu a. s. Company’s representatives, Roman
Achimský and Vladimír Švábík, guided the visitors through
one of the most up-to-date communal waste Incinerator
Plants in Central and Eastern Europe. “We put great emphasis
on ensuring ecological standards of its functioning.
Through various projects, we support the idea of the need
to separate waste. Thanks to these activities, that we plan
to realize and support also in the future, we manage to
increase the volume of separated waste every year,” said
Roman Achimský, Chairman of the Board of Directors. The
Incinerator Plant has technology involving three degrees of
burned gas cleaning, which means that emission limits
reach the standards of the European Union. In case of
energy-efficient appreciation of waste, heat and electricity
is generated, while part of it is used to cover own
consumption of the Incinerator Plant and the rest is
abducted to the general distribution network.
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ODVÁŽAŤ KONTAJNERY
PLNÉ ODPADU, POTOM
ICH ZA PÁSOM TRIEDIŤ,
DÁ ČLOVEKU ZABRAŤ.
NO VO FIRME OLO
JE TO BEŽNÝ DEŇ.

TO DISPOSE CONTAINERS FULL
OF WASTE, THEN SEPARATE IT
ON A LINE, IS TOUGH. BUT FOR
OLO IT IS JUST A REGULAR DAY.

Hospodárske noviny 20. 9. 2011
V seriáli Deň v... redaktori HN skúšajú, aké je to
pracovať v zaujímavých slovenských firmách.
Ako malý som mal tri vysnívané povolania. Zloduch
ako z komiksu, lovec pokladov a byť súčasťou posádky
smetiarskeho auta. Prvé spomínané povolanie som si
podľa mnohých, vrátane rodičov, osvojil okamžite.
Na zvyšné dve som si musel pár rokov počkať, až kým
som nestrávil deň v bratislavskom podniku OLO.
Keď som ráno kráčal v ústrety svojmu novému
zamestnaniu, mal som množstvo konkrétnych predstáv,
čo všetko sa v ten deň naučím. Aké korenisté slovné
spojenia pochytím, aké netradičné názory na spoločenské dianie si vypočujem, v najhoršom prípade čo
nové sa dozviem o nežnejšej časti populácie. Napodiv
ani jedna z mojich obáv sa nevyplnila. Na podobné
kratochvíle navyše ani nebol čas. Práca smetiara
v takom preplnenom meste ako je Bratislava musí byť
založená na maximálnej efektivite, rýchlosti a kooperácii, o ktorej sa mnohým manažérom ani nesníva...
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Hospodárske noviny September 20, 2011
In the series ‘A day in...’ journalists from the economic
newspaper HN try what it is like to work in interesting
Slovak companies.
As a boy, I had three dream jobs. Being a villain like
the one in comics, treasury hunter or a member of the
garbage car team. The first profession mentioned I learned,
according to many, including my parents, immediately. For
the remaining two, I had to wait a couple of more years,
until I spent a day in the Bratislava company of OLO.
When I came to my new job in the morning, I have
many specific presumptions of what I would learn that day
- what juicy words I would learn, what non-traditional
opinions of the social events I would hear, and in the worst
case, what new things I would learn about the better half
of the population. Surprisingly, none of my worries turned
out to materialize. There was no time for such luxuries. The
work of a garbage man in a crowded city like Bratislava
must be mainly based on effectiveness, speed and
cooperation that many managers do not even dream of...
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FINANČNÁ SPRÁVA

FINANCIAL REPORT

Finančná situácia v spoločnosti bola v r. 2011 poznačená dvoma významnými skutočnosťami. Prvou
z nich bola situácia, že finančný a investičný plán
pre rok 2011 schválilo až novovymenované predstavenstvo v júli 2011. Finančný plán pre rok 2011 schválený v hlavných položkách a skutočnosť k 31. 12. 2011
boli nasledovné:

In the year 2011, the financial situation of the Company
was influenced by two major facts. The first one was the
aspect that the financial and investment plan for the year
2011 approved only after new Board of Directors was
appointed in July 2011. The approved outline financial plan
for the year 2011 and the facts as of 31 December 2011
were the following:

Plán / Plan
(EUR)

Skutočnosť / Reality
(EUR)

Výnosy / Revenue
Komunálny odpad / Communal waste

20 746 401

19 496 401

3 092 272

3 297 757

Separovaný zber / Separated collection

874 227

902 671

Veľkokapacitné kontajnery / Large-capacity containers

678 319

665 694

1 412 430

1 925 868

26 803 649

26 288 391

Odpisy / Depreciation

9 124 751

9 031 487

Osobné náklady / Personnel costs

8 219 374

7 996 839

Služby / Services

4 723 107

4 648 227

Spotreba materiálu / Consumption of material

2 824 870

2 600 440

Úroky / Interests

574 940

572 004

Ostatné / Other

1 129 105

1 553 014

26 596 147

26 402 011

207 502

-113 620

Predaj elektriny / Sale of electricity

Ostatné / Other
Spolu / Total
Náklady / Costs

Spolu / Total
VH (+zisk/-strata) / Financial result (+profit/-loss)
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Druhým významným zásahom do riadenia financií
bolo rozhodnutie Mestského zastupiteľstva Bratislavy
v septembri 2011, o znížení tržieb pre OLO v aktuálnom
roku na čiastku 19 496 tis. EUR, čo predstavuje o cca
6 % menej oproti pôvodného objemu tržieb. Zníženie
o takúto významnú čiastku pre spoločnosť znamenalo
prijať opatrenia na zabezpečenie prevádzkyschopnosti
organizácie, vrátane splácania úverov ako aj zásadné
zníženie možnosti investícií, ktoré predstavovali iba
1 846 tis. EUR, oproti investíciám napr. v r. 2010, ktoré
predstavovali 4 488 tis. EUR. Medzi realizované investície
v roku 2011 patrí najmä obnova vozového parku
zberovými vozidlami, kde investície dosiahli výšku
1 525 tis. EUR.

Another significant intervention in the financial
management was the decision of the Municipal Parliament
of Bratislava in September 2011, concerning a reduction of
revenues for OLO in the current year to the amount of EUR
19,496 thousand, representing a decrease by approximately
6% when compared to the original volume of revenues.
Reduction by such a significant amount led the company
to taking necessary measures in order to ensure operation
capacity of the organization, including loan payments as
well as to significant reductions of possible investments,
which represented only EUR 1,846 thousand when
compared to 2010 when they reached EUR 4,488 thousand.
Among investments realized in 2011 was mainly the car
park renewal through garbage collecting vehicles with the
investments reaching EUR 1,525 thousand.

Znižovanie tržieb pre OLO od najdôležitejšieho
zmluvného partnera Magistrátu Hlavného mesta SR
Bratislavy, možno sledovať už od r. 2009. Zásadným
zásahom do systému financovania bola legislatívna
zmena, ktorá vznikla schválením novely zákona
o Bratislave. Na základe tejto novely je už od r. 2009 časť
príjmov z poplatku za komunálne a drobné stavebné
odpady vo výške 10 % prerozdeľovaná jednotlivým
mestským častiam, pričom tu absentuje jednoznačné
zadefinovanie účelovosti ich použitia vyplývajúce
z platnej legislatívy. V rámci uvedeného sa spornými
ukazujú otázky prevádzkovania zberných dvorov
a niektorých činností súvisiacich so zneškodňovaním
objemných komunálnych odpadov v spaľovni. Nesystémovosť tohto kroku zapríčinila odklon časti odpadu
na prevádzky skládok, čím sa nevyužíva naplno kapacita spaľovne, napriek jednoznačnému porušovaniu
platného VZN. Výpadok tržieb, ktorý bol zapríčinený
presmerovaním časti odpadu zo strany mestských častí,
ako aj znížením fakturácie, spojenej s úspornými opatreniami zo strany HM SR Bratislava, nie je možné v rámci
existujúceho konkurenčného prostredia v odpadovom
hospodárstve bratislavského regiónu a vo vzťahu k vybudovaným kapacitám spoločnosti OLO a.s. nahradiť
inak, ako dôsledným dodržovaním VZN. Aj napriek
tomu sa spoločnosti v roku 2011 podarilo znížiť náklady
na jednotku výkonu (obsluhu). Navyše, na rozdiel
od iných miest a organizácií v odpadovom hospodárstve, náklady na jednotku výkonu spoločnosti OLO
a.s. v sebe zahŕňajú aj náklady na likvidáciu odpadov
v spaľovni, prevádzku zberného dvora a prevádzok
triedenia odpadov.

A reduction of OLO revenues from the most important
contracting partner, the Magistrate of the Slovak capital
city of Bratislava, started already in 2009. A significant
intervention in the system of financing was a legislative
change which occurred as a result of passing the amendment
of the Act on Bratislava. Based on this amendment, as of
2009, a part of income from fees for communal and small
construction waste amounting to 10 % is to be redistributed
to individual municipal parts, while a clear definition of
purpose of their use is absent in the valid legislation. As
part of the above indicated, issues of operating collecting
complexes and some activities related with bulky communal
waste liquidation in the Incinerator Plant turn out to be
disputable. The lack of systemic approach of this step led
to a part of waste being transferred to dump sites, while
the capacity of the Incinerator Plant is not fully used, in
spite of a clear violation of the valid generally binding
regulation. The missed revenues caused by the transfer of
the part of waste on the part of municipal parts as well as
by the invoicing connected with saving measures on the
part of the capital city of Bratislava cannot be replaced
within the existing competitive environment of Bratislava
region waste management in terms of the built capacities
of OLO a.s. otherwise than by a thorough following of the
generally binding regulations in spite of the fact that in 2011
costs per unit of performance (service) were also
managed to be reduced. Unlike in other towns and
organizations in waste management, costs per unit of performance of OLO a.s. include also costs of waste liquidation
in the Incinerator Plant, operation of the waste collecting
complex and operation of waste separation.

Medzi pozitíva hospodárenia v r. 2011 možno
jednoznačne zaradiť skutočnosť, že napriek zníženiu
tržieb od hlavného zmluvného partnera o 1 254 tis. eur,
zmena pôvodne plánovaného kladného hospodárskeho výsledku vo výške 207 502 eur sa dobrým riadením
organizácie zmenila na stratu iba vo výške 113 620 eur.
Toto sa podarilo zabezpečiť kombináciou zvýšenia
podielu tržieb a znížením nákladov.
Nárast tržieb až o 17,9 % medziročne a 6,6 % nad rámec pôvodne schváleného finančného plánu zabezpečil Závod spaľovňa zvýšenou výrobou a distribúciou
elektriny. Druhým významným faktorom, ktorý zabezpečil zvýšenie tržieb spoločnosti až o 26,2 % medziročne a 3,3 % nad rámec pôvodne schváleného
finančného plánu bol lepší výnos z triedenia odpadov
a predaja druhotných surovín.

Among positive aspects of financial management in
2011 is definitely the fact that in spite of reduced revenues
from the main contracting partner by EUR 1,254 thousand,
the change of the planned positive financial result amounting
to EUR 207 502 turned due to good management of
organization to a loss equaling only EUR 113 620 . This was
achieved by combining an increase of the share of
revenues and decrease of costs.
An increase of revenues by as much as 17.9% on a year
to year basis and 6.6% above the scope of the originally
approved financial plan was achieved through increased
production and distribution of electricity by the Incinerator
Plant. The second most significant factor ensuring the
increase of company’s revenues by as much as 26.2% on
the year to year basis and 3.3% above the originally
approved financial plan was the better yield won from
waste separation and sale of reusable materials.

V časti nákladov sa podarilo zásadne znížiť výdavky na údržbu a prevádzku vozového parku a to až
o 44 % v porovnaní s rokom 2010 a náklady na skládkovanie odpadov a to o 30,5 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

On the part of the costs, expenditures for maintenance
and operation of car park were managed to be reduced,
specifically by 44% when compared to 2010 as well as
costs of waste storing by 30.5% when compared to the
last year.
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Spoločnosť má dva dlhodobé úvery, ktoré korektne
spláca v zmysle platných úverových zmlúv. Jeden úver
od ČSOB v zostatkovej výške 16 000 tis. EUR je úver
na spaľovňu odpadu. Ročný objem splátok úveru je
3 600 tis. EUR, konečná splatnosť úveru je v r. 2016.
Druhým je úver od Dexia banky, v zostatkovej výške
11 000 tis. EUR a ročným objemom splátok 883 tis. EUR,
ktorým spoločnosť spláca nákup strategických pozemkov pre potreby spoločnosti v budúcom období z roku
2008 v lokalite Podunajské Biskupice. Konečná splatnosť úveru je v r. 2017 v zostatkovej výške 6 650 tis. EUR.
Pozemky boli v minulosti nakúpené s výhľadom
na premiestnenie sídla spoločnosti a dobudovania
potrebných prevádzok spojených s jej činnosťou mimo
obchodnej zóny mesta.

The company has got two long-term loans which it
pays back correctly in line with valid loan agreements. One
of the loans is from ČSOB with the remaining amount being
EUR 16 million for the waste Incinerator Plant. The annual
volume of loan installments is EUR 3.6 million, the final loan
maturity is in 2016.
The other loan is from the Dexia bank with the remaining
amount of EUR 11 million and the annual volume of
installments EUR 883 thousand, which the company used
to pay for purchasing of strategic land for the needs of the
company in the future period since 2008 in Podunajské
Biskupice. The final loan maturity is in 2017 and the remaining
value is EUR 6.65 million. Land was purchased in the past
because of considering a move of the company’s seat and
finishing the needed operations related with its activity
outside of the city's business zone.

Hospodárenie spoločnosti v priebehu roka 2011
priebežne kontrolovali členovia Dozornej rady spoločnosti, v ktorej sú menovaní zástupcovia akcionára
a v zmysle platných zákonov podlieha organizácia
povinnosti auditu.
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Financial management of the company in 2011 was
inspected on an on-going basis by members of the
company’s Supervisory Board who are appointed
representatives of the shareholder and the company is
subject to audit in accordance with the valid legislation.

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA K 31.12.2011
FINANCIAL STATEMENTS TO DECEMBER 31, 2011
Informácie o účtovnej jednotke
Účtovná závierka spoločnosti OLO, a.s. k 31.12.2011
je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17

ods. 1 Zákona NR SR č.431/2002 Z. z. o účtovníctve,
a to za účtovné obdobie od 01.01.2011 do 31.12.2011.

Informácie o počte zamestnancov
Názov položky

Stav k 31.12.2011 Stav k 31.12.2010

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

407

413

Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:

404

410

6

5

Počet vedúcich zamestnancov

Informácie o štruktúre akcionárov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
Výška podielu na základnom imaní

Podiel na hlasovacích
právach v %

Akcionár
absolútne

v%

Hlavné mesto SR Bratislava

8 354 780

100

100

Spolu

8 354 780

100

100

Použité účtovné postupy

Dlhodobý hmotný majetok

Interpretácia k účtovným výkazom

Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný oceňovala
spoločnosť cenou obstarania a nákladmi súvisiacimi
s obstaraním. Odpisy dlhodobého hmotného majetku
sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby
jeho používania a predpokladaného priebehu jeho
opotre bovania. Odpisovať sa začína prvým dňom
v mesiaci zaradenia. Dlhodobý hmotný majetok sa
zaraďuje v mesiaci obstarania.

Účtovné metódy a účtovné zásady boli účtovnou
jednotkou konzistentne aplikované v zmysle národnej
právnej úpravy platnej pre SR.

Interpretácia k účtovnému výkazu súvaha - AKTÍVA
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný oceňovala spoločnosť obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu
obstarania a ostatné náklady súvisiace s obstaraním. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené
vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania
a predpokladaného priebehu jeho opotrebovania. Odpisovať sa začína prvým dňom v mesiaci zaradenia. Dlhodobý nehmotný majetok sa zaraďuje v mesiaci obstarania.

Názov položky

Predpokladaná doba používania

Softvér

Názov položky
Budovy
Stroje, prístroje a zariadenia
Dopravné prostriedky

Drobný dlhodobý nehmotný majetok a drobný
dlhodobý hmotný majetok sa účtuje v plnej výške
priamo na účtoch nákladov spoločnosti.

Metóda odpisovania
4

Ročný odpis

rovnomerná

1/4

Predpokladaná doba používania

Metóda odpisovania

Ročný odpis

20

rovnomerná

1/20

6 až 12

rovnomerná

1/6 až 1/12

4 až 6

rovnomerná

1/4 až 1/6

33

Pohyby dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku
Názov položky
Softvér

k 01.01.2011

Prírastky

Úbytky

k 31.12.2011

478 058

0

0

478 058

Pozemky

18 191 710

0

6 149

18 185 561

Budovy

18 337 576

264 441

383

18 601 634

112 467 574

3 835 379

891 110

115 411 843

4 127 050

1 845 752

4 169 644

1 803 158

0

128 516

118 537

9 979

Stroje, prístroje, zariadenia
Obstarávaný dlhodobý majetok
Poskytnuté preddavky

Zásoby

Pohľadávky

Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou
cenou, ktorá zahrňuje len cenu obstarania. Ostatné
náklady súvisiace s obstaraním eviduje spoločnosť
na samostatnom analytickom účte zásob, z dôvodu
zachovania evidencie skutočnej ceny nakupovaných zásob. Pri vyskladnení zásob sa používa
metóda ocenenia úbytku váženým aritmetickým
priemerom.

Pohľadávky sa oceňujú menovitou hodnotou. Toto
ocenenie sa znižuje o pochybné a nedobytné pohľadávky tvorbou opravnej položky. Spoločnosť eviduje len
krátkodobé pohľadávky, ktorých najvýznamnejšiu časť
predstavujú pohľadávky z obchodného styku, a to najmä
pohľadávky za poskytnuté služby. Pohľadávky po lehote splatnosti sú k súvahovému dňu testované na zníženie
hodnoty, čoho dôsledkom je tvorba opravných položiek.

Veková štruktúra pohľadávok z obchodného styku
Názov položky

k 31.12.2011

Pohľadávky v lehote splatnosti
Pohľadávky po lehote splatnosti

k 31.12.2010

2 734 666

2 839 616

85 072

673 320

Informácie o opravných položkách k pohľadávkam z obchodného styku
Názov položky
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k 01.01.2011

Tvorba

Rozpustenie

k 31.12.2011

Zákonné opravné položky

288 052

0

288 052

0

Ostatné opravné položky

362 520

6 018

346 074

22 464

Peňažné prostriedky a ceniny
Peňažné prostriedky (peniaze v pokladnici
a na bankových účtoch) a ceniny sa oceňujú ich
menovitou hodnotou. Pre účely zostavenia výkazu
peňažných tokov zahŕňajú peniaze a ekvivalenty
finančnú hotovosť a bankové vklady.

Náklady budúcich období a príjmy
budúcich období
Náklady budúcich období a príjmy budúcich
období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným
obdobím. K významným položkám nákladov budúcich
období patria náklady vyplývajúce z poistných zmlúv.

Informácia o krátkodobom finančnom majetku
Názov položky
Bankové účty
Peniaze v pokladnici
Ceniny

k 31.12.2011

k 31.12.2010

5 226 920

2 860 958

8 893

6 437

15

158
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Interpretácia k účtovnému výkazu súvaha - PASÍVA
Základné imanie
Základné imanie spoločnosti tvorí 5 033 akcií s menovitou hodnotou 1 660 Eur. Výška základného imania je
8 354 780 Eur. Informácie o vlastnom imaní sú súčasťou
výkazu v Prehľade zmien vlastného imania.

Rezervy
Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou, tvoria sa na krytie známych rizík
alebo strát z podnikania. Rezerva sa vykáže, pokiaľ
má spoločnosť súčasnú povinnosť ako výsledok

minulej udalosti, je pravdepodobné, že vysporiadanie povinnosti bude znamenať odliv zdrojov a čiastka
povinnosti môže byť spoľahlivo odhadnutá.
Pokiaľ tieto podmienky nie sú splnené, rezerva sa
nevykáže. Rezervy sa prehodnocujú k súvahovému
dňu a ich výška sa upravuje tak, aby odrážali najlepší
odhad. V závislosti od predpokladaného času,
v ktorom odliv zdrojov nastane rozlišujeme rezervy
krátkodobé a dlhodobé.

Informácie o rezervách
Názov položky

k 01.01.2011

Krátkodobé rezervy
Dlhodobé rezervy

Záväzky
Záväzky sa oceňujú ich menovitou hodnotou.
Krátkodobé obchodné záväzky predstavujú bežné
záväzky voči dodávateľom za dodávky materiálu,
služieb a dlhodobých hmotných a nehmotných aktív
ako aj časť ostatných záväzkov.

Tvorba

Použitie

k 31.12.2011

232 892

144 264

232 892

144 264

0

140 000

0

140 000

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa
prepočítavajú na funkčnú menu spoločnosti podľa
výmenných kurzov určených a vyhlásených Európskou
centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu a v deň, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka. O kurzových rozdieloch sa
účtuje s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Informácie o záväzkoch
Názov položky
Krátkodobé záväzky
Dlhodobé záväzky

k 31.12.2011

k 31.12.2010

1 743 548

1 383 896

867 904

1 013 479

Odložené dane
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Odložené dane (odložená daňová pohľadávka
a odložený daňový záväzok), ako súčasť dlhodobých pohľadávok a dlhodobých záväzkov, sa v prípade spoločnosti vzťahujú na:

a/ dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou
majetku (ÚHM) a jeho daňovou základňou (DZ),
b/ dočasné rozdiely vzniknuté z kurzových rozdielov
(výnosov)

Informácie o odloženom daňovom záväzku
Názov položky
Odložený daňový záväzok

k 31.12.2011
125 359

k 31.12.2010
120 225

Sociálny fond
Sociálny fond tvorila spoločnosť v zmysle zákona
o sociálnom fonde, povinne na ťarchu nákladov,
a to do výšky 1,1 % zo súhrnu hrubých miezd zaúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny

mesiac. Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom
fonde a v zmysle kolektívnej zmluvy spoločnosti
čerpá na sociálne, zdravotné a rekreačné potreby
zamestnancov.

Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu
Názov položky

k 01.01.2011

Sociálny fond

42 157

Bankové úvery
Spoločnosť OLO, a.s. vedie k 31.12.2011 úverový
záväzok voči ČSOB, a.s. a Prima banke Slovensko,
a.s. Oba dlhodobé úvery majú investičný charakter.

Tvorba

Použitie

62 427

k 31.12.2011

82 643

21 941

Výdavky budúcich období a výnosy
budúcich období
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich
období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná
na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. K významným položkám výdavkov
budúcich období patria úroky z dlhodobého investičného úveru v Prima banke Slovensko, a.s.

Informácie o bankových úveroch
Názov položky

Mena

Splatnosť

k 31.12.2011

k 31.12.2010

Investičný úver - ČSOB

Eur

2016

16 125 000

19 708 333

Investičný úver – Prima banka

Eur

2017

11 070 172

11 953 130

Interpretácia k účtovnému výkazu ziskov a strát
Výnosy

Náklady

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň
z pridanej hodnoty. Sú znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.) bez zreteľa
na to, či odberateľ mal vopred na zľavu nárok, alebo
či ide o zľavu dodatočne uznanú. Poskytovanie
služieb spoločnosťou sa uskutočňuje na území
Slovenskej republiky, kde hlavným odberateľom je
Hlavné mesto SR Bratislava.

K najvýznamnejším položkám v oblasti nákladov
z hospodárskej činnosti spoločnosti patria odpisy dlhodobého hmotného majetku.

Informácie o významných výnosoch spoločnosti
Názov položky
Tržby z predaja služieb
Tržby za predaj elektriny

k 31.12.2011

k 31.12.2010

20 957 980

22 387 203

3 297 757

2 797 584

903 021

740 288

Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou

Informácie o významných nákladoch spoločnosti
Názov položky

k 31.12.2011

k 31.12.2010

Náklady na odpisy

9 031 487

9 153 340

Osobné náklady

7 996 839

7 514 303

Náklady na nakúpené služby

4 702 224

5 234 924
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Informácie o daniach z príjmov
a výsledku hospodárenia
Spoločnosť za rok 2011 vykázala účtovnú stratu
vo výške 157 838 Eur pred zdanením. Z položiek ovplyvňujúcich daňový základ sa k 31.12.2011 prepočí-

Názov položky

tavala odložená daňová povinnosť. Účtovný výsledok
hospodárenia po zaúčtovaní splatnej a odloženej
dani z príjmov bol nasledovný:

k 31.12.2011

k 31.12.2010

Výsledok hospodárenia pred zdanením

-157 838

-43 238

Daňovo neuznané náklady

931 043

896 549

Výnosy nepodliehajúce dani

-346 147

-207 337

Základ dane z príjmov

427 058

645 974

Daň z príjmov splatná

81 141

122 735

Daň z príjmov odložená

-125 359

-120 225

Výsledok hospodárenia po zdanení

-113 620

-45 748

Splatná daň z príjmov PO za rok 2011 je vo výške
81 141 Eur, pričom daň vyberaná zrážkou predstavuje
sumu 1 493 Eur.
Odložená daň z príjmov PO za rok 2011 vo výške
125 359 Eur predstavuje zníženie odloženého daňového záväzku (saldo).
O naložení s výsledkom hospodárenia za účtovné obdobie od 01.01.2011 do 31.12.2011, vyrovnaním
straty vo výške 113 620 Eur po zdanení, rozhodne valné zhromaždenie.

Informácie o spriaznených osobách
Spriaznenou osobou pre spoločnosť je Hlavné
mesto SR Bratislava. Spoločnosť voči spriaznenej
osobe eviduje k 31.12.2011 pohľadávky v celkovej
výške 2 075 063 Eur a záväzky vo výške 133 Eur.

Informácie o objeme vykonaných služieb (s DPH) vo vzťahu k spriaznenej osobe
Názov položky

Kód druhu obchodu

Hlavné mesto SR Bratislava
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2011

03

23 418 012

2010
24 899 701

Informácia o audite

Informácie o podsúvahových položkách

Overenie účtovnej závierky spoločnosti za účtovné obdobie od 01.01.2011 do 31.12.2011 uskutočnila
audítorská spoločnosť AUDIT-EXPERT, s.r.o.

Významnou položkou na podsúvahových účtoch, ktorú spoločnosť eviduje, je majetok v bezodplatnom prenájme, na základe zmluvného vzťahu
s HM SR Bratislava.

Informácie o podsúvahových položkách
Názov položky

k 31.12.2011

k 31.12.2010

Prenájom majetku

247 851

247 851

Odpísané pohľadávky

258 908

255 846

481

481

Iné položky

Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali
po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka do dňa jej zostavenia
Nenastali žiadne významné zmeny.

Prehľad zmien vlastného imania
Položka vlastného imania
Základné imanie

Stav k
01.01. 2011

Prírastky

Úbytky

Presuny

Stav k
31.12.2011

8 354 780

8 354 780

2 693 907

2 693 907

895 373

895 373

775 277

775 277

Štatutárne fondy a ostatné fondy

24 423 586

24 423 586

Nerozdelený zisk minulých rokov

677 968

Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
Zmena základného imania
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
Emisné ážio
Ostatné kapitálové fondy
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)
z kapitálových vkladov
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku
a záväzkov
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení,
splynutí a rozdelení
Zákonný rezervný fond
Nedeliteľný fond

677 748
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45 748

-113 620

Neuhradená strata minulých rokov
Výsledok hospodárenia bežného
účtovného obdobia
Vyplatené dividendy
Ostatné položky vlastného imania
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby podnikateľa

-45 748

-113 620
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Prehľad peňažných tokov (Cash flow)
Názov položky
Zisk – Výsledok hospodárenia pred zdanením daňou z príjmov

k 31.12.2011 k 31.12.2010
-156 345

-43 238

Nepeňažné operácie ovplyvňujúce HV z bežnej činnosti

9 465 341

9 339 937

Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku

9 031 487

9 153 340

Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov

-123 596

-516 052

Úroky účtované do nákladov

572 004

821 703

-8 979

-2 250

0

0

- 5 575

-116 804

435 714

-116 812

26 732

-140 949

Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti

271 025

-9 842

Zmena stavu zásob

137 957

33 979

8 979

2 250

-572 004

-821 703

9 181 685

8 360 434

42 725

-2 510

9 224 410

8 357 924

-1 757 843

-4 260 469

-1 757 843

-4 260 469

-4 466 292

-4 466 292

-632 000

283 144

- 5 098 292

-4 183 148

Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov

2 368 275

-85 693

Stav peňažných prostriedkov a peňaž. ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (k 1.1.)

2 867 553

2 953 246

Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia
pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených (k 31.12.)

5 235 828

2 867 553

0

0

5 235 828

2 867 553

Strata

Úroky účtované do výnosov
Kurzová strata k peňažným prostriedkom k 31.12.
Ostatné položky nepeňažného charakteru
Zmeny stavu pracovného kapitálu
Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti

Prijaté úroky
Výdavky na zaplatené úroky
Položky vylúčené z prevádzkových činností
Špecifické položky
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti
Výdavky na daň z príjmov
Ostatné položky patriace do peňažných tokov z prevádzkových činností
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti
Peňažné toky z investičných činností
Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného a hmotného majetku
Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného a hmotného majetku
Ostatné položky patriace do peňažných tokov z invest. činnosti
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Čisté peňažné toky z investičnej činnosti
Peňažné toky z finančných činností
Zmeny stavu dlhodobých bankových úverov
Peňažné toky vo vlastnom imaní
Ostatné položky patriace do peňažných tokov z finančnej činnosti
Čistý peňažný tok z finančných činností

Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom k 31.12.
Zostatok peňaž. prostriedkov a peňaž. ekvivalentov na konci účtovného obdobia (k 31.12.)

SÚVAHA
BALANCE SHEET
2009
(EUR)

2010
(EUR)

2011
(EUR)

Spolu majetok
Total Assets

77 189 735

72 291 035

67 285 760

Neobežný majetok
Fixed assets

70 437 520

65 544 649

58 271 004

406 109

318 693

204 909

70 002 333

65 205 069

58 054 402

29 078

20 887

11 693

6 667 136

6 688 413

8 891 999

930 346

896 367

758 410

Krátkodobé pohľadávky
Short-term receivables

2 783 544

2 924 493

2 897 761

Finančné účty
Financial investments

2 953 246

2 867 553

5 235 828

85 079

57 973

122 757

Spolu vlastné imanie a záväzky
Total equity capital and liabilities

77 189 735

72 291 035

67 285 760

Vlastné imanie
Equity capital

37 537 747

37 775 143

37 029 523

Základné imanie
Registered capital

8 354 780

8 354 780

8 354 780

Kapitálové fondy
Capital funds

3 589 280

3 589 280

3 589 280

25 198 863

25 198 863

25 198 863

Výsledok hospodárenia minulých rokov
Profit from previous years

291 073

677 968

220

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
Profit of the current accounting period

103 751

- 45 748

-113 620

Záväzky
Liabilities

38 884 668

34 291 731

30 090 888

Rezervy
Reserves

199 161

232 892

284 264

Dlhodobé záväzky
Long-term liabilities

1 130 284

1 013 479

867 904

Krátkodobé záväzky
Zmena oproti predajúcemu roku

1 427 468

1 383 896

1 743 548

36 127 755

31 661 464

27 195 172

767 320

224 161

165 349

Dlhodobý nehmotný majetok
Intangible fixed assets
Dlhodobý hmotný majetok
Tangible fixed assets
Dlhodobý finančný majetok
Financial investments
Obežný majetok
Current assets
Zásoby
Inventory

Časové rozlíšenie
Temporary assets

Fondy zo zisku
Funds formed from net profit

Bankové úvery a výpomoci
Bank loans and financial assistance
Časové rozlíšenie
Temporary liabilities
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VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
PROFIT AND LOSS STATEMENT
2009
(EUR)

2010
(EUR)

2011
(EUR)

Tržby za predaj tovaru / Revenues from sales of goods

1336

817

443

Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru / Costs of goods sold

1136

705

372

200

112

71

25 018 992

25 184 787

24 255 737

Obchodná marža / Trade margin
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
Revenues from sales of own products and services
Aktivácia / Capitalisation of own work
Výrobná spotreba / Production consumption
Pridaná hodnota / Added value
Osobné náklady / Personnel expenses
Dane a poplatky / Taxes and fees
Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
Depreciation of tangible and intangible assets
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
Revenues from sales of fixed assets and material

8 117 070

8 390 464

7 585 953

16 902 122

16 794 435

16 669 855

6 958 721

7 514 303

7 996 839

205 353

206 486

234 459

9 142 619

9 153 340

9 031 487

567 435

740 288

968 897

Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a materiálu
Net book value of fixed assets and material sold
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
Posting and accounting of adjustments to receivables
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti / Other operating revenues
Ostatné náklady z hospodárskej činnosti / Other operating expenses
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti / Operating profit

18 870
73 474

10 750

3 333

1 173 755

537 117

636 947

514 684

94 525

576 097

1 748 461

1 092 436

414 614

1 328

-108

896

Výnosy z dlhodobého finančného majetku
Revenues from financial investments
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
Accounting for adjustments into financial revenues
Výnosové úroky / Interest revenues

9 035

2 250

8 979

1 283 744

821 703

572 004

Kurzové zisky / Foreign exchange gains

3 609

77

101

Kurzové straty / Foreign exchange losses

5 519

2614

1 604

243 698

313 792

5 535

- 1 521 575

-1 135 674

- 570 959

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
Profit from ordinary activities before texation

226 886

- 43 238

- 156 345

Daň z príjmov z bežnej činnosti / Income tax on ordinary activities

123 135

2 510

- 42 725

Výsledky hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
Profit from ordinary activities after taxation

103 751

- 45 748

-113 620

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
Profit for the accounting period before taxation

226 886

-43 238

-156 345

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
Profit for the accounting period after taxation

103 751

-45 748

-113 620

Nákladové úroky / Interest expenses
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Ostatné výnosy z finančnej činnosti / Other financial revenues
Ostatné náklady na finančnú činnosť / Other financial expenses
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
Profit / -loss from financial operations
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STANOVISKO
DOZORNEJ RADY

STATEMENT OF THE
SUPERVISORY BOARD

Dozorná rada OLO a.s. vychádzala pri svojej
činnosti v roku 2011 z príslušných ustanovení Obchodného zákonníka § 197 a nasl. a zo Stanov spoločnosti.
K ročnej účtovnej závierke za rok 2011 a k návrhu
vysporiadania dosiahnutého hospodárskeho výsledku
za rok 2011 prijala toto stanovisko:

The Supervisory Board of OLO a.s. based its activity
in 2011 on relevant provisions of the Commercial Code,
Article 197 et seq. and on the company’s by-laws. It
passed the following statement concerning the annual
financial statements for 2011 and to the proposal of settling
the achieved business result for 2011:

Dozorná rada:

Supervisory Board:

1.) Konštatuje, že účtovná závierka bola zabezpečená
v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z.
v znení neskorších predpisov. Účtovné výkazy
a ostatné podklady v rámci ročnej účtovnej závierky
sú úplné, vykazované údaje k 31. 12. 2011 pravdivo
zobrazujú výsledky hospodárenia.

1.) States that the financial statements were ensured in
accordance with the Act on Accounting No. 431/2002
Coll., as amended. Financial statements and other
underlying documents as part of the annual financial
statements are complete, and the accounted data as
of December 31, 2011 truly reflect the results of
financial management.

2.) Súhlasí so záverečným výrokom audítora Ing. Ľudmily
Košeckej zo dňa 21. marca 2012 a potvrdzuje, že účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných
súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie OLO a.s., k 31. 12. 2011 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade
so zákonom o účtovníctve.
3.) Súhlasí s návrhom predstavenstva akciovej spoločnosti na vysporiadanie hospodárskeho výsledku
za rok 2011 a odporúča valnému zhromaždeniu
tento návrh schváliť.

2.) Agrees with the final statement of the auditor, Ing. Ľudmila
Košecká, of March 21, 2012 and confirms that the
financial statements provide a correct and true view of
the financial situation of OLO a.s. in all significant
relationships as of December 31, 2011 and the result of
its financial management for the year ending as of the
indicated data in accordance with the Act on Accounting.
3.) Agrees with the proposal of the Board of Directors of
the joint-stock company for settling the financial result
for 2011 and recommends that the General Assembly
approved this proposal.

Dátum / Date
9. 5. 2012 / May 09, 2012
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Ing. Milan Černý
Predseda dozornej rady / Chairman of the Supervisory Board

Výročná správa 2011 bola vydaná
v júni 2012 a je verejným dokumentom.
V printovej forme je na požiadanie
dostupná v sídle spoločnosti. Elektronická
forma vo formáte pdf je k dispozícii
na stiahnutie na internetovej stránke
spoločnosti: www.olo.sk, kde sa nachádza
aj archív minulých ročníkov.
The Annual Report 2011 was published
in June 2012 and is a public document.
It is available in printed form at request
in the company’s registered office.
Electronic form in pdf format is available
for download on the company’s website
at www.olo.sk, containing also the archive
of reports from previous years.
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