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4 kalendár
V roku 2016 sme pre vás spustili nové služby, 
stretli sme sa s vami na našich akciách a po 
prvý raz sme otvorili brány spaľovne odpadu 
pre verejnosť. 

6 rozhovor
Exkluzívny rozhovor s našimi kolegami – smetiar - 
mi. Ako vyzerá ich deň?

14 téma
Prezradíme vám všetko o bioodpade zo záhrad.

16 téma
Ako by mali vyzerať kontajnerové stojiská 
v Bratislave? Zapojte sa do súťaže a vyhrajte 
finančnú odmenu!
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Pošlite nám obrázok a vyhrajte OLO balíček 
s darčekmi.

19 akcie
Pozrite sa s nami ako to vyzerá na našich 
akciách. 

Vážení kolegovia, milí čitatelia,
máme za sebou významný rok 2016. Spustili sme pre vás nové 

služby, ako OLO taxi – mobilný zberný dvor, projekt opätovného 

použitia odpadov s názvom Dajme veciam druhý život. Stretli sme 

sa s vami na našich akciách – podujatiach Majáles, výstave Odpad 

– hodnotný zdroj budúcnosti, či Bratislava pre všetkých a po prvý 

raz v histórií sme otvorili brány spaľovne odpadu pre verejnosť aj 

prvé výchovno – vzdelávacie environmentálne OLO centrum. Za 

všetko patrí veľká vďaka najmä našim kolegom a zamestnancom. 

Nielen tým z administratívy, spaľovne odpadu či zberného dvora, 

ale najmä tým, ktorí denne vyrážajú do rajónov na veľkých zberných 

vozidlách alebo tzv. smetiarskych autách a starajú sa o to, aby 

bola naša Bratislava krajšia a čistejšia. Bez nich by OLO nebolo 

tým čím je. A aj oni sú dôvodom, prečo práve teraz držíte v rukách 

prvé číslo OLO magazínu, prvého a jediného smetiarskeho časo-

pisu. Prostredníctvom neho by sme všetkým Bratislavčanom radi 

ukázali ako vyzerá skutočná práca „smetiarov,“ ako OLO funguje, 

kto za ním stojí, prezradili niečo viac o našich službách, aktivitách, 

projektoch i novinkách. OLO magazín bude vychádzať štvrťročne, 

bude zdarma stiahnuteľný na našom webe www.olo.sk a zároveň 

k dispozícií zdarma na našom Zákazníckom centre, v OLO centre 

a na akciách, ktoré pripravujeme. Dúfam, že si nový OLO magazín 

obľúbite a aj vy budete prispievať k jeho tvorbe tipmi či nápadmi. 

Želám vám príjemné čítanie. J

Mgr. Beata Humeníková

šéfredaktorka

Číslo 1/2017. Ročník 1. Vydáva: Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) a.s.

Adresa redakcie: OLO a.s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava

E-mail: marketing@olo.sk, www.olo.sk 

Šéfredaktorka: Mgr. Beata Humeníková

Redakcia: Ing. Simona Hanzlíková, Ing. Timea Jurinová, Ing. Karin Zvalová

Samostatne nepredajné. Vychádza štvrťročne.

Grafické spracovanie: Veronika Kružliaková, F & M 

Foto titulná strana: Martin Šopinec



4

kalendár

Filmový festival OFF  

Približne tisíc detí navštívilo už 4. ročník 

trojdňového Filmového festivalu, ktorý sme 

organizovali  v spolupráci  s MFF Ekotopfilm 

a STV. Novou tvárou projektu sa stal spevák 

Majk Spirit.

Dni otvorených dverí samosprávy  

– Bratislava pre všetkých 

V apríli sa OLO po prvý raz zúčastnilo na 

podujatí, ktoré každoročne organizuje naše 

hlavné mesto. Počas jedného aprílového ví-

kendu ste si mohli zdarma pozrieť Múzeum 

mesta Bratislavy, Galériu mesta Bratislavy, 

ZOO a aj OLO si pre vás pripravilo netradičný 

program. Priamo na Primaciálnom námestí 

ste si mohli pozrieť pravé smetiarske auto, 

obrovský úspech mala bubnová šou na od-

pade v podaní skupiny Rytmika a nechýbali 

informácie o správnom triedení odpadu.

Novinka pre Bratislavčanov – OLO taxi

Neviete, kam so starým nábytkom, kober-

com, matracmi či ďalším objemným odpa-

dom? OLO za vás všetko odvezie a ekolo-

gicky zlikviduje. V apríli sme spustili novú 

službu OLO taxi – mobilný zberný dvor. Hneď 

od začiatku sa služba tešila veľkému záujmu. 

Objednávky sme mali na niekoľko týždňov 

vopred a záujem pretrváva doteraz. Od apríla 

do decembra 2016 sme vybavili 649 ob-

jednávok.

Historicky prvá tlačová konferencia v spa-

ľovni odpadu 

V apríli sme pripravili tlačovú konferenciu 

v spaľovni odpadu. Na nej riaditeľ spoločnosti 

OLO Branislav Cimerman a riaditeľ závodu 

Spaľovňa odpadu Marek Belák predstavili 

najdôležitejšie priority našej spoločnosti. 

„Najdôležitejšou prioritou a strategickou úlo-

hou pre mestskú spoločnosť OLO je zvýšenie 

kvality služieb, ktoré poskytuje pre Hlavné 

mesto SR Bratislava v oblasti nakladania 

s komunálnym a drobným stavebným odpa-

dom, vo väzbe na platnosť nového zákona 

o odpadoch, ktorý platí od 1. januára 2016,“ 

uviedol generálny riaditeľ. 

Mesiac exkurzií 

Vyše tisíc detí a žiakov materských, základ-

ných a špeciálnych škôl navštívilo bratislavskú 

spaľovňu odpadu, spoločnosti General Plastic 

a Vetropack Nemšová a absolvovali kurz mini 

smetiara. To všetko vďaka projektu OLOMPIÁ-

DA, dnes už OLOMÁNIA. Deti tak na vlastné oči 

videli recykláciu plastu, skla, likvidáciu zmeso-

vého komunálneho odpadu či spoznali ťažkú 

prácu smetiarov. 

Smetiarske auto na Majálese

Nechýbali sme ani na tradičnom podujatí Ma-

jáles, ktoré sa konalo na Tyršovom nábreží. 

Naši kolegovia – smetiari s radosťou ukázali 

pravé smetiarske auto všetkým zvedavcom. 

Tí, ktorých zaujímalo správne triedenie odpa-

du, si zasa mohli so sebou odniesť propagač-

né a informačné materiály. 

Veľké finále OLOMPIÁDY

Takmer tisícdvesto detí a žiakov sa zúčastni-

Boli sme tu 
pre vás v roku 2016
Uplynulý rok bol pre nás výnimočný. Spustili sme pre vás nové služby, stretli sme sa s vami na našich 
akciách a po prvý raz v histórii sme otvorili brány spaľovne odpadu pre verejnosť. Ďakujeme za vašu 
podporu, dôveru a tešíme sa na vás aj tento rok. 

MAREC

APRÍL

MÁJ

JÚN
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lo na poslednom podujatí 4. ročníka projektu 

OLOMPIÁDA, ktoré sa konalo na Primaciál-

nom námestí. Účastníkom odovzdali ceny za 

ich celoročné úsilie v triedení odpadu tváre 

projektu Adela Banášová, Lukáš Latinák, 

Daniel Hevier a spoločnosti, ktoré projekt 

podporujú. Program spestrili skupiny Rytmika, 

Thomas Puskailer, Martin Harich a divadlo 

Teatro Tatro. 

Výstava Odpad – hodnotný zdroj budúc-

nosti

Vedeli ste, že tridsať plastových fliaš stačí 

na výrobu jednej flísovej bundy? Alebo, že 

vytriedením a recykláciou sto ton papiera 

sa zachráni jeden hektár storočného lesa? 

To všetko a ešte oveľa viac ste sa mohli 

dozvedieť na výstave, ktorú sme pripravili 

so spoločnosťou NATUR-PACK a. s. v Starej 

tržnici v rámci podujatia organizovaného 

Magistrátom hlavného mesta SR Bratisla-

va a Bratislavským samosprávnym krajom 

s názvom „Pohyb. Inovácie. Spojenia.“ 

12 hodín v spaľovni odpadu – prvý deň 

otvorených dverí OLO 

Prvý raz vo svojej histórii OLO otvorilo brány 

spaľovne odpadu vo Vlčom hrdle pre širokú 

verejnosť. Pre návštevníkov sme pripravili 

komentované exkurzie v spaľovni odpadu, 

na ktoré sa bolo potrebné vopred prihlásiť. 

Všetky časy boli obsadené už pár hodín po 

oficiálnom zverejnení na našom webe. Na 

dni otvorených dverí nechýbala ani pre-

hliadka vozového parku OLO, bubnová šou 

na odpade a veľa ďalších atrakcií pre malých 

i veľkých.

A je tu naše nové OLO centrum!

Súčasťou Dňa otvorených dverí bolo aj ofi-

ciálne otvorenie nového výchovno-vzdeláva-

cieho environmentálneho OLO Centra. Jeho 

hlavným cieľom je predstaviť všetko podstat-

né, čo súvisí s odpadovým  hospodárstvom. 

Malí aj veľkí návštevníci sa zoznámia s tým, 

ako sa odpad správne triedi, aké produkty sa 

z odpadu vyrábajú, ako dlho trvá, kým sa od-

pad rozloží v prírode. Uvidia kolobeh triedenia 

a recyklácie papiera, plastov či skla a vyskú-

šajú si atraktívnym a moderným spôsobom, 

ako mať zodpovedný prístup k odpadom 

a ochrane životného prostredia. Partnerom 

tohto projektu je spoločnosť NATUR – PACK 

a. s., ktorá sa prostredníctvom skúsených 

lektorov stará o ekovýchovu žiakov základ-

ných škôl. 

OLOMPÁDA sa mení na OLOMÁNIU

Spustili sme 5. ročník projektu OLOMPIÁDA. 

Tentoraz pod novým názvom OLOMÁNIA.

Dajme veciam druhý život

Bratislava spustila projekt opätovného po-

užitia odpadov s názvom „Dajme veciam 

druhý život.“ Cieľom je opätovné využitie 

starých, ale stále funkčných vecí, ktoré už 

ľudia doma nepotrebujú. 

OLO art

Festival umenia z recyklovaných materiálov 

projektu OLOMÁNIA navštívilo tisícdvesto  

detí a žiakov. Patronát nad modrým kontaj-

nerom prijala nová členka projektu, speváčka 

Zuzana Smatanová. 

Zhodnotenie činnosti OLO za rok 2016

Koncom roka sme sa so zástupcami médií 

stretli opäť. Tentoraz v OLO na Ivánskej ceste, 

kde primátor hlavného mesta Ivo Nesrovnal 

spolu s generálnym riaditeľom OLO Branisla-

vom Cimermanom zhodnotil činnosť OLO 

v roku 2016. 

JÚL

SEPTEMBER

DECEMBER

To nie je všetko. 
Aj toto máme 
za sebou…

Pilotný projekt polopodzemných kontajnerov 

v štyroch lokalitách 

Vytvorenie pilotného projektu polopodzemných 

kontajnerov v Bratislave bolo jednou z priorít ve-

denia mesta a mestskej spoločnosti OLO v roku 

2016. Predpokladaný termín realizácie pilotných 

projektov je na jar 2017. 

Nové špeciálne vozidlá 

Vozový park spoločnosti OLO sa rozšíril o dve 

nové špeciálne vozidlá. Ich cieľom je realizovať 

odvoz odpadu v lokalite Starého Mesta a v ďal-

ších ťažko dostupných lokalitách, kam sa veľké 

vozidlá nedostanú.  

Hecli sme sa s Anténa Rock 

Moderátor Tomáš Kadlec – Tomaggio, moderátor 

SiFon a poslucháč Jaro z Anténa Rock Rádio si 

vyskúšali prácu smetiarov.  

Natáčali sme reláciu Fidlibum 

Sme naozaj veľmi hrdí na to, že si štáb populár-

nej detskej relácie Fidlibum vybral na natáčanie 

jedného zo svojich dielov práve OLO! 

Minister smetiarom 

Prácu smetiara si vyskúšal aj minister dopravy 

Roman Brecely.

Postarali sme sa o odvoz odpadu

Vieme, ako veľa pre organizátorov podujatí zna-

mená pomoc v podobe poskytnutia veľkokapa-

citných kontajnerov, kontajnerov na zmesový 

či triedený odpad a odvoz odpadu. Preto sme 

sponzorsky podporili napríklad BEH Cross coun-

try Baba – Kamzík, Dobrý trh, Národnú slávnosť 

Matice Slovenskej na Devíne, Medzinárodné 

Saleziánske športové hry, Festival pouličného 

umenia CircuL´art, Magio Pláž, Hudobný festi-

val HIP HOP ŽIJE 2016, Bratislava – inline, BEH 

od Tatier k Dunaju, Telecom Night Run, Silvester 

2016 a Nový rok 2017 v Bratislave.

Timea Jurinová, Karin Zvalová, Beata Humeníková
Foto: archív OLO
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Ako dlho pracujete v OLO a aké sú vaše 

pracovné pozície?

Alexander: Ja tu pracujem už 31 rokov ako 

vodič.

Ľudovít: Ja tu pracujem 17 rokov ako zá-

vozník. A celý čas pracujeme spolu. Máme 

aj tretieho kolegu, závozníka, ktorý s nami až 

tak dlho nie je. Nie pre každého je táto práca.

Ako ste sa dostali k práci v OLO?

Alexander: Ja som najskôr robil v bratislav-

ských automobilových závodoch. Tam to bolo 

stále to isté, celé dni som bol v dielni. Ráno 

som prišiel, na obed krátka prestávka a večer 

domov. Chcel som zmenu, ísť medzi ľudí, robiť 

niečo iné a byť vonku.

Ľudovít: Ja som chcel túto prácu robiť od 

mlada. Už ako 17-ročný som tu  bol na bri-

gáde cez prázdniny. Vtedy to ešte boli Tech-

nické služby mesta Bratislavy. Neskôr som 

robil v bani a tá práca sa mi veľmi nepáčila. 

Ráno sme zišli dolu, večer zasa hore a takto 

každý deň. Odišiel som preto do zahraničia, 

kde som chvíľu pracoval a keď som sa vrátil, 

mal som 40 rokov a prišiel som sem. Môj 

nebohý tatko tu robil tiež závozníka, neskôr 

vodiča. Pracoval tu aj brat 12 rokov. Neskôr 

odišiel, lebo mu prekážalo skoré vstávanie. 

No a strýko tu robil 43 rokov až do dôchodku.                                              

Spomenuli ste skoré vstávanie. Kedy 

vstávate vy?

Alexander: Vstávam o 4.30 ráno a prichá-

dzam z Miloslavova. V práci som o 5.25 ráno, 

prezlečiem sa a o 5.45 odchádzame na rajón. 

Ľudovít: Ja vstávam o 3.40 ráno. Do práce 

prídem autobusom okolo 4.45. Možno je 

to pre niekoho skoro, ale nechcem byť pod 

stresom. Chcem sa v pokoji prezliecť, dať si 

kávu a o 5.45 s kolegami vyraziť.   

Ako vyzerá váš pracovný deň?

Alexander: Pracujeme osem a pol hodiny, 

veľakrát aj dlhšie. Závisí to od mnohých vecí, 

napríklad od dopravy, či sú zápchy alebo nie. 

Stáva sa aj to, že sa nám pokazí auto, prípad-

ne dostaneme defekt. V tom prípade musíme 

dať auto opraviť alebo ho vymeniť za náhrad-

né. To všetko zaberie veľa času.

Ľudovít: My chodíme do dvoch rajónov. 

V pondelok, stredu a piatok sme na jednom 

a v utorok, vo štvrtok, v sobotu na druhom. 

Každý deň vyprázdnime asi 300 kontajnerov. 

Dá sa povedať, že aj vo vašej práci sú 

slabšie a silnejšie dni? Teda, že niekedy 

je práce viac, inokedy menej…

Ľudovít: V lete je, napríklad, menej roboty, 

lebo ľudia sú na dovolenkách. Naopak, najviac 

práce máme v zime a pred sviatkami. Ak by 

sme hovorili o dňoch, tak najviac práce je 

v pondelok a v piatok, keď odvezieme oko-

lo 350 kontajnerov. Najmenej práce je asi 

v stredu, vtedy je to len okolo 280.

A ako je to s rajónmi? Je taký, ktorý nemáte 

radi, pretože je naozaj ťažký? A naopak, kam 

najradšej chodievate?

Ľudovít: Určite Staré Mesto. Tam je najhoršia 

doprava, najväčšie zápchy, najužšie ulice, je 

tam veľa kontajnerov na krátkych vzdiale-

nostiach, takže stojíme doslova na každom 

kroku. Najľahšie sú sídliská. Napríklad Petr-

žalka alebo Vrakuňa. Tam to ide rýchlo, je tam 

na jednom mieste viac kontajnerov, takže 

nemusíme tak často zastavovať.

Aj od ďalších kolegov – smetiarov vie-

me, že sa počas svojej práce stretávate 

s rôznymi reakciami od ľudí. Niektorí vám 

dokonca nadávajú…

Ľudovít: Áno, je to rôzne. Najčastejšie sa 

s tým stretávame práve v Starom Meste. Po-

krikujú na nás z áut, že ich zdržiavame a často 

padajú aj nadávky. Nechápu, že si robíme len 

svoju prácu a na každom stanovišti sme len 

chvíľu, kým nevyprázdnime kontajnery. 

Alexander: My to aj skúšame nejako kom-

AKO VYZERÁ 
deň smetiara? 

ĽUDOVÍT: „Neurob krok navyše 
bez toho, aby si niečo 

urobil medzitým.“

Beata Humeníková, Simona Hanzlíková
Foto: Martin Šopinec

V práci sú od 4.45 ráno, denne vyprázdnia okolo 300 kontajnerov, pracujú za každého počasia, šesť dní 
v týždni, vrátane sviatkov. Aká je v skutočnosti práca smetiara? Spýtali sme sa tých najpovolanejších, 
našich kolegov Alexandra Egyega a Ľudovíta Horvátha.
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binovať, aby sme, napríklad, nešli okolo škôl 

pred ôsmou ráno, lebo vtedy je tam najväč-

šia premávka. Ale sme v Bratislave a tu je 

škola pomaly na každej ulici. My máme tiež 

harmonogram, ktorý musíme splniť a sme 

kontrolovaní. 

A čo deti, ako reagujú na vás ony?

Alexander: Vždy hovorím aj novým kolegom: 

„Deťom mávaj, lebo deti majú rady smetia-

rov.“JTo učím každého závozníka. Tak im 

mávame, aj ony nám.J Dokonca sa stáva, 

že nám deti niečo nakreslia a prídu nám to 

dať. Panie učiteľky, keď nás vidia, povedia: 

„Detičky, to sú naši smetiari, mávať!“ A ony 

mávajú odušu.J

Ľudovít: Keďže 17 rokov chodím na ten istý 

rajón, zažil som veľa detí, ktoré už vyrástli 

a dnes sú z nich dospelí ľudia. Napríklad, je 

tam jeden pán, ktorého som vždy vídaval 

s malým synom. Nedávno som ho stretol 

s chlapcom, ktorý bol taký vysoký ako ja a pán 

mal ďalšie dieťa. Spýtal som sa, či je to ten 

malý, ktorý mi zvykol mávať a pán povedal, 

že áno. Jeho prvý syn už poriadne vyrástol 

a pán  má už aj druhého malého syna, ktorý 

nám opäť máva.J

Čo je najťažšie na práci smetiara?

Ľudovít: Hlavne to, že musíme pracovať za 

každého počasia. Musíme ísť von vždy, je 

jedno, či prší, sneží, mrzne alebo sú horú-

čavy. Je to dosť náročné nielen fyzicky, ale 

aj psychicky, najmä v zime. Musíme dávať 

pozor na klzké cesty, na to, aby sa nikomu 

nič nestalo. Nielen nám, ale hlavne ľuďom. 

Niektorí sú schopní vojsť pod podávač, keď 

je kontajner hore. Povedia, že si to nevšimli. 

Alebo sa stane, že zastanú so svojím autom 

tesne za naším a my nevieme dať kontajner 

dolu. Mnohí ľudia sú nevšímaví a netolerantní.

Alexander: Najťažšie je to, že naozaj okolo 

tých 300 kontajnerov musíme potiahnuť 

a naložiť. Každý kontajner je ťažký. Keď je 

sucho, ešte dobre, ale keď je sneh alebo ľad…

A mnohí ľudia netušia, že pracujete každý 

deň, okrem nedele. Dokonca aj cez sviatky…

Alexander: Áno. Pracujeme každú sobotu, 

každý sviatok, okrem Nového roka a Veľ-

konočného pondelka. Ale tieto dni si aj tak 

nadrobíme. V pondelok je Veľká noc, my prí-

deme v utorok a začíname akoby pondelkom. 

Do konca týždňa, teda za päť dní musíme 

zvládnuť všetko tak, akoby sme robili šesť 

dní. Našťastie je to len dvakrát ročne. 

Ľudovít: V podstate máme 6-dňový pracov-

ný týždeň. Robíme 50 – 52 sobôt do roka. 

Často k nám volajú obyvatelia Bratislavy, 

že ste im neodviezli odpad. Ako k tomu 

dôjde?

Alexander: Stáva sa to. Veľakrát sa ku kontaj-

nerom nedostaneme, lebo tam parkujú autá. 

Teraz je najnovší trend, že si ľudia zamykajú 

stojiská. Ale zabudnú ich odomknúť. Už sme 

dostali aj otázku, prečo nechodíme o 10. ráno, 

že oni to dovtedy odomknú.J My sa snažíme 

vždy zobrať všetko za každú cenu. Nemáme dô-

vod neodviezť odpad, lebo tak či tak to musíme 

urobiť. Skôr alebo neskôr. A radšej to vezmeme 

hneď, ako sa znova vracať na to isté miesto. Keď 

zákazník platí za odvoz, nech ho má spravený.

Čo vy a separovanie odpadu?

Alexander: Ja, samozrejme, triedim, mám aj 

kompostér.J Veľa ľudí sa však separovať ne-

naučilo a do kontajnerov dajú všetko možné.

Ľudovít: Darmo by som nadával na oby-

vateľov, že netriedia, keby som aj ja sám 

netriedil.J 

Spomenuli ste, že v kontajneroch nájdete 

všeličo, napríklad?

Alexander: Je to hlavne odpad, ktorý tam ne-

patrí. Napríklad, železný kontajner, do ktorého 

sa dáva zmesový odpad, je dosť ťažký sám 

osebe. Ľudia ho naplnia stavebnou sutinou 

do polovice a na to hodia odpad. My nemá-

me šancu vidieť, čo je v ňom, len cítime, že je 

ťažký. Často ho ťaháme aj traja. Dávajú tam aj 

rozlámaný nábytok, kamene, črepníky aj železá. 

Všetko, čo by malo skončiť na zbernom dvore. 

Stáva sa, že pri vysýpaní sa poškodí nielen kon-

tajner, ale aj auto. A to si ľudia neuvedomujú. 

Vysypať 300 kontajnerov za deň musí byť 

poriadna drina. Posilňujete?

Ľudovít: Vôbec nie, silu sme získali prácou.J 

Každého mladého učím: „Neurob krok navyše 

bez toho, aby si niečo urobil medzitým.“ Za tie 

roky sa človek toľko nachodí. Ja sedím, len keď 

ideme autom do spaľovne odpadu, inak som 

stále na nohách. Chodím a stojím na stúpačke. 

Alexander: Táto práca je hlavne o technike. 

Ten, kto nemá techniku, sa naozaj veľmi na-

robí. Noví zamestnanci majú po týždni takú 

svalovicu, že sa ledva pohnú. Ale to vysvetľu-

jeme každému jednému. Musia vedieť chytiť 

kontajner a vedieť, ako ho potiahnuť. Treba 

využiť čas tak, aby nerobili prácu ani kroky 

navyše. Toto všetko sa naučia len praxou.

Mnohých ľudí fascinujú hlavne veľké sme-

tiarske autá. Používate vždy rovnaké alebo 

si ich, napríklad, medzi sebou striedate?

Alexander: Auto mám pridelené na svoje 

meno, takže vždy používam rovnaké. Môže 

sa stať, že musí ísť do servisu, v tom prípade 

dostanem náhradné. V OLO máme asi sedem 

náhradných áut. Každý, kto má auto pridele-

né, sa stará o to, aby bolo v poriadku a čisté, 

nielen zvonka, ale aj zvnútra.
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rozhovor

V rubrike OLO rozhovor vám v každom čísle predstavíme niektorého z našich zamestnancov. Keďže dostá-
vame množstvo otázok, aké je pracovať v spoločnosti OLO a ako je možné stať sa jedným z nás, na naše 
otázky odpovedala personálna manažérka Vierka Hrkeľová.

Ako dlho pôsobíte v spoločnosti OLO?

Tak to už je poriadne dlhá doba.J V podstate 

od jej vzniku, čo je od roku 1992. Tento rok 

v novembri to bude už 25 rokov.

Čo vás priviedlo k rozhodnutiu pracovať 

práve pre OLO? 

Moje rozhodnutie ovplyvnilo hlavne to, že 

išlo o stabilnú a prosperujúcu spoločnosť. 

A tou je OLO doteraz.

Ako personálna manažérka máte častý 

kontakt so zamestnancami nielen z ad-

ministratívy, ale aj z terénu. Ako vnímate 

kolektív v OLO? 

OLO má 375 zamestnancov, takže ide 

o pomerne veľký kolektív. Všetci spolu sa 

stretávame najmä na spoločných akciách. 

Napríklad v minulom roku to boli Vianočné 

OLO trhy pre zamestnancov alebo Mikuláš 

v OLO. Veľmi si cením, že sme dobrý a funkč-

ný kolektív lojálnych zamestnancov. Asi 

50 percent zamestnancov u nás pracuje 

desať a viac rokov.

Ak by niekto chcel pracovať pre OLO, aký 

je postup? Kde sa môže prihlásiť? 

Aktuálne voľné pracovné pozície máme zverej-

nené na našej stránke www.olo.sk a na www.

profesia.sk. Prípadne ešte na stránke Úradu 

práce, sociálnych vecí a rodiny. Príležitostne 

využívame aj printovú inzerciu v Bratislav-

ských novinách. Je však možné tiež poslať 

životopis na hrkelova@olo.sk a v prípade, že 

by sme práve v tej chvíli nemali voľnú pracovnú 

pozíciu, životopis zaradíme do databázy.

Dávate príležitosť aj brigádnikom?

Samozrejme, dvere u nás majú otvorené.J 

Väčšina prichádza najmä cez leto a sme veľmi 

radi, že sa k nám pravidelne vracajú. Máme 

niekoľkých brigádnikov, ktorí k nám nastupujú 

každý rok a majú požiadavku pracovať na tých 

istých pozíciách, napríklad ako závozníci.

Aké požiadavky musí uchádzač o zamest-

nanie v OLO spĺňať? 

Závisí to od konkrétnej pozície. Kvalifikačné 

požiadavky na jednotlivé pozície sú určené 

v našej záväznej vnútornej norme s názvom 

Katalóg typových pracovných činností. Zve-

rejňujeme ich pri každej voľnej pracovnej 

pozícii.

Spomenuli ste, že v OLO pracuje 375 za-

mestnancov. Viete povedať, koľko z nich 

pracuje na tzv. pozícii smetiara? 

Áno, bežní ľudia vnímajú našich pracov-

níkov, ktorí jazdia na zberných vozidlách, 

teda smetiarskych autách, ako smetiarov. 

Takúto pozíciu však u nás nemáme.J Každé 

smetiarske auto pozostáva z posádky troch 

zamestnancov – jedného vodiča a dvoch zá-

vozníkov. V OLO momentálne pracuje 80 vo-

dičov a 132 závozníkov.  

Aké pracovné pozície vo väčšine zastupu-

jú muži a aké ženy? Máte na „mužských“ 

pracovných pozíciách, ako sú, napríklad, 

vodič, žeriavnik, závozník, aj ženské za-

stúpenie? 

Nie, nemáme. Ženy sú zastúpené výhrad-

ne v administratívnych pozíciách, s výnim-

Polovica zamestnancov u nás 
pracuje desať a viac rokov.

Najcennejší 
sú naši 
zamestnanci

8



9

kou upratovačiek. Muži sú zastúpení aj na 

administratívnych pozíciách a takmer vo 

všetkých tzv. R pozíciách. V minulosti však 

u nás pracovala žena na pozícii žeriavničky. 

Len pre zaujímavosť môžem spomenúť, že 

z celkového počtu zamestnancov (375) je 

42 žien a 333 mužov.

Majú zamestnanci OLO nejaké benefity? 

Organizujete pre nich akcie kultúrneho, 

športového či iného charakteru? 

Všetky benefity zamestnancov sú defino-

vané v súčasne platnej, ale aj novej Kolek-

tívnej zmluve. Týka sa to tiež tradičných 

firemných akcií. Tie u nás organizačne 

zabezpečuje oddelenie marketingu. Za 

uplynulý rok to okrem už spomenutých 

Vianočných OLO trhov či Mikuláša v OLO 

bol aj Deň detí v ZOO, Stretnutie jubilan-

tov a naši zamestnanci majú tiež pozvanie 

a vstup zdarma na všetky realizované mar-

ketingové akcie. 

Ako hodnotíte fungovanie OLO po perso-

nálnej stránke? 

Naši zamestnanci tvoria najcennejšiu časť 

firmy. Všetci zamestnanci majú podiel na fun-

govaní prosperujúcej spoločnosti, ktorá má 

významné postavenie v oblasti nakladania 

s komunálnymi odpadmi a nezastupiteľné 

miesto v celom odpadovom hospodárstve 

hlavného mesta.

Najcennejší 
sú naši 
zamestnanci

Zaujímavosti 
o práci v OLO
 Priemerný vek zamestnancov

 k 31. 12. 2016 bol 44,2 roka. 

 Najviac zamestnancov v OLO je vo veku 
 31 – 55 rokov. Nasledujú zamestnanci 
 vo veku 56 – 62 rokov a nakoniec 
 do 30 rokov. 

 Podľa vzdelania v OLO pracuje najviac 
 zamestnancov so stredným vzdelaním, 
 následne s úplným stredným vzdelaním, 
 základným vzdelaním a nakoniec 
 s vysokoškolským vzdelaním.

9

Simona Hanzlíková, Beata Humeníková
Foto: Martin Šopinec

rozhovor
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OLO informuje

Toto musíte vedieť!
Prezradíme vám, čo všetko pre vás pripravujeme v najbližšom období, aj to, čo by ste 
o OLO určite mali vedieť. 

Ako bude prebiehať odvoz odpadu počas 

Veľkej noci?

Veľká noc je síce ešte pomerne ďaleko, ale my 

už vieme, ako bude fungovať odvoz odpadu 

v Bratislave. Na Veľkonočný pondelok nebude 

prebiehať odvoz zmesového komunálneho ani 

triedeného odpadu. Odvoz odpadu bude pre-

sunutý z pondelka 17. 4. na utorok 18. 4. Ďalšie 

Smetiarov OLO spoznáte podľa 

sivo-oranžových uniforiem

O zber komunálneho aj triedeného odpa-

du v Bratislave sa starajú naši kolegovia, 

ktorých spoznáte podľa sivo-oranžových 

uniforiem s logom OLO. Tie sú zladené 

s farbou smetiarskeho auta a zároveň aj 

so samotným logom OLO. Od pondelka do 

soboty vyráža do ulíc Bratislavy denne vyše 

50 posádok, ktoré odvážajú od rodinných 

aj bytových domov zmesový i vytriedený 

odpad – papier, sklo, plasty, bioodpad.

Týždenne vykonajú vyše 55-tisíc odvozov 

odpadu a každá posádka vyprázdni denne 

okolo 300 kontajnerov. Ich práca nie je jed-

odvozy prebehnú vždy s jednodenným posu-

nom. V praxi to znamená, že bežný pondelkový 

odvoz prebehne až v utorok, utorkový v stredu, 

stredajší vo štvrtok, štvrtkový v piatok a pi-

atkový bude vykonaný v sobotu, spolu so 

sobotným. Na Veľký piatok 14. 4. bude odvoz 

odpadu prebiehať bez zmien, podľa štandard-

ného harmonogramu. Zberný dvor na Starej 

Ivánskej ceste 2 bude zatvorený na Veľký 

piatok aj na Veľkonočný pondelok. Spaľovňa 

odpadu bude bez príjmu na Veľkonočný pon-

delok. Zákaznícke centrum bude zatvorené na 

Veľkonočný pondelok a na Veľký piatok bude 

dostupné len telefonicky a mailom od 7:00 

do 13:00. Želáme všetkým Bratislavčanom 

krásne a pokojné veľkonočné sviatky. J 

Dátum Deň Zákaznícke centrum
Harmonogram odvozu   

ZKO a TZ
Zberný dvor Spaľovňa

14. 4. piatok **7:00 - 13:00 podľa harmonogramu zatvorený 6:00  - 14:30

15. 4. sobota zatvorené podľa harmonogramu 8:00  - 18:00 6:00  - 12:00

17. 4 pondelok zatvorené nebude vykonaný zatvorený *bez príjmu

18. 4 utorok 7:00 - 16:00 bude vykonaný za 17. 4. 8:00  - 18:00 6:00 – 16:00

19. 4 streda 7:00 - 16:00 bude vykonaný za 18. 4. 8:00  - 18:00 6:00 – 16:00

20. 4 štvrtok 7:00 - 16:00 bude vykonaný za 19. 4. 8:00  - 18:00 6:00 – 16:00

21. 4 piatok 7:00 - 16:00 bude vykonaný za 20. 4. 8:00  - 18:00 6:00 – 16:00

22. 4 sobota zatvorené
bude vykonaný  

za 21. 4. a 22. 4.
8:00  - 18:00 6:00 – 12:00

* Bez príjmu – znamená dočasné pozastavenie odberu odpadu od externých firiem.

** Zákaznícke centrum zabezpečuje výlučne telefonické a mailové vybavenie požiadaviek.
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OLO  informuje

noduchá. Je to práca za každého počasia, 

často v zložitých situáciách, a napriek tomu 

ju robia veľmi zodpovedne. Ich dobré meno sa 

však občas snažia pokaziť takzvaní falošní 

smetiari – vinšovníci, oblečení vo falošných 

zeleno-oranžových uniformách, ktorí si 

žiadajú peňažnú pozornosť. Spoločnosť 

OLO sa od týchto aktivít aj osôb dištancuje  

a upozorňujeme, že naši kolegovia majú takú-

to činnosť zakázanú. Ak falošných smetiar-

ov stretnete, nič im nedávajte a informujte, 

prosím, naše Zákaznícke centrum tele fonicky 

na čísle 02/50 110 111 alebo e-mailom  

na podnety@olo.sk. Pomôžte nám ich iden-

tifikovať fotografiou, prípadne identifikáciou 

auta, ktorým sa priviezli. 

Opäť sa uvidíme na podujatí Bratislava 

pre všetkých

Po minuloročnom veľkom úspechu sa na 

podujatí Dni otvorených dverí samosprávy 

– Bratislava pre všetkých OLO zúčastní aj ten-

to rok. V sobotu 22. 4. 2017 nás nájdete 

priamo na Primaciálnom námestí. Už teraz 

prezradíme, že vás čaká bohatý program, ako 

bubnová šou na odpade v podaní skupiny 

Rytmika, prehliadka smetiarskeho auta, 

cukrová vata a ďalšie atrakcie pre malých 

i veľkých. Sledujte náš web www.olo.sk 

a Facebook. O podrobnom programe vás 

budeme informovať už čoskoro.J

Deň otvorených dverí OLO už v septembri 

Aj tento rok plánujeme otvoriť naše brány pre 

všetkých vás, ktorých zaujíma, ako to u nás 

vyzerá a čo všetko sa deje s bratislavským 

odpadom. Druhý deň otvorených dverí OLO 

bude v sobotu 9. 9. 2017. Nebudú chýbať 

exkurzie v spaľovni odpadu a bohatý sprie-

vodný program. Už teraz sa na vás tešíme, 

nezabudnite nás pre viac informácií sledovať 

na našom webe www.olo.sk a Facebooku. 

Pridáme sa k HODINE ZEME

Aj OLO sa pridá k ľuďom v 178 krajinách 

a  spoločne upozorníme na klimatické 

zmeny. Cieľom HODINY ZEME je motivovať 

a inšpirovať ľudí, aby žili zodpovednejšie 

a šetrnejšie k našej planéte. V sobotu 25. 3. 

2017 od 18:00 do 21:30 hod. na Primaciál-

nom námestí bude pripravený bohatý pro-

gram – bubnová šou na odpade v podaní sk-

upiny Rytmika, Bike sharing s Cyklokuchyňou, 

cukrová vata, tvorivé dielne – vyrob si vlastný 

lampášik, unikátny slovenský orchester Vir-

tuoso, jedinečná ohňová šou a lampiónový 

sprievod. Ako to celé dopadne, to vám 

ukážeme už v ďalšom čísle OLO magazínu.

Slávnostne sme podpísali novú Kolektívnu 

zmluvu 

Veľmi sa tešíme, že sa nám podarilo slávnos-

tne spečatiť niekoľkomesačné kolektívne 

vyjednávanie, podpisom novej Kolektívnej 

zmluvy na roky 2017-2020. Slávnostný pod-

pis sa konal za účasti generálneho riaditeľa 

a predsedu predstavenstva spoločnosti 

OLO Branislava Ci-

mermana, podpred-

sedu predstavenstva 

Júliusa Papána, pred-

sedov odborových 

organizácií Richarda 

Vidu a Zoltána Nagya, 

vyjednávacích tímov 

a hovorkyne spoločno-

st i  O LO  B e at y  H u -

meníkovej. Ďakujeme 

t o u t o  c e s t o u 

všetkým účastníkom 

vyjednávacieho procesu.

OLO po prvý raz získalo nenávratný fi-

nančný príspevok 

Máme za sebou veľký úspech. Po prvý raz 

v histórii sa spoločnosti OLO podarilo získať 

nenávratný finančný príspevok vo výške 

1 499 964,52 Eur na realizáciu projektu „Zber 

a zhodnotenie BRO mesta Bratislava – I. etapa.“ 

O udelení príspevku rozhodlo Ministerstvo 

životného prostredia Slovenskej republiky 

ako riadiaci orgán pre Operačný program 

Kvalita životného prostredia. Projekt pred-

pokladá zabezpečenie kontajnerov, zvozovej 

techniky a obslužných zariadení na zavede-

nie separovania, zberu a odvozu biologicky 

rozložiteľného odpadu zo záhrad pre lokality 

Bratislava II (Podunajské Biskupice, Ružinov, 

Vrakuňa) a Bratislava III (Rača, Vajnory). Zber 

a zvoz biologicky rozložiteľného odpadu zo 

záhrad bude zabezpečený zbernými vozidlami 

vybavenými špeciálnou umývačkou nádob. 

Kontajnery budú rozmiestnené pri rodinných 

domoch v lokalitách Bratisla-

va II a Bratislava III. V priesto-

roch zberného dvora budú vy-

užité nové hákové kontajnery. 

Predpokladá sa, že takýmto 

spôsobom sa z daných lokalít 

vyzbiera asi 2 500 ton biolo-

gicky rozložiteľného odpadu. 

Tento biologicky rozložiteľ-

ný odpad bude odvážaný 

do kompostárne. Hlavným 

cieľom projektu je zvýšenie 

miery zhodnocovania odpa-

dov so zameraním na ich prípravu, opätovné 

použitie, recykláciu, a podpora predchádzania 

vzniku odpadov. 

Beata Humeníková, Timea Jurinová
 Foto: Archív OLO



12

OLOMÁNIA

V druhý adventný týždeň sa konal už tradičný 

festival umenia z odpadu, OLO art, ktorý  je 

v poradí prvým podujatím celoročného vý-

chovno – vzdelávacieho projektu OLOMÁNIA. 

Kongresová sála žila dva dni nevšednou hud-

bou a umením šikovných rúk detí bratislav-

ských základných, materských a špeciálnych 

škôl. Festival slávnostne zahájili primátor 

Bratislavy Ivo Nesrovnal a riaditeľ mestskej 

spoločnosti OLO Branislav Cimerman. Nad-

šený potlesk žiakov privítal novú zástupkyňu 

projektu OLOMÁNIA, Zuzku Smatanovú, ktorú 

oficiálne pasoval za separátorku odpadu he-

rec a šéf zeleného kontajnera Lukáš Latinák. 

Zuzana s úsmevom jej vlastným, po vzore 

svojho kolegu, patróna zeleného kontajne-

ra, prebrala záštitu nad tým modrým. Pestrý 

program, spev Zuzany Smatanovej, Marti-

na Haricha a Thomasa Puskailera doplnila 

kapela Rytmika, ktorá dokázala presvedčiť 

obecenstvo, že aj na odpade sa dá vynôtiť 

nie jeden zaujímavý tón. Bubnovalo sa na 

smetné koše, starú vaňu, či prázdne galóny 

na vodu. Aby sme deti motivovali k triedeniu 

plastov, jedným z bodov programu bola súťaž 

o najkreatívnejší žltý kontajner. A aby účel bol 

splnený, kontajner si odniesli žiaci do školy, 

kde bude umiestnený na viditeľnom mieste 

a bude pripomínať, že triedenie je hračka. 

Začnime každý od seba…

Pre tých najmenších z materských škôl sme 

pripravili výtvarnú súťaž o najzaujímavejšie 

smetiarske auto a návštevu Mikuláša, ktorý 

potešil každé dieťa v sále sladkou odmenou. 

Deti, ktoré nebaví kolektívne kreatívne tvo-

renie, mali možnosť vybrať si zo štyroch 

workshopov, kde vyrábali vianočné ozdoby 

z odpadu. Víťazmi súťaže sa stali základná 

škola Turnianska a Hlboká a materská škola 

Karadžičova. Myšlienku OLO art sme doplnili 

tento školský rok, spolu so zmenou názvu 

projektu, sloganom „Začnime každý od 

seba…“. Celý rok sa budeme snažiť každého 

účastníka projektu povzbudiť a upozorniť, že 

malý krok jednotlivca môže spôsobiť veľký 

krok pre spoločnosť, pretože každý jeden 

z nás má vo svojich rukách možnosť zmeniť 

svet. Podujatie sa po prvýkrát uskutočnilo 

aj popoludní pre školské kluby, v snahe vyjsť 

v ústrety niektorým školám, ktoré sa o pro-

jekt zaujímajú, ale neradi narušujú vzdelávací 

proces. Podujatie tradične podporili APOH, 

Asociácia podnikateľov v odpadovom hospo-

dárstve a spoločnosť NATUR-PACK a.s., ktorá 

zodpovedá za financovanie triedeného zberu 

komunálneho odpadu. „Zberová spoločnosť 

OLO sa dlhodobo a systematicky venuje práci 

s verejnosťou, predovšetkým s mládežou, 

sme veľmi radi, že môžeme jej aktivity pod-

porovať a byť ich súčasťou,“ povedal Michal 

Sebíň, riaditeľ spoločnosti NATUR-PACK.

Čo je to OLOMÁNIA?

OLOMÁNIA je jedinečný výchovno – vzde-

lávací  projekt, ktorý pomocou moderných 

nástrojov marketingovej komunikácie oslo-

vuje prostredníctvom najmladšej generácie 

všetkých obyvateľov hlavného mesta. OLO-

MÁNIA nie je len o separovaní, zábave, ale aj 

o vzdelávaní a výchove k novému životnému 

štýlu nastupujúcej generácie. Riadi sa myš-

lienkou: „Každý účastník je víťaz.“ Zvolená for-

ma marketingovej komunikácie s verejnosťou 

s heslom NESEPARUJ SA – SEPARUJ! vtiahla 

do hry široké spektrum subjektov. Okrem 

detí, žiakov a pedagógov, aj samosprávu, 

odbornú verejnosť, súkromné spoločnosti, 

novinárov, ako aj známe slovenské osobnos-

ti. OLOMÁNIA poskytuje priestor pre nové 

aktuálne témy odpadového hospodárstva 

a priestor pre tretie subjekty, či už na pre-

zentáciu svojich nápadov alebo pre kreativitu 

v budovaní aktívneho životného postoja.

Ako sme začínali?

„Triedenie je hračka!“ Tento slogan našej spo-

ločnosti navodil myšlienku pripraviť projekt pre 

Projekt OLOMPIÁDA nesie nový názov OLOMÁNIA. Prečo je to tak? Pred šiestimi rokmi, keď vznikal projekt 
OLOMPIÁDA, bolo jeho cieľom osloviť čo najvyšší počet škôl. Názov sa odvíjal od základnej formy projektu 
- súťaže a preto jeho názov aj logo boli vytvorené pomocou symboliky športovej súťaže Olympiády. Stačila 
malá prešmyčka a vznikla OLOMPIÁDA. Po piatich rokoch sa do popredia záujmu projektu dostali podujatia, 
ktoré sú pravidelne organizované, a o ktoré je tak veľký záujem, že na mnohé stačilo pár minút a boli obsa-
dené. Podujatia sa stali doslova „mániou.“ Nové logo projektu zobrazuje kolobeh triedeného odpadu. 

Po piatich rokoch 
v novom šate

Karin Zvalová, Foto: Archív OLO
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materské, základné a špeciálne školy, ktorý 

by kopíroval školský rok, mal začiatok a koniec 

a jeho účastníci by zapojili širokú verejnosť do 

takej jednoduchej formy ochrany životného 

prostredia, akou je triedenie odpadu. A tak 

vznikol projekt OLOMPIÁDA, predchodca 

OLOMÁNIE.

 

Prečo triedenie?

Naša spoločnosť sa zaoberá zberom a odvo-

zom odpadu, ktorého súčasťou je aj triedený 

odpad. Hlavným, stopercentným akcionárom 

spoločnosti je Hlavné mesto Bratislava, ktoré 

sa snaží byť vzorom aj v tejto sfére hospodár-

stva pre zvyšok Slovenska. Vzhľadom na to, že 

sme pri plánovaní štruktúry projektu nevedeli 

predpokladať mieru záujmu a úspešnosti u oslo-

vených školských a predškolských zariadení, 

pripravili sme nultý ročník, ktorý podnietil medzi 

zapojenými zdravú súťaživosť. Našej spoloč-

nosti však nešlo len o hlavné disciplíny, zber 

papiera a plastu, ale tiež o vzdelávanie v tejto 

oblasti. Preto sme pripravili niekoľko rôzne 

zameraných, ale veľmi zaujímavých podujatí, 

ktoré sa doteraz tešia obrovskému úspechu 

u všetkých účastníkov: filmový festival, festival 

umenia OLO art, mesiac exkurzií, či Veľké finále, 

ktoré je ukončením každého ročníka. Hlavným 

cieľom projektu je dostať do povedomia žiakov 

a pedagógov škôl systematické zapájanie sa 

do témy správneho nakladania s odpadmi, trie-

denia a recyklácie tak, aby sa triedenie odpadu 

stalo  súčasťou životného štýlu nielen nastupu-

júcej generácie, ale i všetkých  Bratislavčanov.

Prečo je projekt „in“?

Vzhľadom na cieľovú skupinu - deti a vlastnosť 

im veľmi blízku, súťaživosť, udržuje neustály zá-

ujem práve forma projektu - súťaž. Zanietenosť 

pedagógov je zabezpečená nielen samotnou 

myšlienkou projektu, ale aj finančnou odmenou 

pre víťazov - školy. Každý účastník má raz ročne 

nárok na jeden veľkokapacitný kontajner na 

objemný odpad. Pre vyššiu motiváciu z prvej 

desiatky najlepších „zberačov“ triedeného 

odpadu žrebujeme víťaza poukazu do školy 

v prírode a vyhodnocujeme špeciálne top 

zberačov plastu a papiera. Jedným z úspechov 

projektu je tiež zaradenie environmentálnej 

výchovy ako povinného predmetu do učebné-

ho plánu pre 2. stupeň základných škôl. Preto 

sme v spolupráci s vydavateľstvom Petit Press, 

ktoré vydáva prílohu SME v ŠKOLE, pripravili 

špeciálnu prílohu o odpadovom hospodárstve. 

Prečo špeciálna? Tá naša bola vytvorená v spo-

lupráci so školami, ktoré sú účastníkmi projektu. 

Nebola o teórii, ale o hravej forme vzdelávania, 

vďaka čomu sme poskytli množstvo informácií 

o tejto oblasti. Prílohu je možné voľne stiah-

nuť z našej webovej stránky www.olomania.sk. 

Neodmysliteľnou súčasťou projektu sú ľudia, 

ktorí ho aktívne podporujú, šíria jeho myšlienku 

a zúčastňujú sa na jednotlivých podujatiach. 

Sú to, napríklad, kozmonaut Ivan Bella, spiso-

vateľ Daniel Hevier, moderátori Adela Banášo-

vá a Vlado Voštinár, filmový dokumentarista 

a cestovateľ Pavol Barabáš, hokejista Zdeno 

Cíger, vodní slalomári bratia Hochschorne-

rovci, speváci Majk Spirit, Zuzana Smatanová, 

a Misha, herci Lukáš Latinák a Petra Polnišová, 

ilustrátor Alan Lesyk, cestovateľ Ľuboš Fellner 

a primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal. 

Ako vyzerá náš filmový festival?

Všetky podujatia sú pripravené tak, aby pri-

niesli žiakom čo najzaujímavejšie informá-

cie. Príkladom je trojdňový filmový festival. 

Účastníkov nečakajú len zaujímavé eko filmy, 

ale aj interaktívne besedy. Na festivale sa, na-

príklad, zúčastnil kozmonaut Ivan Bella, ktorý 

rozprával o vesmírnom odpade, historik Pavel 

Dvořák sa venoval histórii odpadu, doktor 

Igor Bukovský sa snažil poukázať na to, ako 

zastaviť plytvanie potravinami, cestovatelia 

Ľuboš Fellner a Pavol Barabáš porozprávali 

o odpade vo svete, odborníci z APOH či NA-

TUR-PACKU sa venovali odborným témam 

odpadového hospodárstva.

Zaujímavé štatistiky
Ako narastal počet účastníkov projektu a koľko 

triedeného odpadu doteraz vyzbierali?

0 ročník. 45 škôl a 8 000 detí

1 ročník. 58 škôl a 10 500 detí

2 ročník. 100 škôl a 17 250 detí

3 ročník. 106 škôl a 20 200 detí

4 ročník. 112 škôl a 21 031 detí 

0 ročník. plasty 6,5 t, papier 33,5 t

1 ročník. plasty 15,7 t, papier 103,5 t

2 ročník. plasty 19,1 t,  papier 114,8 t

3 ročník. plasty 24,4 t, papier 148 t

4 ročník. plasty 25,7 t, papier 153,3 t. 

Projekt OLOMÁNIA oceňuje aj odborná verejnosť, získal 

3. miesto na MFF Ekotopfilm, Enviro Oscara, ako aj 

1. miesto v súťaži Zlatý mravec.

OLOMÁNIA
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Žiadosť o zapojenie sa do systému 

zberu bioodpadu zo záhrad bolo po-

trebné podať na Magistráte hlavného mesta 

do 31. 1. 2017. Ak ste tak neurobili, nič nie je 

stratené. Môžete ju podať počas celého roka. 

Podajte vyplnenú žiadosť na Oddelení miest-

nych daní, poplatkov a licencií magistrátu na 

Blagoevovej 9 (P.O.BOX 76, 850 05 Bratisla-

va 55) osobne alebo poštou. K žiadosti je 

potrebné priložiť aj kópiu listu vlastníctva 

vytlačenú z katasterportálu. 

Žiadosť o zapojenie sa do systému 

zberu bioodpadu zo záhrad majú 

povinnosť podať len domácnosti v rodin-

nom dome. V prípade, že bývate v byte 

s predzáhradkou alebo vlastníte záhradu 

bez stavby – rodinného domu, túto žiadosť 

nepodávate. 

V žiadosti je potrebné vyplniť evi-

denčné číslo platiteľa poplatku. 

Je to číslo zmluvy, ktorá bola uzavretá so 

spoločnosťou OLO na zber a odvoz zme-

sového komunálneho odpadu a je totožná 

s číslom uvedeným na tlačive zapojenia sa 

do systému zberu komunálneho odpadu. Ak 

evidenčné číslo neviete, ochotne vám ho 

poskytnú na tel. číslach 02/59 356 269, 

02/59 356 588, 02/59 356 915 alebo 

02/59 356 973.

V Žiadosti o zapojenie sa do sys-

tému zberu bioodpadu zo záhrad si 

zvolíte, či chcete hnedú zbernú nádobu alebo 

kompostér. Všetky náklady na kompostér 

alebo zbernú nádobu a s tým súvisiaci zber 

a odvoz bioodpadu zo záhrad sú hradené 

z miestneho poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady.

Aj keď budete mať pridelenú zber-

nú nádobu alebo kompostér, stále 

môžete využívať služby zberného dvora, 

kde bezplatne odovzdáte odpad z údržby 

zelene. 

Na bioodpad zo záhrad sú určené 

zberné nádoby hnedej farby s obje-

mom 120 l alebo 240 l. Na spodku nádoby 

sa nachádza mriežka na prevzdušňovanie. 

Kompostéry sú tmavozelené, plastové, 

v troch rôznych objemoch – 400 l, 620 l 

a 1 000 l. Ku každému kompostéru dosta-

nete aj brožúrku o kompostovaní a návod 

na montáž. 

Bioodpad z hnedej zbernej nádoby 

sa bude odvážať sezónne od marca 

do novembra, v pravidelných intervaloch raz 

za štrnásť dní. Odvoz bude zabezpečovať 

Od 1. 1. 2017 je účinná vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., 
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. Pre Bratislavčanov z nej vyplývajú novinky 
v nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, ktorý vzniká pri údržbe záhrad v individuálnej 
bytovej výstavbe – iba v rodinných domoch. Čo všetko by ste mali vedieť o bioodpade zo záhrad? 

Všetko o bio odpade 
zo záhrad

1

2

3

4

5

6

7
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spoločnosť OLO. Prvé odvozy sa začali rea-

lizovať od 13. 3. 2017. Kompost z kompos-

téra môžete využiť na vlastné účely. 

Do hnedej zbernej nádoby patria: 

kvety, štiepky, piliny, pokosená 

tráva, malé kusy konárov, lístie, odpad z ovo-

cia a zeleniny, burina. Nepatria sem odpady 

z domácností živočíšneho pôvodu, mliečne 

a mäsové výrobky. V prípade, že nádoba bude 

obsahovať odpad, ktorý do nej nepatrí, naši 

zamestnanci ju nevyprázdnia. 

Spoločnosť OLO priebežne vyko-

náva distribúciu hnedých zberných 

nádob tým domácnostiam, ktoré si splnili 

svoju povinnosť a podali žiadosť na Magis-

tráte hlavného mesta. Distribúcia prebieha 

šesť dní v týždni, od pondelka do soboty, od 

6:00 hod. do 18:00 hod. Touto cestou vás 

prosíme o trpezlivosť pri dodávaní zberných 

nádob, ktorému predchádza zdĺhavý adminis-

tratívny proces od samotného spracovania 

žiadosti na Magistráte hlavného mesta cez 

jej zaevidovanie až po následné zaslanie žia-

dosti na vybavenie do spoločnosti OLO. Ak 

máte záujem, môžete si vyzdvihnúť zbernú 

nádobu a tiež kompostér aj priamo u nás 

v OLO na Ivánskej ceste 22. Je však potreb-

né vopred sa dohodnúť na termíne a čase 

prevzatia. Pre viac informácií je potrebné 

sa obrátiť na Zákaznícke centrum OLO tele-

fonicky 02/50 110 111 alebo e-mailom na 

zakazka@olo.sk.

Hlavné mesto Bratislava na svojom 

území umožňuje držiteľovi biologic-

ky rozložiteľného odpadu zriadiť komunit-

né kompostovisko, ktoré bude slúžiť pre 

vlastnú potrebu komunity v určitej lokalite. 

Žiadateľmi môžu byť, napríklad, skupiny 

vlastníkov rodinných domov, obyvatelia 

bytových domov, vlastníci záhrad v záhrad-

kárskych oblastiach, školské či predškolské 

zariadenia a iní. 

Žiadateľ o zriadenie komunitného 

kompostoviska podá vyplnenú žia-

dosť na adresu: Primaciálne nám. 1, P. O. BOX 

192, 814 99 Bratislava 1. Hlavné mesto po 

posúdení žiadosti a splnení podmienok pre 

zriadenie komunitného kompostoviska vydá 

v lehote 45 dní stanovisko a komunitnému 

kompostovisku pridelí registračné číslo. Ná-

klady na vybudovanie komunitného kompos-

toviska znáša žiadateľ.

Podľa Všeobecne záväzného naria-

denia hlavného mesta sú podmienky 

pre zriadenie komunitného kompostoviska 

nasledovné: umiestnenie mimo ochranného 

pásma vodného zdroja, dlhodobo zamokre-

ných pozemkov alebo záplavového územia, 

mimo ihrísk a športovísk, nevytvárať prekážku 

na pozemnej komunikácii, zabezpečenie proti 

prístupu zvierat uzavretím z každej strany, pro-

ti hlodavcom a iným nežiaducim živočíchom aj 

zo spodnej strany pletivom s okom rozmerov 

maximálne 1 x 1 cm alebo iným vhodným spô-

sobom tak, aby sa nezabránilo prirodzenému 

odtoku prebytočnej vlhkosti do pôdy a prí-

stupu mikroorganizmov a makroorganizmov 

do kompostoviska, stabilné zabezpečenie 

proti priamemu slnečnému žiareniu, dažďu, 

silnému vetru, tzn. je umiestnené pod stro-

mom, kríkom alebo prístreškom, v dostupnej 

vzdialenosti všetkým členom komunity,  za-

bezpečené štítkom s pokynmi, ktoré odpady 

do kompostoviska patria, zoznamom odpadov, 

ktoré je zakázané do kompostoviska ukladať 

a kontaktom na kompost majstra.

8
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Beata Humeníková
Foto: www.shutterstock.com
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Stanovištia zberných nádob alebo tzv. 

kontajnerové stojiská sú jedným z prvkov 

verejného priestoru. Mnohé z nich sú staré, 

neupravené, neuzamknuté, čo je v mnohých 

prípadoch dôvodom znečistenia ich okolia. 

Vychádzajúc zo zámeru riešiť tento nepriaz-

nivý stav kontajnerových stojísk v Bratislave, 

s cieľom eliminovať ich nepriaznivý vplyv na 

dodržiavanie poriadku a v súlade s nárastom 

počtu kontajnerov pre triedený odpad, hlav-

né mesto a OLO vyhlásili súťaž na riešenie 

funkčného a estetického kontajnerového 

stojiska ako celoplošného riešenia pre úze-

mie Bratislavy. Do súťaže sa môže zapojiť 

každý, kto dosiahol vek 18 rokov. Návrhy je 

potrebné predložiť v súlade so súťažnými 

podmienkami, ktoré nájdete na webstránke 

www.olo.sk. Termín na predloženie návrhov 

je do 20. 5. 2017. 

Zo všetkých návrhov vznikne výstava

Všetky predložené návrhy vyhodnotí odborná 

hodnotiaca komisia, zložená z členov Ma-

gistrátu hlavného mesta, spoločnosti OLO 

a ďalších prizvaných odborníkov. Porota 

bude hodnotiť funkčnosť a architektonické 

stvárnenie návrhu, odolnosť a jednoduchú 

údržbu či predpokladané náklady na realizá-

ciu. Cena za víťazný návrh na prvom mieste je 

1 500 eur, na druhom mieste 1 000 eur a na 

treťom mieste 500 eur. Všetky predložené 

návrhy budú súčasťou výstavy pre verejnosť, 

a víťazný návrh, ktorý sa umiestni na prvom 

mieste, bude zároveň zrealizovaný na území 

Bratislavy. Partnermi súťaže sú TV Bratislava 

a informačný magazín Bratislavy in.ba.   

téma

Hlavné mesto a mestská spoločnosť OLO vyhlásili verejnú ideovú súťaž na návrh riešenia kontajnerového 
stojiska pre Bratislavu. Záštitu nad súťažou prevzal primátor hlavného mesta SR Bratislavy Ivo Nesrovnal.

Ako majú vyzerať 
kontajnerové stojiská 
v Bratislave? 

Pošlite nám návrh a získajte finančnú odmenu.

Beata Humeníková
Foto: Martin Šopinec

www.bezpecnebyvanie.sk
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Cieľom projektu je opätovné využitie sta-

rých, ale stále funkčných vecí, ktoré ľudia 

už doma  nepotrebujú. Môžete tak predĺžiť 

životný cyklus veciam, ktoré dnes končia na 

zbernom dvore. Tento projekt je jedinečný 

v tom, že nielen prispieva k ochrane životné-

ho prostredia, ale tiež pomáha tým, ktorí to 

potrebujú. Prvé veci a nábytok zo zberného 

dvora OLO, určené na opätovné použitie si 

z rúk primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

Iva Nesrovnala a generálneho riaditeľa spo-

ločnosti OLO Branislava Cimermana prevzali 

zástupcovia dvoch sociálnych ubytovní, ve-

dúci Ubytovne Fortuna Martin Faktor a vedúci 

Ubytovne Kopčany Peter Korček. 

Zapojiť sa môžete aj vy

A ako je možné sa do projektu zapojiť? Stačí, 

ak zdarma odovzdáte nepotrebné veci na 

zbernom dvore OLO na Starej Ivánskej ceste 

2 a vyplníte krátky formulár darcu. Pracovníci 

zberného dvora veci umiestnia do samostat-

ného priestoru, kde sa budú postupne zhro-

mažďovať. Dvakrát ročne, na jar a na jeseň sa 

tieto veci zdarma odovzdajú charitatívnym 

organizáciám, ktoré o ne prejavia záujem. Ta-

kýmto spôsobom je možné odovzdať náby-

tok (napr. nečalúnené stoličky, stoly, skrinky, 

interiérové dvere), zariadenie a vybavenie 

domácností (napr. keramické, porcelánové 

aj sklenené nádoby, taniere, hrnce), obrazy, 

rámy na obrazy, dekorácie do domácností, 

kvetináče či použité knihy.

téma
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Projekt opätovného použitia odpadov 
po prvý raz na Slovensku.

Dajme veciam druhý život

Bratislava oficiálne spustila projekt opätovného použitia odpadov s názvom „Dajme veciam druhý život.“ 
Prvé veci na opätovné použitie odovzdal dvom ubytovniam primátor hlavného mesta SR Bratislavy Ivo Ne-
srovnal.

Beata Humeníková
Foto: Martin Šopinec
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súťaž

Kresli a vyhraj 
OLO balíček 
Čo vás napadne, keď sa povie OLO? Je to mesto Bratislava, smetiarske auto, smetiar, niektorý z farebných 
kontajnerov, či dokonca spaľovňa odpadu? Popustite uzdu fantázií, kreslite a zapojte sa do súťaže o OLO 
balíček s darčekmi!

Vyhrať môžete  
OLO balíček, ktorý  
obsahuje:*

 Tričko OLO
 Magnetku v tvare smetiarskeho autíčka
 Kalendár OLO
 Stojan na perá v tvare kontajnera
 Pastelky s logom OLO
 Hrnček OLO
 Pero OLO
 Voňavú visačku s logom OLO

Ako na to?
 Nakreslite a pošlite nám akýkoľvek obrázok, ktorý vás napadne,  

 keď sa povie OLO. Čo to bude, je len a len na vašej fantázií. J

 Kresliť môžete fixkou, perom, ceruzkou, vodovými farbami  
 alebo čímkoľvek iným.

 Kresbu nám pošlite e-mailom na marketing@olo.sk alebo  
 poštou na OLO a.s., Oddelenie marketingu, Ivanská cesta 22,  
 821 04 Bratislava.

 Všetky kresby umiestníme na výstave v našom OLO centre  
 v spaľovni odpadu, kde ich uvidia všetci návštevníci. 

 10 najkrajších kresieb uverejníme v ďalšom čísle OLO magazínu  
 a navyše ich aj odmeníme OLO balíčkami s darčekmi.

*Obsah OLO balíčka sa môže zmeniť podľa dostupnosti predmetov.
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akcie

Aj toto sú OLO akcie

Beata Humeníková
Foto: Martin Šopinec, Roman Skyba

Počas roka 2016 sme pre našich zamestnancov pripravili viacero akcií. Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí 
mohli so svojimi ratolesťami navštíviť bratislavskú ZOO, kde ich čakal aj sprievodný program za účasti primátora 
hlavného mesta Iva Nesrovnala. 6. decembra k nám do OLO zavítal Mikuláš a nechýbali ani darčeky. Pred Vianocami 
sme sa spoločne zišli na Vianočných OLO trhoch, kde boli samozrejmosťou vianočné dobroty, varenie kapustnice 
s generálnym riaditeľom OLO Branislavom Cimermanom, darčeky, ale aj meranie cholesterolu či tlaku. Ďakujeme 
všetkým našim kolegom a zamestnancom za účasť a už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné akcie. J

 Deň detí  
v ZOO Bratislava

Vianočné OLO trhy

Mikuláš v OLO
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OLO centrum

Čo by ste mali vedieť o OLO centre?
 Exkurzie prebiehajú každý utorok, štvrtok a raz v mesiaci v sobotu od 9.00 do 11.00 h. počas celého roka, s výnimkou  

 štátnych sviatkov a odstávky spaľovne odpadu.

 Dĺžka exkurzie je 1-2 hodiny.

 Minimálny počet osôb na exkurziu je 10 a maximálny 40.

 V prípade návštevy zo škôl je podmienkou prítomnosť minimálne jedného pedagogického pracovníka.

 Ekovýchovu v OLO centre pre základné školy zabezpečujeme v spolupráci so spoločnosťou NATUR-PACK.

 Viac informácií a prihlasovanie na konkrétne termíny nájdete v prihlasovacom formulári na www.olo.sk. Prihlásiť sa môžete 

 aj e-mailom na olocentrum@olo.sk, kde nás v prípade otázok ohľadom OLO centra môžete aj kontaktovať.

Simona Hanzlíková
Foto: Martin Šopinec

Navštívilo  
nás už vyše 
1 500 ľudí
Ste nadšenci pre ekológiu a naša Zem vám nie je ľahostajná? Chcete sa dozvedieť niečo viac o komunálnom 
aj triedenom odpade? Radi by ste zorganizovali zaujímavú exkurziu pre žiakov základných či stredných škôl? 
Chcete na vlastné oči vidieť, kde skončí váš odpad a čo sa s ním deje ďalej? Ak ste aspoň na jednu z otázok 
odpovedali „áno“, tak práve OLO centrum je určené pre vás.

Naše OLO centrum ste mali možnosť nav-

štíviť prvý raz počas Dňa otvorených dverí 

v spaľovni odpadu vo Vlčom hrdle 23. 9. 2016.  

Práve od tohto dňa je OLO centrum oficiálne 

otvorené pre všetkých záujemcov a sme 

veľmi radi, že sa teší veľkému záujmu. Veď do 

marca 2017 ho už navštívilo vyše 1 500 zve-

davcov zo 14 základných a stredných škôl 

z Bratislavy, ale i z okolitých obcí a tiež nás 

potešili návštevou organizované skupiny 

a široká verejnosť.

Čo vlastne OLO centrum je 

a čo v ňom zažijete?

OLO centrum je výchovno-vzdelávacia 

prezentačná miestnosť, kde sa malí aj veľkí 

návštevníci zaujímavou formou zoznámia 

s tým, ako sa odpad správne triedi a aký je 

kolobeh odpadu cez triedenie až po jeho en-

ergetické zhodnotenie. Súčasťou návštevy 

OLO centra je aj exkurzia v spaľovni odpadu 

s odborným, ale pre najmenších aj s hravým 

výkladom. Počas exkurzie máte možnosť 

exkluzívne vidieť celý proces spracovania 

komunálneho odpadu od dovozu sme-

tiarskym autom, uloženia do zásobníka, 

vloženia odpadu a spálenia v kotle až po 

samotné energetické zhodnotenie. Ako sa 

hovorí, je lepšie raz vidieť ako stokrát počuť, 

práve preto neváhajte a prihláste sa k nám 

na exkurziu aj vy.
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Otázka: Chcem sa opýtať, ako je to s triedením kovov, hliníkových a iných plechoviek? 

Vďaka za odpoveď. Jozef

Odpoveď: Hliníkové plechovky napríklad od nápojov sa umiestňujú do žltých kontajnerov, 

teda do plastov. Pokiaľ ide o konzervy, tie patria do zmesového komunálneho odpadu, teda 

do čiernych kontajnerov.

Otázka: Sťahujeme sa z Bratislavy do Marianky. Kde a kedy musíme požiadať o odvoz 

odpadu, prípadne si u vás objednať kontajnery? Ďakujem za odpoveď. Peter

Odpoveď: Spoločnosť OLO zabezpečuje odvoz odpadu len na území Bratislavy. S požiadavkou 

na odvoz odpadu v Marianke by ste sa mali obrátiť priamo na obecný úrad v Marianke. Ak sa 

sťahujete z Bratislavy a predávate byt zapojený do odvozu odpadu, je potrebné nahlásiť zmenu 

na magistráte hlavného mesta. V praxi to funguje tak, že podáte žiadosť o zmenu v zapojení sa 

do systému zberu odpadu na Oddelení miestnych daní a poplatkov magistrátu hlavného 

mesta, Blagoevova 9, počas stránkových dní – v pondelok a v stredu od 8.00 do 12.00 a od 

12.30 do 17.00. Táto žiadosť sa podáva výlučne osobne. Zoznam dokladov, ktoré je potrebné 

predložiť spolu so žiadosťou, je: a) u fyzickej osoby: list vlastníctva, zmluva o nájme, preukaz 

totožnosti, b) u fyzickej  osoby – podnikateľa: výpis z obchodného registra, živnostenského 

registra, resp. obchodného registra, list vlastníctva alebo zmluva o nájme, preukaz totožnosti, 

c) u správcu nehnuteľnosti, spoločenstva: výpis z obchodného registra, resp. živnostenského 

registra, spoločenstvo výpis z registra spoločenstiev vlastníkov bytov, zmluva o výkone 

správy, resp. list vlastníctva, preukaz totožnosti, d) v prípade zastúpenia pôvodcu odpadu 

zástupcom je tento povinný predložiť preukaz totožnosti, originál plnomocenstva udeleného 

v súlade so zákonom, e) ak vstupuje do systému zberu komunálneho odpadu po pôvodnom 

poplatníkovi ako poručiteľovi jeho dedič, tento je povinný preukázať uvedené skutočnosti 

predložením právoplatného originálu osvedčenia o dedičstve, resp. právoplatné rozhodnutie 

súdu vo veci, pri úmrtí kópiu úmrtného listu.

Otázka: Aké vozidlo, prosím, zabezpečuje odvoz objemného odpadu (OLO taxi) a aké 

maximálne rozmery nábytku sa doň zmestia? Ďakujem. Laco

Odpoveď: Na OLO taxi využívame vozidlo značky IVECO s maximálnou hmotnosťou 3 tony 

a objemom 7 m3. Korba má dĺžku 4,5 metra. V prípade, že si chcete objednať službu OLO taxi, 

kontaktujte nás, prosím, e-mailom na olotaxi@olo.sk alebo telefonicky na 02/50 110 111.

Otázka: Kedy budete s OLO stanom a smetiarskym autom na nejakej akcii? Máte prípadne 

nejaký zoznam akcií, ktorý by ste mohli zverejniť? Tomáš

Odpoveď: Najbližšie sa zúčastníme na akcii HODINA ZEME v sobotu 25. 3. 2017 od 

18.00 do 21.30 h. na Primaciálnom námestí v Bratislave. Následne nás čaká podujatie 

Bratislava pre všetkých, kde v sobotu 22. 4. 2017 budeme opäť na Primaciálnom námestí. 

O konkrétnych termínoch a akciách budeme informovať na našom www.olo.sk a na našom 

facebookovom profile.

ODPOVIEME 
na vaše otázky
V pravidelnej rubrike OLO poradňa vám zodpovieme otázky, s ktorými 
sa na nás obrátite. Napíšte nám na marketing@olo.sk a odpoveď na 
vašu otázku si nájdete už v najbližšom vydaní OLO magazínu.

@odvozalikvidaciaodpadu

@olo_centrum

Všetko 

o OLO 
a veľa 

zaujímavých 
informácií 

nájdete aj na

poradňa



VYFARBÍŠ 
SPRÁVNE?



PAPIER 

 noviny, časopisy, knihy, zošity, lepenka, 
 kancelársky papier (aj skartovaný),  
 reklamné letáky, kartón, papierové tašky

 mokrý, mastný a znečistený papier,  
 samoprepisovací a voskovaný papier,  
 použité plienky a hygienické potreby,  
 tetrapak, alobal

PLASTY 

 neznečistené plastové fľaše od nápojov 
 (stlačené), fólie, plastové obaly 
 z domácností, tetrapak, plastové tašky  
 a vrecká, hliníkové plechovky

 plasty znečistené chemickými látkami,  
 zvyškami jedál, biologickým odpadom,  
 olejmi (okrem jedlých)

SKLO 

 neznečistené sklenené fľaše, sklenené 
 obaly z nápojov a potravín, sklenené črepy

 keramika, porcelán, zrkadlá, drôtené  
 a lepené sklo, vrstvené bezpečnostné sklo,  
 horniny, technické sklo, sklo s obsahom  
 chemických látok, tabuľové sklo (patrí  
 do zberného dvora)

ZMESOVÝ 
KOMUNÁLNY ODPAD 

 zmesový komunálny odpad (zvyšok po  
 vytriedení), konzervy a oceľové plechovky

 papier, plast, sklo, biologicky rozložiteľný  
 odpad z údržby zelene, objemný odpad  
 (nábytok, sedačky, dvere, podlahoviny  
 – patria do zberného dvora), horúci popol,  
 horľavý, výbušný odpad, kamene, zemina,  
 stavebný odpad, uhynuté zvieratá,  
 nebezpečný odpad

ZBERNÝ DVOR 
 objemný odpad, drobný stavebný odpad, biologicky rozložiteľný odpad, kovy, papier a lepenka,  
 plasty, sklo, elektroodpad z domácností, batérie a akumulátory, drevo, odpady z domácej chémie  
 prinesené výhradne v pôvodných obaloch

BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ KOMUNÁLNY ODPAD  
 kvety, štiepky, piliny, pokosená tráva, malé kusy konárov, lístie, zvyšky po zbere ovocia a zeleniny, burina
 
 odpady z domácností živočíšneho pôvodu, mliečne a mäsové výrobky

AKO SPRÁVNE TRIEDIŤ?
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ODVOZ BIOODPADU 
ZO ZÁHRAD

kvety, štiepky, piliny, pokosená tráva, 

malé kusy konárov, lístie, odpad 

z ovocia a zeleniny a burina bez 
plastových vreciek a iných obalov

ZAČÍNA 
OD 13. 3. 2017

Každý rodinný dom v Bratislave 
má povinnosť prihlásiť sa na Ma-
gistráte hlavného mesta a požia-
dať o pridelenie hnedého kontaj-
nera alebo kompostéra zdarma. 

Viac informácií nájdete na www.olo.sk

odpady z domácností živočíšneho 
pôvodu, mliečne a mäsové výrobky

Odvoz odpadu z hnedej nádoby 
bude spoločnosť OLO vykonávať 
jedenkrát za dva týždne. Vyrobený 
kompost z kompostéra môžete 
použiť na vlastné účely. 

ODDELENIE SLUŽIEB ZÁKAZNÍKOM OLO A.S. 

Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava 
e-mail: zakazka@olo.sk 
tel: 02/50 110 111 

Po – Pia: 7:00 – 16:00

Biologicky
rozložiteľný odpad

kvety • štiepky • piliny • pokosená tráva • malé kusy
konárov • lístie • odpad z ovocia a zeleniny • burina

odpady z domácností živočíšneho pôvodu •
mliečne a mäsové výrobky
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