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Dodatok správy nezávislého audítora k výročnej správe spoločnosti
31. decembra 2021

k časti II - Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Overili sme účtovnú závierku spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s, v skratke: OLO a.s. („Spoločnosť') 
k 31. decembru 2021, uvedenú v priloženej výročnej správe Spoločnosti, ku ktorej sme dňa 15. marca 2022 
vydali správu nezávislého audítora ktorá sa nachádza vo výročnej správe Spoločnosti. Tento dodatok sme 
vypracovali v zmysle § 27 odsek 6 zákona č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení 
zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom 
audite“).
Na základe vykonaných prác opísaných v časti II správy nezávislého audítora - Správa k informáciám, 
ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe, podľa nášho názoru:

• informácie uvedené vo výročnej správe Spoločnosti zostavenej za rok končiaci 31. decembra 
2021 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,

• výročná správa obsahuje informácie podľa Zákona o účtovníctve.
Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas 
auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe. 
V tejto súvislosti konštatujeme, že sme nezistili významné nesprávnosti vo výročnej správe.

Výročná správa a dodatok správy nezávislého audítora
31. decembra 2021

Ing. Barbora Lux, MBA
Licencia UDVA č. 993

Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.
Ivanská cesta 22
821 04 Bratislava
IČO: 00 681 300

Mazars Slovensko, s.r.o.
Licencia SKAU č. 236
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Odvoz a likvidácia odpadu (OLO)
Mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. (ďalej len OLO a.s.) 

má na území Bratislavy významné postavenie v oblasti nakladania s komunálnym odpa-
dom. Naším poslaním je zabezpečovať kvalitné a efektívne služby v oblasti odvozu zme-
sového komunálneho a triedeného odpadu. Jednou z priorít spoločnosti je aj dlhodobý 
program na podporu separovaného zberu. 

Zozbieraný zmesový komunálny odpad je energeticky zhodnocovaný v Zariadení na ener-
getické využitie odpadu. Naša spoločnosť poskytuje svoje služby pôvodcom odpadu, kto-
rými sú fyzické osoby – občania majúci na území Bratislavy trvalý alebo prechodný pobyt 
a právnické osoby vykonávajúce svoju činnosť na území Bratislavy.

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

Sídlo: Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava 

IČO:  00 681 300

IČ DPH:  SK 2020318256

Bankové spojenie:  ČSOB, a.s.,

SWIFT kód:  CEKOSKBX

IBAN:  SK37 7500 0000 0000 2533 2773

Zápis v obchodnom registri:  Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,

  Oddiel: Sa, Vložka č. 482/B

Právna forma:  Akciová spoločnosť

Základné imanie:  31 777 380,- Eur

 Nakladanie s odpadmi – odvoz odpadu zo zberných nádob zbernými vozidlami 
a energetické využívanie odpadu v ZEVO (Zariadenie na energetické využitie odpadu).

 Nakladanie s nebezpečným odpadom.

 Opravy motorových vozidiel, poľnohospodárskych strojov a karosérií.

 Investorsko-inžinierska činnosť.

 Reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti.

 Kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti.

 Elektroenergetika – výroba, dodávka a distribúcia elektriny

Základné 
identifikačné

údaje

Predmet 
činnosti
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Orgány spoločnosti
Stopercentným akcionárom OLO a.s. je hlavné mesto SR Bratislava.

Ing. Mgr. Ivan Sokáč, PhD., MBA
Predseda predstavenstva
od 19. apríla 2021

Mgr. Lenka Antalová Plavuchová
Predsedníčka dozornej rady
od 20. februára 2019 do 25. marca 2021

JUDr. Tomáš Korček
Podpredseda dozornej rady
od 20. februára 2019 do 27. mája 2021

Ing. Katarína Augustinič 
Členka dozornej rady od 20. februára 2019

Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá
Členka dozornej rady od 27. júna 2019

Ing. Tatiana Kratochvílová
Členka dozornej rady od 1. júla 2021

Vladimír Boháč
Člen dozornej rady/volený zamestnancami 
od 10. septembra 2020

Ján Alman
Člen dozornej rady/volený zamestnancami 
od 16. marca 2017 do 15. marca 2021

Ing. Róbert Čič
Člen dozornej rady/volený zamestnancami 
od 16. marca 2021

Ing. Peter Lenč
Člen dozornej rady od 25. februára 2021

Anton Petráš
Člen dozornej rady/volený zamestnancami 
od 10. septembra 2020

Ján Takáč
Člen dozornej rady/volený zamestnancami 
od 16. marca 2021

Mgr. Ján Buocik
Člen dozornej rady od 1. októbra 2019

Mgr. art. Adam Berka 
Člen dozornej rady od 16. decembra 2020

JUDr. Branislav Záhradník, PhDr. 
Člen dozornej rady od 20. februára 2019
Podpredseda dozornej rady od 1. júla 2021

Ing. arch. Lucia Štasselová
Predsedníčka dozornej rady
od 26. marca 2021

Ing. Pavel Rudy
Člen predstavenstva
od 1. októbra 2019 do 31. decembra 2021 

Ing. Andrej Rutkovský
Člen predstavenstva
od 1. októbra 2019

Ing Martin Maslák
Predseda predstavenstva
od 15. júla 2019 do 11. februára 2021

Akcionári spoločnosti 
k 31. decembru 2021

Predstavenstvo 
spoločnosti 
k 31. decembru 2021

Dozorná rada
spoločnosti
k 31. decembru 2021

Kľúčový manažment 
spoločnosti 
k 31. decembru 2021

Ing. Mgr. Ivan Sokáč, PhD., MBA CEO OLO a.s. a predseda predstavenstva
   od 19. apríla 2021

Ing. Martin Maslák   CEO OLO a.s. a predseda predstavenstva 
   od 15. júla 2019 do 11. februára 2021 

Ing. Pavel Rudy   CFO OLO a.s. a člen predstavenstva 
   od 1. októbra 2019 do 31. decembra 2021 

Ing. Andrej Rutkovský   CTO OLO a.s. a člen predstavenstva 
   od 1. októbra 2019

Ing. Anna Vargová   CSO OLO a.s. 
   od 1. januára 2020 do 31. decembra 2021
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Organizácia spoločnosti
Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie. Skladá sa zo všetkých na ňom 

prítomných akcionárov. OLO a.s. má jedného akcionára, ktorým je hlavné mesto SR Brati-
slava.

Predstavenstvo je štatutárny orgán spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná 
v jej mene. V mene OLO a.s. konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. Členov 
predstavenstva volí a odvoláva jediný akcionár, resp. valné zhromaždenie.

Dozorná rada je kontrolný orgán spoločnosti, ktorý dohliada na výkon pôsobnosti pred-
stavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. Členov dozornej rady volí 
a odvoláva jediný akcionár, resp. valné zhromaždenie. Ak má spoločnosť v čase voľby viac 
ako päťdesiat zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere, dve tretiny členov dozornej 
rady volí a odvoláva jediný akcionár, resp. valné zhromaždenie a jednu tretinu členov do-
zornej rady volia a odvolávajú zamestnanci OLO a.s.

Pravidlá pre výpočet výšky odmeny všetkých členov predstavenstva a dozornej rady sú 
stanovené v zmluvách o výkone funkcie uzatváraných medzi členmi predstavenstva alebo 
členmi dozornej rady a spoločnosťou. Vzorová zmluva o výkone funkcie člena predstaven-
stva alebo člena dozornej rady a výška odmeny bola schválená valným zhromaždením spo-
ločnosti. Odmeny sa vyplácajú pravidelne, po uplynutí kalendárneho mesiaca

Podmienky odmeňovania ostatného manažmentu spoločnosti sú stanovené v pracovnej 
zmluve uzatvorenej medzi spoločnosťou a príslušným vedúcim zamestnancom. Mzdové 
podmienky sú dohodnuté v pracovných zmluvách v zmysle stanovených pravidiel, ktoré 
boli schválené valným zhromaždením pre všetkých zamestnancov spoločnosti.

 ** odmeny za výkon funkcie štatutárnych a dozorných orgánov

Predstavenstvo** 250 911 Eur

Dozorná rada** 96 903 Eur

Organizácia
spoločnosti vychádza

zo stanov OLO a.s.

Princípy odmeňovania 
členov predstavenstva

a dozornej rady

Princípy odmeňovania 
členov ostatného 

manažmentu

Finančné príjmy osôb
s riadiacou právomocou 

a ostatného manažmentu 
v roku 2021







11

Ľudia tvoria firmu
K 31. decembru 2021 spoločnosť OLO a.s. zamestnávala 514 kmeňových zamestnancov, 

z toho 52 žien a 462 mužov prevažne v robotníckych profesiách. V roku 2021 došlo k ná-
rastu v stave zamestnancov, ktorý bol spôsobený vznikom nových rajónov a rozšírením pro-
jektov na oddelení odvoz odpadu, vytvorením údržby na ZEVO a vznikom Dotrieďovacieho 
závodu. 

Priemerná mesačná mzda za rok 2021 dosiahla výšku 1 737 Eur, pričom medziročný ná-
rast osobných nákladov z dôvodu zvýšenia počtu pracovníkov bol vo výške 923 997 Eur. 
Priemerný vek zamestnancov OLO a.s. k 31. decembru 2021 bol 43,5 roka.

rok 2017 2018 2019 2020 2021

počet zamestnancov 382 396 412 424 475

rok/vek 
zamestnancov

do 30
rokov

31 – 55 
rokov

nad 56  
rokov

počet zamestnancov 
k 31.12.

2017 39 285 61 385

2018 54 283 66 403

2019 57 290 73 420

2020 65 301 77 443

2021 79 352 83 514

rok/
vzdelanie

základné stredné
úplné

stredné
vysokoškolské

počet zamestnancov
k 31.12.

2017 75 171 101 38 385

2018 87 186 93 37 403

2019 86 201 100 33 420

2020 82 218 103 40 443

2021 91 259 112 52 514

Vývoj priemerného 
evidenčného počtu 
zamestnancov
2017 – 2021

Štruktúra 
zamestnancov
podľa veku

Štruktúra 
zamestnancov 
podľa vzdelania
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Nakladanie s odpadom
1. Zber a odvoz odpadu
 Patria sem všetky činnosti, pri ktorých sa do zberných nádob a kontajnerov OLO a.s. ukla-

dá odpad, ktorý sa následne odváža na spracovanie alebo energetické zhodnotenie. 
2. Energetické zhodnotenie odpadu
 Patrí sem energetické zhodnotenie – spaľovanie vhodných druhov odpadu s následnou 

výrobou elektrickej energie. Odpad sa dováža z procesu zberu odpadu do Zariadenia na 
energetické využitie odpadu (ZEVO) prevádzkovaného spoločnosťou OLO a.s.

V roku 2021 bolo do prevádzok spoločnosti OLO a.s. na základe uzavretých zmluvných 
vzťahov dovezených 153 977,94 t odpadu, zloženie ktorého je uvedené v tabuľke. Rozdiel 
v celkovom množstve 2 167,39 t je spôsobený tým, že OLO a.s. nakladalo s ďalšími odpadmi 
od zákazníkov, ktoré nie sú v tabuľke špecifikované.

V roku 2021 vyzbierala spoločnosť OLO a.s. 104 669,03 t zmesového komunálneho odpa-
du, prostredníctvom kontajnerového zberu od obyvateľov, čo predstavuje pokles o 2,6 % 
oproti roku 2020. V roku 2021 bol zmesový odpad skládkovaný počas jednej technologickej 
odstávky ZEVO Bratislava.

Zber biologicky rozložiteľného odpadu je upravený legislatívou od roku 2016. Realizuje sa 
zberom v individuálnej bytovej výstavbe (IBV) a prostredníctvom zberných dvorov (ZD) pre-
vádzkovaných spoločnosťou OLO a.s.; ZD Stará Ivanská cesta a ZD Rača. Obyvatelia žijúci v IBV 
mali ku koncu roka 2021 k dispozícii 16 053 ks zberných nádob, ktoré sú vyprázdňované v 
intervale odvozu 1× za 14 dní. Množstvo vyzbieraného biologicky rozložiteľného odpadu zo 
zberných nádob rozmiestnených na území Bratislavy bolo celkom 6 149,77 t. Okrem zber-
ných nádob boli na území Bratislavy rozmiestnené aj kompostéry, ich celkový počet k 31. de-
cembru 2021 bol 2 378 ks. 

Spoločnosť OLO a.s. vyzbierala spolu (vrátane zberných dvorov) 7 065,50 t biologicky rozlo-
žiteľného odpadu, čo je skoro rovnaké množstvo ako v roku 2020, pokles bol o 0,99 % oproti 
roku 2020.

Zložka odpadu
2017 2018 2019 2020 2021

t t t t t

Zmesový komunálny odpad 118 472,91 114 503,72 113 035,57 108 069,68 105 558,55

Stavebný odpad 8 830,15 4 111,48 2 908,23 1 983,16 2 085,96

Objemný odpad 9 878,72 10 825,16 9 736,98 6 927,62 7 579,14

Biologicky rozložiteľný odpad 3 415,65 6 506,09 7 296,06 7 624,01 8 225,89

Papier a lepenka 8 533,76 9 297,59 10 252,09 11 345,13 10 929,80

Plasty (VKM, hliník) 5 043,36 5 824,19 6 644,64 7 381,19 8 073,04

Sklo 6 683,39 7 519,45 8 113,33 8 364,03 8 406,26

Drevo 204,48 329,94 357,14 394,14 342,26

Farby, lepidlá, živice 13,34 17,45 17,63 16,37 13,5

Rozpúšťadlá 4,45 3,57 4,57 3,19 4,32

Tuky a oleje 6,52 6,53 6,32 4,84 9,00

NO - detergenty, pesticídy... 2,44 2,9 3,72 4,2 4,61

Kovy 367,29 296,02 396,50 357,15 253,93

Elektroodpad 515,88 501,64 543,93 344,41 266,20

Ostatné (batérie, žiarivky, pneumatiky) 2,71 5,3 6,54 3,75 4,59

Celkom 161 975,05 159 751,03 159 323,25 152 822,87 151 810,55

V rámci nakladania 
 s odpadom vykonáva 

spoločnosť OLO a.s.  
nasledovné činnosti:

Zloženie odpadu 
v roku 2021

Nakladanie so 
zmesovým komunálnym 

odpadom

Nakladanie s biologicky 
rozložiteľným odpadom
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Počet zberných nádob 
a kompostérov 
v roku 2021

Zavedením zberu kuchynského 
biologicky rozložiteľného odpadu 
a zberu jedlých olejov a tukov 
v roku 2021 rozmiestnilo OLO a.s. 
na území Bratislavy nové nádoby:

Počet obslúh
v roku 2021

Druh 
zbernej nádoby

Počet 
zberných 

nádob
 – papier

Počet 
zberných 

nádob 
– sklo

Počet 
zberných 

nádob
– plasty

Počet 
zberných

nádob 
– bioodpad 
zo záhrad 

Počet 
zberných

nádob 
– triedený 

odpad

Počet 
zberných

nádob 
– zmesový 
komunálny 

odpad

Počet 
komposté-

rov 
– bioodpad 
zo záhrad

Zberná nádoba 
1 100 l

5 403 454 4 855 - 10 712 13 871 -

Zberná nádoba 
240 l

1 939 1681 2 095 11205 16 920 6 520 -

Zberná nádoba 
120 l

1 154 946 1 341 4848 8 289 25 189 -

Kompostér 
400 - 500 l

- - - - - - 542

Kompostér 
600 - 700 l

- - - - - - 660

Kompostér 
1 000 l

- - - - - - 1 176

Zvon 1 200 l 0 452 0 - 452 - -

Zvon 1 800 l 0 1298 0 - 1 298 - -

Zberná nádoba 
2500 l

0 6 0 - 6 - -

PPK 3000 l 12 23 15 - 50 7 -

PPK 5000 l 18 0 14 - 32 34 -

Spolu 8 526 4 860 8 320 16 053 37 759 45 621 2 378

Nárast oproti 
roku 2020

4,3 % 5,4 % 4,2 % 4,8 % 4,6 % 1,1 % 0,8 %

Druh 
zbernej 
nádoby

Zmesový 
komunálny 

odpad

Papier Plasty Sklo Biood-
pad zo 
záhrad

Jedlé 
oleje 

a tuky

Kuchynský  
biologicky 
rozložiteľ-
ný odpad

Spolu

20 l       7 585 7 585

120 l 916 849 61 609 71 125 47 566 97 523 343 9 1 195 024

120 l 
vrecia

326 695 377 041 703 736

240 l 402 244 124 719 127 613 84 083 218 173  1 371 958 203

1100 l 1 492 929 458 081 408 803 23 548    2 383 361

1 200 l    6 116    6 116

1 800 l    17 650    17 650

2 500 l    52    52

3 000 l 272 634 844 296    2 046

5 000 l 2 328 1 301 987     4 616

Spolu rok 
2021 

2 814 622 973 039 986 413 179 311 315 696 343 8 965 5 278 389

Nádoba 
20 l

Nádoba 
120 l

Nádoba 
240 l

Jedlé oleje  132

K- BRO 645 1 114
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Počet obslúh 
– porovnanie 

jednotlivých rokov

Zber a odvoz  
vianočných stromčekov

Zatiaľ, čo je zber zmesového komunálneho odpadu v ukazovateľoch počtu obslúh takmer 
stabilizovaný, v roku 2021 bol nárast len o 0,00029 %, počet obslúh separovaného zberu 
každoročne rastie, a tým sa mení aj podiel separovaného zberu na celkovom počet obslúh, 
ktorý v roku 2021 dosiahol 46,68 %. Výrazným spôsobom sa na tomto náraste v posledných 
rokoch podieľal novozavedený systém zberu biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) a aj 
zavedenie vrecového zberu triedeného odpadu. Aj do budúcnosti je predpoklad, že podiel 
triedeného odpadu bude rásť na úkor zmesového komunálneho odpadu. Intenzita tohto 
procesu bude závisieť od nastavenia motivačných faktorov pre podporu triedenia tak zo 
strany obce, ako aj samotnej spoločnosti OLO a.s.

Počet obslúh v ks 2017 2018 2019 2020 2021

Zmesový komunálny odpad 2 736 819 2 726 418 2 812 559 2 813 804 2 814 622

Triedený zber – papier 509 286 527 876 597 314 627 523 973 039

Triedený zber – plasty 473 980 487 360 559 948 592 012 986 413

Triedený zber – sklo 129 279 133 436 155 272 164 745 179 311

Triedený zber – BRO 122 359 246 302 272 217 304 614 315 696

Triedený zber – K-BRO 0 0 0 0 8 965

Triedený zber- Jedlé oleje 0 0 0 0 343

Počet obslúh celkom 3 971 723 4 121 392 4 397 310 4 502 698 5 278 389

Počet obslúh triedeného 
zberu

1 234 904 1 394 974 1 584 751 1 688 894 2 463 767

Podiel triedeného zberu 31,09 % 33,85 % 36,04 % 37,51 % 46,68 %

Celkové množstvo vyzbieraných vianočných stromčekov za rok 2021 bolo 175,47 t a boli 
materiálovo zhodnotené, tak ako v predchádzajúcom roku.

Podiel obslúh
v roku 2021
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Realizácia triedeného zberu
Aktívny zber prostredníctvom rozmiestnených zberných nádob a vriec v meste. 
Pasívny zber prostredníctvom zberných dvorov a ZEVO.

Aktívny zber sa zameriava na osem komodít (papier, sklo, plasty + VKM + kovy, BRO, 
K-BRO a jedlé oleje a tuky), ktoré spoločnosť OLO a.s. zbiera pomocou farebných nádob 
(modrá, zelená, žltá, dve hnedé a oranžová):

1 100 l nádoby
120 l, resp. 240 l nádoby
1 200 l a 1800 l zvony – len sklo
3 000 l a 5 000 l zberné vaky polopodzemných kontajnerov
120 l vrecia
20 l nádoby – len kuchynský bioodpad
Nádoby na triedený zber sú, vo väčšine prípadov, vyprázdňované dvakrát týždenne (obyt-

né sídliská), zvony na sklo min. raz za mesiac. V roku 2021 v systéme zberu pribudli aj ďalšie 
polopodzemné kontajnery. Ich interval vyprázdňovania je, vzhľadom na efektivitu odvozu, 
v prípade papiera a plastov jedenkrát za týždeň, v prípade skla min. raz za mesiac.

Od februára 2021 pokračovala zmena systému zberu vytriedených zložiek komunál-
neho odpadu, papiera a plastov, z IBV. Zaviedli sme ho v ďalších troch mestských častiach 
a od septembra 2021 sme ho spustili aj vo zvyšných mestských častiach Bratislavy. V rámci 
jeho vyhodnotenia bolo prioritou nás aj hlavného mesta prihliadnuť na názor obyvateliek a 
obyvateľov zapojených mestských častí a prispôsobiť im ho. Preto bol realizovaný prieskum 
spokojnosti na vzorke 501 zapojených domácností. Až 76,8 % z opýtaných domácností in-
formovalo, že systém je pohodlnejší ako zberné hniezda a až 85,4 % je presvedčených, že 
ľudia takto triedia lepšie. Aby sme zistili, či to tak naozaj je, spolu s OZV Naturpack sme 
zrealizovali analýzu vzoriek odpadov zo zapojených mestských častí. Potvrdilo sa, že v rámci 
systému vrecového zberu je znečistenie vytriedeného plastu len 11 %, kým pri systéme zber-
ných hniezd bolo znečistenie až 38 %. Nakoľko bol medzi návrhmi na zlepšenie systému zo 
strany obyvateliek a obyvateľov aj častejší odvoz odpadu, zvýšili sme frekvenciu zvozu na 
2x za mesiac.

Definitívne sa ukončil systém zberu prostredníctvom zberných hniezd a nahradil sa systé-
mom D2D – zberom vriec priamo spred rodinných domov.

Pasívny zber sa realizuje prostredníctvom zberných dvorov;
ZD OLO, Stará Ivanská cesta 2
ZD Rača, Pri Šajbách 1
Najväčším prínosom tohto zberu je najmä triedenie kovov a elektroodpadu.

Cieľom triedeného zberu je získať od obyvateľov čo najviac druhotných surovín v čo najčis-
tejšej forme. To priamo ovplyvňuje výsledok a efektivitu triedenia. Množstvo vytriedených 
druhotných surovín narastá aj vďaka stúpajúcemu počtu nádob a zvýšeným intervalom ich 
vyprázdňovania.

Papier: V roku 2021 spoločnosť OLO a.s. vyzbierala 10 929,8 t papiera, čo je pokles o 3,66 % 
oproti roku 2020.

Plasty: Vyzbieralo sa 8 073,04 t, nárast o 9,37 %.
Sklo: Vyzbieralo sa 8 406,26 t, nárast o 0,50 %.
Kovy: Vyzbieralo sa 253,93 t, pokles o 28,9 %.
Elektroodpad: Zdrojom elektroodpadu je najmä jeho dovoz obyvateľmi do zberných dvo-

rov. Vyzbieralo a predalo sa 266,2 t elektroodpadu, čo predstavuje pokles o 22,71 %.
Drevo: Zber sa realizuje len formou bezplatného odovzdávania obyvateľmi v zberných 

dvoroch. Vyzbieralo sa 342,26 t, čo predstavuje pokles o 13,16 %.

K triedenému zberu 
pristupuje spoločnosť 
OLO a.s. dvoma 
spôsobmi:

Recyklácia 
druhotných surovín
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Zberné dvory
Zberný dvor (ZD) OLO a.s. na Starej Ivanskej ceste 2 je zriadený na účely bezplatného 

legálneho uloženia zložiek komunálneho odpadu (KO). Je určený pre pôvodcov KO – 
fyzické osoby – nepodnikateľov, ktorí sú zapojení do systému množstvového zberu KO 
v Bratislave. Títo sú oprávnení osobne odovzdať odpad na ZD v súlade s prevádzkovým 
poriadkom.

V roku 2021 ZD navštívilo 27 389 návštevníkov. Celkové množstvo odpadu privezeného 
na ZD bolo 9 955,17 t. Následne bol všetok odpad odvezený a riadne spracovaný.

Počet návštevníkov 
zberného dvora

Celkové množstvo 
odpadu privezeného

na zberný dvor

Drobný stavebný 
odpad

Počet návštevníkov 
zberného dvora za 
jednotlivé mesiace 

v roku 2021

rok počet návštevníkov

2017 38 226

2018 27 266

2019 30 805

2020 29 213

2021 27 389

rok množstvo

2017 15 632,820 t

2018 11 308,067 t

2019 13 119,287 t

2020 9 453,720 t

2021 9 955,17 t

V ZD je možné, okrem ďalších druhov odpadu, odovzdať aj drobný stavebný odpad. Táto 
služba je spoplatnená sumou 0,078 Eur/kg. V roku 2021 bolo v ZD odovzdaných 1 898,96 t 
drobného stavebného odpadu, pričom bolo vykonaných 9 166 vážení. Samotné váženie 
vykonávajú zamestnanci ZD, ktorí následne posielajú vážne lístky na Magistrát hlavného 
mesta SR Bratislavy. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
uhrádzajú obyvatelia priamo hlavnému mestu SR Bratislava.

mesiac počet návštevníkov

Január 1 586

Február 1 764

Marec 2 448

Apríl 2 368

Máj 2 316

Jún 2 371

Júl 2 489

August 2 692

September 2 196

Október 2 751

November 2 255

December 2 153
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V roku 2018 spustila spoločnosť OLO a.s. prevádzkovanie zberného dvora v mestskej 
časti Bratislava – Rača. ZD sa nachádza na ulici Pri Šajbách 1 a v roku 2021 bol otvorený 
sezónne od apríla do novembra, vždy v utorok a vo štvrtok od 11.00 do 18.00 hod. a v 
sobotu od 8.00 do 15.00 hod., s výnimkou štátnych sviatkov. Podmienkou vstupu je pre-
ukázanie trvalého alebo prechodného pobytu v Rači, Vajnoroch alebo Novom Meste, 
príp. preukázanie vlastníctva alebo nájmu záhrady, vyplnenie formulára návštevníka, 
vstup len s vozidlom do 3,5 t a dodržiavanie pokynov zamestnancov ZD. Na ZD je mož-
né bezplatne odovzdať objemný odpad (max. objem 150 kg osoba/rok), bioodpad zo 
záhrad a zelene (max. 3 vrecia osoba/týždeň), papier a lepenku, sklo, plasty, jedlé ole-
je a tuky. Odovzdanie drobného stavebného odpadu je rovnako spoplatnené sumou 
0,078 Eur/kg. V roku 2021 ZD v Rači navštívilo 3 874 návštevníkov, ktorí odovzdali 
450,44 t odpadu.

Zberný dvor Rača
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ZEVO – Zariadenie na energetické
využitie odpadu

Prevádzka Zariadenia na energetické využitie odpadu (ZEVO Bratislava, býv. Spaľovňa 
Bratislava) je nepretržitá – 24 hodín denne, nesezónna, s plánovaným ročným fondom 
pracovného času oboch kotlov po 7 500 hod./rok. Kotol K1 bol v roku 2021 v prevádzke 
7 133 hodín, kotol K2 bol v prevádzke 7 952 hodín. Oba kotly boli v prevádzke spolu 
15 085 hodín.

Kotol K1 bol v prevádzke o 367 hodín (15 dní) menej z dôvodu neplánovanej opravy pre-
hrievača pary II, ktorý po tlakovej skúške pred spustením kotla do prevádzky po plánovanej 
odstávke na jeseň 2021 vykazoval netesnosti. Zariadenie je v prevádzke 20. rok a prejavujú 
sa na ňom podobné poruchy. 

Plánované opravy a odstavenia zariadení ZEVO boli aj tento rok ovplyvnené pandemic-
kou situáciou v SR a v EÚ. Zahraniční dodávatelia nevedeli garantovať dodanie potrebného 
tovaru a služieb v požadovanom termíne jarnej odstávky 2021. Z tohto dôvodu sme boli 
nútení presunúť veľké množstvo opráv na jesenný termín.

Napriek tomu sme zrealizovali odstávku K1 v období 9.5. - 28.5.2021, pri ktorej sme urobi-
li revíziu roštu – výmenu potrebných častí, opravy turbogenerátora a opravy iných techno-
logických súčastí, ktoré bolo nutné urobiť pre bezporuchovú prevádzku kotla K1 počas leta. 
Tieto práce zrealizovalo oddelenie údržby ZEVO a dodávateľské organizácie zo Slovenskej 
republiky. 

Druhú krátku odstávku sme museli zrealizovať v kotle K2 po výbuchu neznámej munície, 
ktorá poškodila rošt a jeho rám. Zariadenie bolo opravené a vymenené v relatívne krátkom 
čase, potrebné diely sme mali skladom. Odstavenie trvalo od 18.3. - 28.3.2021. Túto opravu 
tiež vykonalo odd. údržby ZEVO. 

Počas odstávky na jeseň 2021 sme previedli generálne opravy na zariadeniach vykazujú-
cich mechanické a chemické poškodenia a nebolo možné ich ďalej prevádzkovať. Išlo sa o 
tieto zaradenia:
- podávací a prechodový stôl K1,
- výmena roštu K1,
- výmena prehrievača pary II v K1,
- výmena potrubných častí a kompenzátorov dymovodov pre K1 aj K2,
- oprava výmurovky K1,
- výmena oplechovania násypiek kotlov K1 a K2,
- oprava sila popolčeka, statické zodolnenie,
- oprava a výmena prevodovky sila vápna,
- výmena merania hladiny v bubne kotla K2 (Gestra) za nové 
- vyčistenie vnútorných povrchov absorbérov K1 a K2, sila vápna a sila popolčeka horolezec-

kými službami dodávateľskej organizácie,
- oprava a preplach trás chladiacej vody turbogenerátora a príslušných chladičov,
- výmena mazacieho a chladiaceho oleja turbogenerátora (6500 l)
- nastavenie a revízie elektrických zariadení ZEVO – frekvenčné meniče a pod.,
- nastavenie a kalibrácia prístrojov MaR pre celú prevádzku,
- nastavenie a kalibrácia prístrojov chemických režimov.

V jesennom termíne sme absolvovali odstávku s veľkým množstvom vynútených prác, 
ktoré neboli urobené v jarnom termíne. Vyžadovalo si to enormné úsilie všetkých zaintere-
sovaných pracovníkov ZEVO, hlavne čo sa týka organizácie a koordinácie prác a s ohľadom 
na dodržanie bezpečnosti a bez negatívnych vplyvov na zdravie pracovníkov samotného 
ZEVO a dodávateľských organizácií. Počas odstávok v roku 2021 nebol zaznamenaný ani 
jeden pracovný úraz.
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Energetické 
zhodnocovanie 
odpadu

V roku 2021 prebiehalo 
zhodnotenie odpadu 
v ZEVO nasledovne:

Účelom technologických zariadení dvoch spaľovacích liniek v ZEVO vo Vlčom hrdle 72 je 
termické zneškodnenie (spálenie) dovezeného komunálneho odpadu, ktorý už nie je mož-
né inak zužitkovať, spojené s jeho energetickým zhodnotením – výrobou elektrickej energie 
a tepla.

Spaľovanie komunálneho odpadu prebiehalo počas celého roka s výnimkou technologic-
kých odstávok.

Odstávky zariadení ZEVO 2021

odstávka JAR (revízna)

termín
Kotol K1: 8.5. - 17.5.

Kotol K2: 18.3. - 28.3. (výbuch munície)

odstávka JESEŇ

termín Kotol K1, K2: 19.9. - 10.11.

Materiály vytriedené zo škvary sú predmetom ďalšieho nakladania a konečného zhodno-
tenia v spracovateľských kapacitách oprávnených organizácií. Zvyšná časť škvary a tuhého 
odpadu z čistenia spalín je umiestnená na skládke odpadov.

množstvo energeticky zhodnoteného odpadu 120 763,37 t

množstvo energeticky zhodnoteného odpadu od zákazníkov 16 374,03 t

množstvo energeticky zhodnoteného odpadu dovezeného vozidlami OLO 104 389,34 t

množstvo predanej elektrickej energie do siete 33 556,78 MWh

produkcia popola a škvary 24 774,44 t

produkcia tuhého odpadu z čistenia plynov 2 244,10 t

predaj vytriedených železných kovov 1 263,42 t

predaj vytriedených neželezných kovov 47,62 t

predaj vytriedeného skla 26,61 t

Množstvo vypustených znečisťujúcich látok TZL, TOC, SO2, CO, NOX a HCl je priebežne mo-
nitorované automatickým monitorovacím systémom (AMS). Množstvo vypustených ťažkých 
kovov, dioxínov, furánov a HF sa určuje periodickými diskontinuálnymi meraniami, ktoré 
vykonávajú oprávnené organizácie. 

Na kotloch K1 a K2 boli v roku 2021 vykonané periodické diskontinuálne merania ťažkých 
kovov, dioxínov, furánov a HF v mesiaci apríl a september.

Znečisťujúca látka Vypočítané emisie (mg.m-3) Emisný limit (mg.m-3)

Kotol K1 Kotol K2

TZL 0,29 2,83 10

TOC 0,56 0,73 10

SO2 5,63 2,63 50

CO 2,72 3,06 100

NOX 135,26 126,58 200

HCl 5,68 4,98 10

HF 0,0982 0,0989 1

PCDD/PCDF (ng.m-3) 0,015 0,018 0,1

Kovy

Tl, Cd 0,0004 0,0005 0,05

Hg 0,0009 0,0016 0,05

Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V 0,0105 0,0072 0,5

Systém čistenia 
spalín a emisie

Emisie za rok 2021 
vypočítané (odčítané 
z AMS) a stanovené 
Vyhláškou 
č. 410/2012 Z. z.
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Obchodná činnosť
1. Plnenie služieb vyplývajúcich zo zmluvy s hlavným mestom SR Bratislava.
2. Odvoz a likvidácia odpadu veľkokapacitnými a lisovacími kontajnermi, likvidácia odpadu 

zo zdravotníckych a veterinárnych zariadení – katalógové čísla 18 01 04, 18 02 03, odvoz 
odpadových obalov katalógových čísiel 15 01 01 – obaly z papiera a lepenky, 15 01 02 – 
obaly z plastov a 15 01 07 – obaly zo skla. 

3. Spolupráca s mestskými časťami. 
4. Služby v ZEVO.
5. Služby nad rámec legislatívy; OLO Taxi – mobilný zberný dvor.
6. Reuse centrum

* Príjmy za energetické zhodnotenie odpadu.
** Predaj komodít TZ – elektroodpad, akumulátor, drevo, sklo, papier.
*** Iné služby: odvoz odpadov z obalov katalógových čísiel 15 01 01 – obaly z papiera a 

lepenky, 15 01 02 – obaly z plastov a 15 01 07 – obaly zo skla, OLO Taxi, nadštandardné 
služby.

1. Dokončenie procesu zavádzania vrecového zberu v auguste 2021.
2. Nákup dotrieďovacieho závodu v septembri 2021 a príprava rozšírenia obchodných akti-

vít o predaj služieb dotrieďovacieho závodu.
3. Vytvorenie pilotného projektu na zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu z 

domácností (K-BRO) v mestskej časti Lamač a podpis zmluvy na zavedenie na celom úze-
mí hlavného mesta SR Bratislavy pre všetky domácnosti.

4. Vytvorenie pilotného projektu na zber jedlých olejov a tukov (JOT) v dvoch mestských 
častiach - Petržalka a Nové Mesto. Podpis dodatku k zmluve s hlavným mestom o postup-
nom zavedení zberu jedlých olejov a tukov z domácností vo všetkých mestských častiach 
do konca roka 2022.

5. Preverovanie obchodných aktivít presahujúcich hranice mesta.

Rok 2021 priniesol množstvo zmien, s ktorými sa muselo OLO a.s. vysporiadať. Pokračujú-
ca pandemická situácia s vírusom COVID-19 aj tento rok ovplyvnila plány na rozvoj služieb. 
Priniesla však aj možnosť využitia novej služby „zhodnotenie odpadu z testovania“. Za ne-
celých 14 dní od prijatia poverenia naša spoločnosť zabezpečila zvýšené hygienické nároky, 
získala nových zákazníkov a dokázala prijať prvé zákazky na zneškodnenie nového druhu 
odpadu. 

Kapacity ZEVO boli v roku 2021 mimoriadne obmedzené z dôvodu dobiehajúcich starých 
záväzkov a tiež z dôvodu nevyhnutnosti zvýšených odstávkových prác. Vzhľadom na kri-
tickú situáciu na infraštruktúre v ZEVO sme neprijímali odpad od komerčných zákazníkov 
2 mesiace na jeseň. 

Napriek uvedeným faktorom sa podarilo spoločnosti OLO a.s. vo všetkých sledovaných 
položkách zvýšiť tržby a zabezpečiť tak medziročný nárast tržieb o 2 138 374 Eur. Najväčší 
podiel na prekročení plánu tržieb mal predaj služieb ZEVO.

Tržby z obchodnej činnosti bez DPH

rok 2020 2 446 754 Eur

rok 2021 4 585 128 Eur

Nárast 2 138 374 Eur

Rok VKK, LK a zdravotnícky odpad ZEVO * Predaj komodít TZ ** Iné služby *** 

2021 603 739 1 067 198 1 729 873 1 184 318

Hlavné obchodné
činnosti spoločnosti

Tržby z obchodnej 
činnosti za rok 2021

Tržby z obchodnej 
činnosti v Eur 

bez DPH

Mimoriadne 
obchodné činnosti



21

1. Pracovné stretnutia so zástupcami mestských častí Bratislavy s cieľom riešiť dodržiavanie 
ustanovení Všeobecného záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnymi odpadmi a 
drobnými stavebnými odpadmi na území Bratislavy.

2. Účasť na pracovných stretnutiach so zástupcami správcovských spoločností, pracovníkmi 
Oddelenia životného prostredia a mestskej zelene hlavného mesta SR Bratislava a zá-
stupcami mestských častí priamo pri stanovištiach zberných nádob s cieľom efektívneho 
riešenia ich dostupnosti.

3. Zabezpečenie odstraňovania nelegálnych skládok v spolupráci s Magistrátom hlavného 
mesta SR Bratislavy.

4. Zabezpečenie mobilného zberu komunálneho odpadu s obsahom škodlivín na území 
mesta Bratislavy.

5. Spolupráca s Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy na príprave nového zberného 
dvora v MČ Dúbravka.

6. Poradenská činnosť pre zástupcov správcovských spoločností a developerov v otázke bu-
dovania polopodzemných kontajnerov v Bratislave.

7. Spolupráca pri zabezpečovaní verejných podujatí formou dodaja a odberu zberných ná-
dob, veľkokapacitných kontajnerov a následného odvozu a likvidácie odpadu.

Pokračovanie 
v rozvoji zlepšovania 
vzťahov s mestom, 
MČ a správcami
nehnuteľností
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Zákazník je na prvom mieste
Pre nás v OLO a.s. je obyvateľ a zákazník dôležitý, a preto sa snažíme neustále zlepšo-

vať a rozvíjať naše služby. V roku 2021 bolo naše zákaznícke centrum dostupné volajú-
cim zákazníkom nepretržite 365 dní. Hovory boli vyriešené priamo pracovníkmi alebo 
prostredníctvom interaktívnej hlasovej služby.

Hlavné činnosti zákazníckeho centra:

Najvýznamnejším zákazníkom OLO a.s. je Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy. Rok 
2021 sa niesol v duchu rozvoja služieb na podporu triedenia odpadu. V spolupráci s odde-
lením miestnych daní, poplatkov a licencií a oddelením životného prostredia a mestskej ze-
lene sme optimalizovali procesy pri spracovaní nových služieb zber kuchynského biologicky 
rozložiteľného odpadu z domácností (K-BRO) a zber jedlých olejov a tukov (JOT). Ukončili 
sme záverečnú fázu zavedenia vrecového zberu papiera a plastov v IBV. Optimalizáciou 
procesov sa podarilo pripraviť metodiku pre zvládnutie viac ako 22 000 nových zapojení v 
IBV a takmer 7 500 zapojení v KBV tak, aby sa eliminoval počet novoprijatých zamestnan-
cov na minimum. Skrátil sa čas na doručenie požiadaviek na zapojenie sa do systému zberu 
odpadu a dodaj zberných nádob v IBV. Zaviedol sa efektívny a maximálne adresný systém 
o informovaní o K-BRO, čo sa preukázalo na čistote vyzbieraného odpadu a % zapojených 
obyvateľov. Pokračovali sme vo vzájomnej spolupráci s hlavným mestom na prípravách vzni-
ku zberného dvora Dúbravka.

Prevažnú väčšinu požiadaviek od obyvateľov tvorili žiadosti na doplnkové služby, ako mi-
moriadne odvozy a mimoriadne odvozy s dočistením, OLO Taxi – mobilný zberný dvor. Aj 
v roku 2021 bolo potrebné riešiť ukradnuté a zhorené nádoby a nezjazdnosť komunikácií. 

Zákaznícke centrum OLO a.s. obyvatelia využívajú na bežné otázky o zapojení sa do sys-
tému zberu odpadu, zmenu veľkosti zberných nádob, pomoc s triedením odpadu, ale aj na 
pomoc pri zorientovaní sa v platnej legislatíve.

Aj v roku 2021, z dôvodu pretrvávajúcich pandemických opatrení, bolo potrebné riešiť 
systém práce z domu so striedaním práce na pracovisku; zamestnanci mali presmerované 
hovory na mobilné telefóny a v malých skupinách pracovali v kanceláriách, aby sa elimino-
valo prípadné nakazenie celého tímu. Týmto spôsobom sme zabezpečili vybavovanie požia-
daviek, ktoré bolo potrebné riešiť osobne. Napriek uvedenému sa podarilo dosiahnuť SLA 
do 30 sekúnd na úrovni 80 %. Priemerná dovolateľnosť bola na úrovni 94 %, čo predstavuje 
medziročný nárast o 3 %. Prijali sme viacero ďakovných správ za profesionálne vybavenie 
požiadaviek a vľúdny prístup pracovníkov odvozu odpadu.

Pri oslovovaní správcov nehnuteľností s propagáciou nových služieb, ako aj pri preven-
cii pred podnetmi či pri zmenách v harmonograme odvozu odpadu sme tam, kde to bolo 
možné, využívali ekologickú alternatívu oproti letákom či zasielaniu listov vo forme SMS a 
e-mailov. Spolu sme poslali viac ako 41 407 SMS a viac ako 5 000 emailov, čím sme ušetrili 
viac ako 60 kartónov papiera a desiatky kartónov obálok.

Rozvoj vzťahov
s hlavným mestom

a zavedenie
nových služieb

Požiadavky
obyvateľov

Dovolateľnosť
a podnety

Ekologický prístup
aj pri komunikácií

so zákazníkmi
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OLO Evidence je program určený primárne na zaznamenávanie nezhôd vzniknutých pri 
odvoze odpadu. V roku 2021 bolo vytvorených 50 195 hlásení externých nedostatkov pri 
odvoze odpadu. Oproti roku 2020 sme znamenali pokles hlásení o 11 000. Čiastočne k tomu 
prispelo aj riešenie TOP 100 najproblematickejších stanovíšť a zvýšená spolupráca s mest-
skými časťami a magistrátom.

Najčastejšie nahlasované boli:
• nevyložená nádoba – 21 867 hlásení (43,6 %)
• uzamknuté stanovište/brána/nádoba – 7 495 hlásení (14,9 %)
• prekážka automobil – 5 837 hlásení (11,6 %)
• nezjazdná komunikácia – 2 347 hlásení (4,7 %)

Vybrané záznamy o objektívnych príčinách nevykonania odvozu odpadu s cieľom zapo-
jenia obyvateľov a správcov nehnuteľností zverejňujeme na https://www.olo.sk/eviden-
cia-neodvezeneho-odpadu/, za rok 2021 sme takto zverejnili 36 880 záznamov. Správcovia 
nehnuteľností a obyvatelia rodinných domov tak mohli efektívnejšie riešiť vzniknuté prob-
lémy.

Výzvou pre nasledujúce roky je pripravenie efektívneho jednotného systému sprístupňo-
vania stanovíšť v spolupráci so správcami nehnuteľností a zavádzanie nových foriem pre-
vencie pred prekážajúcimi automobilmi zo strany mesta.

Okrem sledovania odvozu odpadu sme službu OLO Evidence využívali aj na kontrolu umý-
vania zberných nádob externou spoločnosťou a na pasportizáciu nádob.

OLO Evidence
– najčastejšie
prekážky pri
plynulom odvoze 
odpadu
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Marketing a PR
Spoločnosť OLO a.s. v roku 2021 podporila viacero kultúrnych, športových a ekologic-

kých podujatí v Bratislave a zrealizovala aktivity na podporu informovanosti a vzdelá-
vania obyvateľov Bratislavy o správnom triedení a minimalizácii vzniku odpadu.

Jedným z najdôležitejších komunikačných nástrojov spoločnosti smerom k obyvateľom je 
webstránka www.olo.sk, ktorá poskytuje informácie o činnosti spoločnosti a prijíma pod-
nety a objednávky ponúkaných služieb. Návštevnosť oproti minulému roku výrazne narást-
la, stránku navštívilo až 160 tisíc používateľov.

Facebooková stránka OLO - Odvoz a likvidácia odpadu a instagramový profil olo_bra-
tislava prináša obyvateľom aktuálne informácie súvisiace s odvozom a triedením odpadu, 
aktivity, ktoré realizuje spoločnosť OLO a.s. a zaujímavosti z prostredia odpadového hos-
podárstva a cirkulárnej ekonomiky. Počet sledovateľov na sociálnych sieťach opäť narástol. 
Návštevnosť na Facebooku bola 12 877 ľudí, najviac fanúšikov pribudlo na konci júna, po-
čas konania Mestského bazára. Na Instagrame bola návštevnosť 2 863 ľudí a najviac fanúši-
kov pribudlo začiatkom októbra, počas konania ďalšieho bazára.

Spolu s hlavným mestom sme v júni a októbri 2021 pripravili dve podujatia bratislavského 
reuse centra – Mestský bazár na Bazovej. Vďaka tejto aktivite sme spoločne s Bratislavčan-
mi našli využitie pre 14,6 ton vecí, ktoré sa nestali odpadom a mohli ďalej kolovať. Cieľom 
týchto podujatí, v ktorých pokračujeme aj naďalej, je vznik stabilného centra opätovného 
použitia, ktoré plánujeme otvoriť v roku 2023.

Zapožičaním zberných nádob a/alebo veľkokapacitných kontajnerov sme podporili akti-
vity Zelenej hliadky a podujatia Festival mladého vína, Za živé Račko, ČSOB Bratislava Ma-
rathon, beh Devín – Bratislava, Dobrý trh, beh Od Tatier k Dunaju, bratislava-inline, Plávanie 
cez Dunaj, beh Stefanik Trail, Svetový čistiaci deň, festival Uprising a Zaži čisté rieky a iné.

V spolupráci s reklamnou agentúrou sme pripravili kľúčový vizuál kampane ku zavedeniu 
zberu kuchynského bioodpadu v Lamači a tiež kampaň ku zberu vianočných stromčekov z 
drevených ohrádok.

V roku 2021 sme spolupracovali najmä s lokálnymi médiami a tlačovými oddeleniami 
mestských častí; reportáže v miestnych televíziách, články v novinách a časopisoch. V menšej 
miere sme vystupovali aj v celoslovenských médiách. Pri natáčaní videí o aktuálnych témach 
a projektoch OLO (zber jedlých olejov a tukov, digitalizácia zberných nádob, vrecový zber 
papiera a plastov ai.) sme spolupracovali s oddelením komunikácie a marketingu magistrá-
tu hlavného mesta.

V roku 2021 bolo do projektu zapojených 122 základných, materských a špeciálnych škôl, 
ktoré vyzbierali dovedna 110 070 kg papiera a 12 980 kg plastu. V septembri 2021 sme, 
vzhľadom na blížiaci sa začiatok zálohovania PET fliaš a plechoviek, ukončili zber plastu zo 
škôl. Sprievodné podujatia sa kvôli pretrvávajúcej pandemickej situácii neuskutočnili.

Webstránka, 
FB a IG

Podujatia 
v Bratislave

Informačné
kampane

Médiá & PR

Výchovno-vzdelávací 
projekt

Pre našich zamestnancov sme v roku 2021 pripravili namiesto osobných stretnutí darčeko-
vý balíček (december).

Environmentálne prednášky v OLO Centre a prehliadky  ZEVO boli stále pozastavené a do 
konca roka sa nerealizovali.

Podujatia pre
zamestnancov OLO a.s.

OLO Centrum
a exkurzie v ZEVO
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Finančná správa za rok 2021
Výsledkom hospodárenia spoločnosti OLO v roku 2021 je zisk po zdanení vo výške 

2 860 158 Eur.
Celkové výnosy z hospodárskej činnosti dosiahli výšku 32 745 732 Eur, čo predstavuje 

medziročný nárast o 4 219 632 Eur. Celkové náklady na hospodársku činnosť dosiahli výšku 
29 091 952 Eur a medziročne vzrástli o 3 083 444 Eur. 

Pandémia COVID-19 pokračovala aj v roku 2021 a mala negatívny dopad na činnosť a pre-
vádzku našej spoločnosti. Napriek tomu sa nám podarilo značne prekročiť tržby na plánova-
nej úrovni. Bolo však nevyhnutné prijať mnohé opatrenia s cieľom zabezpečiť stabilné fun-
govanie spoločnosti aj v komplikovaných podmienkach pandémie. V priebehu roka 2021 
a následne v roku 2022 sú vynakladané značné finančné prostriedky na epidemiologické 
opatrenia na ochranu zdravia zamestnancov pri práci, aby sa zabezpečilo bezproblémové 
fungovanie všetkých prevádzok spoločnosti.

Vďaka efektívnym a vo veľmi krátkom čase prijatým protipandemickým opatreniam, ale 
aj vďaka mnohým uskutočneným zmenám v riadení a iniciatívam s cieľom zvýšiť efektívnosť 
hospodárenia, sa podarilo dosiahnuť veľmi dobrý hospodársky výsledok.

Hodnota peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov na finančných účtoch spoločnosti k 
31.12.2021 dosiahla výšku 3 631 503 Eur.

Mimoriadnym úspechom roku 2021 bolo odkúpenie triediacej linky, čo vedie k samostat-
nosti v dotrieďovaní a následnom zhodnotení plastu a papiera. Vynaložená investícia do 
triediacej linky vo výške 3 500 000 Eur bez DPH zapadá do celkovej stratégie nakladania s 
komunálnymi odpadmi mesta Bratislava pre roky 2021 – 2026.

Medzi priority spoločnosti v nasledujúcom roku bude patriť zabezpečenie stabilného 
chodu všetkých prevádzok spoločnosti, pokračovanie v zefektívňovaní všetkých firemných 
procesov, rozširovanie ďalšej pôsobnosti s cieľom zvyšovania príjmov, dokončenie a reali-
zácia všetkých naplánovaných projektov. Budeme naďalej pokračovať v úsilí na zlepšova-
nie výsledkov triedeného zberu, kvalite poskytovaných služieb a zvýšení spokojnosti na-
šich zákazníkov a obyvateľov Bratislavy s úrovňou nami poskytovaných služieb. Spoločnosť 
OLO a.s. spustila proces modernizácie a ekologizácie ZEVO vybudovaním novej lin-
ky K3, projekt využitia odpadového tepla zo ZEVO na dodávky tepla do sústavy centrál-
neho zásobovania teplom pre Bratislavu, a zároveň pracuje na zriadení najmodernejšej 
a najväčšej kompostárne na Slovensku.

Spoločnosť OLO v oblasti výskumu a vývoja neeviduje žiadne náklady, nenadobúda vlast-
né akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie a nemá žiadnu organizačnú zložku v za-
hraničí.

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu vyvolanú začiatkom vojenskej ofenzívy Ruska voči 
Ukrajine dňa 24. februára 2022, sme posúdili všetky dostupné informácie, ktoré sme mali 
k dispozícii v čase zostavenia tejto výročnej správy. Aktuálna situácia nemá žiaden vplyv na 
naše obchodné aktivity a sme presvedčení, že spoločnosť je schopná počas roka 2022 ne-
pretržite pokračovať vo svojej činnosti.

V období po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa a vyda-
ním výročnej správy nastali tieto udalosti osobitného významu:

- zmeny vo funkcii člena predstavenstva spoločnosti

O rozdelení zisku rozhodne valné zhromaždenie.



Výsledky hospodárenia spoločnosti 

OLO a.s. v roku 2021 prezentuje účtovná 

závierka zostavená k 31. decembru 2021.
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