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Sensoneo riešenie pre inteligentnú správu odpadu získalo prestížny certifikát medzinárodnej 

nadácie Solar Impulse Foundation: „Efektívne riešenie“, ktorá oceňuje rentabilné riešenia zamerané 

na ochranu životného prostredia. Certifikácia zahŕňa prísny hodnotiaci proces externými 

nezávislými expertmi na základe overených štandardov. Sensoneo sa tak pripojilo k iniciatíve 

nadácie Solar Impulse Foundation s názvom 1000 Riešení (#1000solutions), ktorá oceňuje riešenia 

spĺňajúce vysoké nároky na udržateľnosť a finančnú návratnosť a predstavuje ich kľúčovým 

decision-makerom, aby urýchlila ich nasadenie do praxe.   
 

 

Spoločnosť Sensoneo vyvíja, navrhuje a vyrába hardvérové, softvérové a analytické nástroje, ktoré umožňujú 

efektívne riadiť správu odpadov, zlepšiť kvalitu služby a znížiť jej environmentálny dopad. Prostredníctvom svojich 

nástrojov Sensoneo mení spôsob riadenia odpadu – riešenie využíva vlastné senzory vyvinuté v súlade s princípmi 

eko-dizajnu pre transparentné monitorovanie tvorby odpadu, unikátne zariadenia pre automatické zaznamenávanie 

všetkých úkonov vykonaných v priebehu zvozu odpadu pre transparentný záznam odpadových tokov, a softvérové 

aplikácie, ktoré umožňujú digitalizovať odpadovú infraštruktúru, automatizovať kritické denné operácie a robiť 

rozhodnutia na základe dát. Vo výsledku riešenie prináša presné informácie o tvorbe odpadu, optimalizáciu zvozových 

trás, frekvencií a využitia kapacity vozidiel ako aj príležitosť rýchlo a jednoducho nasadiť nástroje motivujúce k menšej 

tvorbe odpadu.  

 

Spoločnosť sídli v Bratislave a jej riešenia sú zákazníkom dostupné v bezmála 60 krajinách prostredníctvom siete 

vyškolených a certifkovaných partnerov. Nasadenie jednotlivých nástrojov umožnilo zákazníkom dosiahnuť nasledovné 

benefity:   

 

- 63 percentná úspora nákladov a 67 percentná úspora času prostredníctvom optimalizácie odpadovej 

zvozovej logistiky  
 

- 30 - 63% úspora emisií oproti štandardným cyklickým zvozovým trasám vďaka dynamickému zvozu 

odpadu  

 

- 97% presnosť dát zaznamenávajúcich skutočnú produkciu odpadu  

 

 

Priemerná návratnosť investície (vypočítaná na základe priemernej veľkosti a typu obchodného prípadu) je 1 a pol 

roka.  

 

Pre účely certifikácie bola spoločnosť a jej nástroje dôkladne posúdené skupinou nezávislých medzinárodných 

odborníkov podľa kritérií zameraných na uskutočniteľnosť, environmentálny dopad a rentabilnosť. Všetky certifikované 

riešenia sa stávajú súčasťou portfólia, ktoré kľúčovým obchodným a vládnym predstaviteľom predstavuje priamo 

Bertrand Piccard, zakladateľ a predseda Nadácie Solar Impulse Foundation. Jej cieľom je  podporiť prijatie 

ambicióznych environmentálnych cieľov a urýchliť implementáciu týchto riešení vo veľkom rozsahu. 

 

 

 

 

https://solarimpulse.com/foundation
https://sensoneo.com/
https://solarimpulse.com/bertrand-piccard-explorer-for-sustainability


O spoločnosti Sensoneo  

Spoločnosť Sensoneo je globálny poskytovateľ riešení pre efektívnu správu odpadu, ktoré umožňujú zvyšovať kvalitu 

služby a znížiť jej environmentálny dopad. Sensoneo vyvíja, vyrába a poskytuje hardvérové a softvérové nástroje, ktoré 

umožňujú riadiť odpady na základe dát a prinášajú benefity v podobe efektivity, optimalizácie, transparentnosti a menšej 

enviromentálnej stopy. Portfólio nástorjov s Collection Efficiency Analysis, Smart Asset Management, Smart Waste 

Monitoring, Smart Route Planning, Smart Analytics and a free mobile app.  

 

 

O certifikáte „Efektívne riešenie“  

Ide o jedno z prvých označení pre podniky a riešenia s pozitívnym dopadom, ktoré spájajú ochranu životného prostredia 

a finančnú životaschopnosť. Udeľuje sa na základe posúdenia externými nezávislými odborníkmi. V spolupráci s 

renomovanými inštitúciami musia riešenia uchádzajúce sa o značku prejsť neutrálnou metodikou založenou na 

overených štandardoch.  

 

O nadácii Solar Impulse Foundation 

Nadácia Solar Impulse Foundation sa zameriava na vyhľadávanie a urýchlenie implementácie čistých a rentabilných 

riešení. Nadácia pôsobí ako poradný orgán pre podniky a vládne organizácie v rámci dosahovania ich 

environmentálnych cieľov a prijímania ambicióznych politík podporujúcich implementáciu týchto riešení na trhu. Viac 

informácií o nadácii sa dozviete v tomto videu. 
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https://www.youtube.com/watch?v=brjJmmjeJnQ
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