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Sensoneo spustilo novú webovú stránku, ktorá reflektuje jeho 

skúsenosti v smart manažmente odpadov  

Bratislava, 19. apríla 2018 
 

Spoločnosť Sensoneo, popredný poskytovateľ riešení zameraných na 
efektívnu správu odpadov, oznámila spustenie novej webovej stránky  
– www.sensoneo.com. Spoločnosť pristúpila ku kompletnej obmene 
stránky, aby mohla naplno reflektovať a zdôrazniť svoje jedinečné 
know-how, skúsenosť a silnú kompetenciu v oblasti smart manažmentu 
odpadov.  
 
“Chceme s našim publikom zdieľať viac. Naším cieľom je poskytnúť návštevníkom stránky pochopenie 

hodnoty, ktorú smart manažment odpadov prináša ako ekonomike, tak aj životnému prostrediu. Stále sa 

zvyšujúca urbanizácia a priemyselný rast spôsobujú neustály nárast objemu vyprodukovaného odpadu – 

mestá hľadajú spôsoby, ako odpad spravovať efektívnejšie a účinnejšie a firmy sa snažia nasadiť nástroje, 

ktoré by optimalizovali spôsob, akým svoj odpad manažujú.   

Novou webovou stránkou chceme návštevníkom “otvoriť dvere do našej technologickej kuchyne”, zdieľať 

viac poznatkov a  best practices, aby sme mestá a spoločnosti podporili v nasadzovaní riešení, ktoré im 

pomôžu uspieť v boji proti nikdy nekončiacemu odpadu. Prostredníctvom nášho blogu by sme radi 

sprostredkovali postrehy z nesmierne zaujímavého sveta odpadu a zodpovedali časté otázky, ktoré 

záujemcovia o smart odpadové riešenia kladú, “ vysvetlil Ľuboš Tuma, výkonný riaditeľ spoločnosti 

Sensoneo.  

 

Sensoneo pozadie 

 

Sensoneo riešenie pre smart manažment odpadov bolo vyvinuté v roku 2014. Odvtedy táto technologická 

spoločnosť so sídlom v Bratislave dokázala prejsť neuveriteľnú cestu pozostávajúcu z náročného vývoja  a 

výskumu, testovania a patentovania až po prvé inštalácie, spokojných zákazníkov a globálnu expanziu. 

Sensoneo riešenie je aktuálne nasadené v 53 mestách na 4 rôznych kontinentoch.  

 

Sensoneo navrhuje, vyvíja a vyrába niekoľko variantov vlastných smart senzorov, ktoré monitorujú všetky 

druhy odpadu v kontajneroch rôznych typov a veľkostí. Informácia o zaplnení sa prenáša prostredníctvom 

všetkých dostupných sietí internetu vecí (alebo bezdrôtovej Cat-M alebo GRPS/GSM) do Sensoneo 

softvéru, v ktorom sa ďalej spracúva, aby umožnila zákazníkom robiť rozhodnutia na základe reálnych dát 

a optimalizovať zvozové trasy, ich frekvenciu a kapacitu vozidiel. Aplikácia pre občanov je voľne dostupná 

http://www.sensoneo.com/
https://sensoneo.com/sk/smart-riesenie-pre-riadenie-odpadu/
https://sensoneo.com/sk/pripadove-studie/
https://sensoneo.com/sk/product/smart-senzory/
https://sensoneo.com/sk/product/smart-analytics/
https://sensoneo.com/sk/product/smart-route-planning/
https://sensoneo.com/sk/product/citizen-app/
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mobilná aplikácia, ktorá občanov informuje o najbližšom voľnom kontajneri, type odpadu, aktuálnom 

zaplnení a umožňuje nechať sa k nim navigovať.  

 

Sensoneo úzko spolupracuje s ďalšou slovenskou spoločnosťou - Sygic – lídrom v oblasti offline navigácie, 

ktorému dôveruje 200 miliónov používateľov v celom svete. Spoločne vyvinuli unikátny inteligentný 

softvér, ktorý je súčasťou nástroja Sensoneo Smart Route Planner – určeného na optimalizáciu a navigáciu 

zvozových trás. Sensoneo, zaradené medzi top 10 najlepších smart waste riešení na svete, takisto 

spolupracuje so spoločnosťami Microsoft, Sigfox, Soitron, Qlick a ďalšími renomovanými technologickými 

firmami.  

 

“Odvtedy ako sme predstavili prvý prototype senzora na monitorovanie odpadu, sme prešli dlhú a 

zaujímavú cestu. Je pre nás veľmi povzbudzujúce vidieť, že naše riešenie zákazníkom prináša hodnotné 

benefity. Našou víziou je prispieť k svetu, ktorý je zelenší, čistejší a bez odpadkov. Veľmi jasne si 

uvedomujeme dôležitosť ohľaduplnosti voči životnému prostrediu a vidíme obrovský priestor na zlepšenie 

v spôsobe, akým sa odpad riadi dnes. To, čo robí manažment odpadov smart, je kombinácia časovej a 

nákladovej efektívnosti, optimalizácia zdrojov a nízka ekologická stopa,” objasnil motiváciu spoločnosti 

Martin Basila, zakladateľ a technologický riaditeľ.  

 

 
Sensoneo je globálny poskytovateľ komplexných riešení pre manažment odpadov, ktoré umožňujú mestám a 
spoločnostiam optimalizovať náklady, zvyšovať ohľaduplnosť k životnému prostrediu a zlepšovať kvalitu života.  

Prostredníctvom svojej unikátnej inteligentnej technológie pre odpadový manažment Sensoneo radikálne mení 
spôsob manažovania odpadu. Riešenie kombinuje unikátne ultrazvukové Smart senzory (Single, Double, Quatro 
a Micro senzor, ktorý je aktuálne vo fáze patentovania), ktoré monitorujú odpad so sofistikovaným softvérom (Smart 
Analytics, Smart Route Planner a Smart Management System), čo mestám a spoločnostiam umožňuje robiť 
strategické rozhodnutia na základe reálnych dát a optimalizovať odpadovú zvozovú logistiku. Vo výsledku tak riešenie 
prináša minimálne 30 percentné zníženie celkových nákladov na zvoz odpadu a približne 60 percentné zníženie 
výfukových exhalátov v mestách.  

Sensoneo inteligentné riadenie odpadov zaujalo mestá a firmy po celom svete a riešenie je nasadené v početných 
lokáciách v Európe, Severnej Amerike, Južnej Amerike, Strednom východe, Austrálii a na Novom Zélande. Pre viac 
informácií o tom, ako vám môže Sensoneo pomôcť riadiť odpad inteligentnejšie, navštívte www.sensoneo.com.  
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