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Sensoneo získalo prestížne environmentálne ocenenie Zlatý 

mravec 

Bratislava, 24. novembra 2016 
 

Spoločnosť Sensoneo, popredný poskytovateľ riešení zameraných na 
efektívnu správu odpadov, bola ocenená prestížnym 
environmentálnym ocenením Zlatý mravec.  Ocenenie bolo odovzdané 
počas výročného podujatia “Deň odpadového hospodárstva”.  
 
Sensoneo bolo ocenené “slovenským zeleným Oscarom”. 9-členná porota pozostávajúca z nezávislých 

expertov z oblasti odpadového hospodárstva, zástupcov vyhlasovateľov a zástupcov akademickej obce 

rozhodovala o víťazoch v 5 rôznych kategóriách. Sensoneo riešenie, ktoré umožňuje optimalizovať 

komunálne služby z pohľadu nákladov, logistiky aj ochrany životného prostredia, sa stalo víťazom v 

kategórii Inovatívne riešenie.  

“Slovenského zeleného Oscara” si  Sensoneo prebralo  v rámci kongresu Dňa odpadového hospodárstva, 

ktorý sa konal v Bratislave. Súťaže Zlatý mravec sa zúčastňujú jednotlivci aj spoločnosti, ktoré dosahujú 

významné úspechy v odpadovom hospodárstve, zaslúžili sa o mimoriadne riešenie alebo prínosy v tejto 

oblasti. Ocenenie sa udeľuje od roku 2006.  

„Ocenenie vnímame ako potvrdenie zmysluplnosti nášho riešenia, ktoré okrem výraznej úspory nákladov 

a optimalizácie logistiky prináša veľký prínos aj pre životné prostredie, ktoré je uchránené od prebytočných 

emisií a hluku,“ vyjadril sa Martin Basila, zakladateľ spoločnosti Sensoneo.  

 
 

 
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.  

 

http://www.sensoneo.com/
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