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Spoločnosť Sensoneo získala ocenenie Inovatívny čin roka 

2017 

Bratislava, 25.máj 2018 
 

Vyhlásenie výsledkov súťaže Inovatívny čin roka prebehlo v utorok 22. 
mája 2018 v rámci odovzdávania ocenení Medzinárodného 
strojárskeho veľtrhu a výstavy ELO SYS v Nitre.  
 
Spoločnosť Sensoneo získala ocenenie Inovatívny čin roka v kategórii Technologické inovácie. Porota na 

riešení spoločnosti Sensoneo ocenila predovšetkým nový revolučný spôsob, akým umožňuje odpad riadiť. 

Riešenie snúbi najmodernejšie technológie so znalosťou problematiky odpadového hospodárstva 

a umožňuje prispôsobiť zvážanie odpadu podľa reálnej potreby, a nie cyklicky, ako je tomu teraz.  

 

Práve tento prístup, ktorý so sebou prináša ekonomické aj environmentálne benefity, porota vyzdvihla. 

Sensoneo prináša mestám a firmám nástroj na to, aby svoj odpad riadili efektívnejšie – získavajú znalosť 

reálneho stavu a hodnotné dáta, na základe ktorých môžu robiť strategické rozhodnutia. Majú možnosť 

porozumieť odpadu vo svojom meste a vidieť, ako sa v súvislosti s odpadom správajú jeho obyvatelia. 

Veľké úspory, ktoré riešenia prináša prostredníctvom zníženia potrebných výjazdov k zvozu odpadu, 

umožňujú pozitívne ovplyvniť svoje rozpočty.  

 

Druhý výrazný aspekt je enviromentálny - vďaka Sensoneo riešeniu sú všetky úkony súvisiace so zvozom 

odpadu realizované vtedy, keď je to naozaj potrebné. Mestá sú odbremenené od prebytočných exhalátov, 

hluku a pachu a životné prostredie benefituje zo zníženia paliva potrebného na uskutočnenie týchto 

služieb. 

 

Ocenenie Inovatívny čin roka je ďalším z radu významných cien, ktoré Sensoneo počas svojej krátkej 

histórie získalo. Spoločnosť získala enviro ocenenie Zlatý mravec 2016 v kategórii Inovatívne riešenie, bola 

nominovaná na ocenenie Zelená spoločnosť v súťaži Via bona 2016 a ocenenie IT projekt roka v ankete IT 

GALA 2016. Na konferencii Future now získala Mission awards 2017 za inovácie v oblasti dôležitých 

spoločenských výziev, bola zaradená medzi top 15 slovenských scale-upov a 10 najvýznamnejších 

poskytovateľov smart waste riešení na svete.  

 

Riešenie Sensoneo je aktuálne inštalované v 53 mestách v 18 krajinách. Na Slovensku je nasadené 
v mestách Nitra, Trnava, Hlohovec, Bratislava, Trenčín, Malacky, Teplička n/Váhom a ďalších.  
 

 

https://issuu.com/madeinzemplin/docs/neulogy-report-pages
http://ecopreserve.net/360degree/swm/smart_swm/
http://ecopreserve.net/360degree/swm/smart_swm/
file:///C:/Users/Asus/Documents/PR/Web_Press_releases/Nitra,%20Trnava,%20Hlohovec,%20Bratislava,%20Trenčín,%20Malacky,%20Teplička%20n/Váhom%20a%20ďalších
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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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