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Spoločnosť Sensoneo, popredný poskytovateľ riešení zameraných na 
efektívnu správu odpadov, sa ako jedna z vybraných spoločností 
zúčastnila bilaterálnej slovensko-britskej konferencie “Využitie smart 
technológií v mestských územiach”, ktorá sa konala v Nitre 31.januára 
2018.  
 
Snahy o využitie smart technológií v mestách sú viditeľné čoraz viac. Inovácie a nové technológie 
podporujú nasadzovanie smart riešení v mestách a motivujú ich k zmene v prístupe k súčasnému spôsobu 
riadenia. Keďže Spojené kráľovstvo je jednou z popredných krajín v rámci intenzity nasadzovania smart 
city riešení, Britská ambasáda na Slovensku sa rozhodla zorganizovať konferenciu ako fórum výmeny skús 
nesotí a poznatkov o využívaní smart riešení v mestách medzi slovenskými a britskými mestami.  
 
Podujatie sa uskutočnilo v Nitre – jednom z popredných slovenských miest, pokiaľ ide o zavádzanie smart 
city riešení. Primátor mesta, pán Jozef Dvonč, slávnostne otvoril konferenciu a predstavil smart city víziu 
mesta Nitra,  ich doterajšie úspechy a ďalšie plány. Jeho prejav bol nasledovaný príhovorom veľvyslanca 
Britskej ambasády na Slovensku, Andyho Gartha, ktorý ocenil snahy oboch krajín v zavádzaní a testovaní 
nových technológií, aby zlepšili a zjednodušili život vo svojich mestách. Po príhovoroch nasledovali 
prezentácie miest Sheffield, Manchester a Bristol – progresívnych britských miest, ktoré zdieľali svoje 
skúsenosti s publikom zloženým z predstaviteľov niekoľkých slovenských miest a obcí.  Množstvo a kvalita 
zdieľaných informácií sa u slovenských zástupcov stretla s veľmi záujmom.   
 
Zástupcovia slovenského Ministerstva dopravy a výstavy objasnili právne a finančné kroky, ktoré štátne 
orgány pripravujú pre to, aby mestám a obciam pomohli zorientovať sa v téme “smart city” agendy.  
 
Sensoneo bolo jednou z troch spoločností, ktoré boli na podujatie pozvané – jej riešenie pre smart 
manažment odpadov je totiž mestom Nitra využívané už od roku 2014. Publikum veľmi ocenilo funkcie, 
ktoré riešenie mestám prináša a špeciálne výrazný pozitívny dopad, ktoré riešenie Nitre prinieslo ako z 
finančného pohľadu, tak aj s hľadiska čistoty a kvality života v meste. Vďaka Sensoneo riešeniu je mesto 
Nitra schopné zabezpečiť čistejšie prostredie a vyššiu kvalitu komunálnych služieb v meste.   
 
Britská ambasáda bola za organizáciu podujatia veľmi vďačná a povzbudila mestá, aby pri zvažovaní smart 
city riešení pamätali na pôvodný zámer, ktoré majú priniesť: “Smart mestá nie sú o technológii pre 
technológiu. Smart riešenia majú mestám pomôcť v tom, aby sa v nich žilo, pracovalo, a trávilo čas lepšie, 
bezpečnejšie a jednoduchšie.” 
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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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