
Služba pre 
budúcnosť

Z odpadu zdroj: 
Náš hlavný predmet podnikania

Podporujeme cirkulárnu ekonomiku 
prostredníctvom RE-USE projektov:

Digitalizujeme kanály na komunikáciu so zákazníkmi: 

Odstraňujeme ekologické záťaže
pre budúce generácie používaním 
sofistikovaných sanačných technológií. 

Podporujeme mestá a obce, 
priemyselné aj obchodné 
spoločnosti pri optimalizácii 

ich procesov nakladania s odpadom.   

Odpad je cenným zdrojom energie a druhotných 
surovín – to je hnacia sila nášho podnikania. 
Poskytujeme inovatívne riešenia pre podnikateľov 
a samosprávy s cieľom predchádzať vzniku odpadu 
a podporiť jeho opätovné využitie. Zaviazali sme sa 
zlepšovať kvalitu života súčasných aj budúcich 
generácií prostredníctvom efektívnych služieb 
nakladania s odpadom.
To je naša „služba pre budúcnosť“. 

S odpadom nakladáme ako so zdrojom. Rozvíjame existujúce 
obchodné modely zamerané na posilnenie separovaného zberu, 
opätovného použitia odpadu, jeho spracovania (triedenie a 
kompostovanie) a vývoj technológií na získavanie energie z odpadu. 
Premena odpadu na energiu je finálnym stupňom nášho 
komplexného systému odpadového hospodárstva.

• Prevádzkujeme Back2Life centrum. Zabezpečujeme tu 
  opätovné využitie starých, ale funkčných vecí, ktoré sú pre 
  niekoho doma už nepotrebné, ale môžu ešte poslúžiť iným 
  ľuďom. Zmyslom Back2life je predĺžiť život veciam, 
  predchádzať vzniku odpadu a šetriť životné prostredie.

• Služba MOJE SMETI umožňuje obciam aj obyvateľom 
  prostredníctvom inovatívnych digitálnych technológii 
  získať komplexný prehľad o zozbieranom odpade 
  a zároveň motivuje občanov k jeho 
  dôslednejšiemu triedeniu. 

• Obľúbená aplikácia VYLOŽ SMETI upozorní klienta, 
  kedy bude naša spoločnosť robiť odvoz odpadu 
  v mieste ich bydliska.

• Prostredníctvom služby Odpadonline si zákazníci 
  môžu objednať kontajner a zaistiť tak bezpečnú 
  a rýchlu likvidáciu odpadu odkiaľkoľvek. 
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Služba pre 
budúcnosť

Pre obce a občanov

Pre podnikateľský sektor, obchod a priemysel 

Pre životné prostredie

•  Na Slovensku poskytujeme široké spektrum služieb pre takmer 
  200 miest a obcí a viac ako 700 000 obyvateľov.

•    Zaviazali sme sa, že urobíme regióny a mestá 
  čistejšie, čím zlepšíme kvalitu života. 
•  Naše služby vďaka zberu, recyklácii a výrobe
  energie menia odpad na zdroj pre komunitu. 
•  Sme partnermi miest a samospráv, čo im umožňuje, 
  aby sa sústredili na ich hlavný predmet činnosti, efektívne
  riadenie zdrojov, úsporu času a nákladov.
•  Zabezpečujeme nakladanie so všetkými druhmi odpadu - od   
  malých objemov po rozsiahle projekty, od obalov z domácností 
  po nebezpečný odpad.

•  Poskytujeme overený systém nakladania s odpadmi - zber 
  a    prepravu špeciálnou technikou, triedenie, spracovanie, 
  zhodnocovanie odpadov, zneškodňovanie nebezpečných 
  odpadov, zber a nakladanie s druhotnými surovinami a ďalšie 
  služby komplexného odpadového hospodárstva. 
•  Vytvárame riešenia šité na mieru potrebám zákazníkov, 
  začíname dôkladnou analýzou, pokračujeme individuálnym 
  profesionálnym poradenstvom a vývojom koncepcií pre všetky 
  obchodné a odpadové procesy ako sú zber a odvoz odpadu, 
  triedenie a recyklácia.

•  Prísne sa zameriavame na udržateľnú likvidáciu odpadu 
  s minimálnym vplyvom na životné prostredie. 
•  Zebezpečujeme sanáciu kontaminovaných lokalít 
  nasadzovaním najmodernejších patentovaných 
  BAT  technológií. 
•  Prevádzkujeme technológie na úpravu 
  a spracovanie odpadu. 
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