
Práca OLO a.s.
počas vianočných

a novoročných sviatkov 2020
Vážení občania, spoločnosť OLO a.s.
Vám bude aj počas vianočných dní, od
24. 12. do 26. 12. 2020 a rovnako aj na
sviatok Troch kráľov (6. 1. 2021), za-
bezpečovať odvoz odpadu v súlade
s harmonogramom odvozu odpadu. Na

Nový rok, teda 1. 1. 2021 odvoz nebu-
de vykonaný. Náhradný odvoz za
1. 1. 2021 sa bude vykonávať v termíne
od 30.12.2020 do 5. 1. 2021. Presný roz-
pis náhradných odvozov nájdete na na-
šej stránke www.olo.sk.

>>> zaujímavosti

Na prelome rokov
nasledujú dva nepárne
týždne za sebou

53. týždeň roku 2020 strieda 1. týždeň
roku 2021.
Ako je to možné? V zmysle Normy pre
dátumové prvky a formáty ISO
8601:2004 nahradenou ISO 8601-2:2019
a ISO 8601-1:2019 je prvý týždeň roku
ten, v ktorom sa nachádza štvrtok.
Keďže 1.1.2021 pripadá na piatok
(53. týždeň roku 2020 – nepárny týž-
deň), tak prvý týždeň v roku 2021 je
od 4.1.2021 do 10.1.2021.
Dopad na odvozy s intervalom odvo-
zu 1 x za 14 dní nájdete na www.olo.sk

Zdroj informácii:
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso
:8601:ed-3:v1:en

Fotka je z nášho kalendára OLO pre 2021:

Odvoz vianočných
stromčekov 2021
Aj v roku 2021 nadviažeme na úspešný
projekt materiálového zhodnocovania via-
nočných stromčekov. Na základe podne-
tov od občanov pre rok 2021 zavádza OLO
systematické riešenie – harmonogram od-
vozu stromčekov. Zvoz vianočných strom-
čekov začína na druhý deň po sviatku
Troch kráľov, teda od 7. 1. 2021 a bude
prebiehať do 12. 2. 2021. Od 13. 2. 2020
budú odvozy vykonávané podľa potreby.

Harmonogram odvozu stromčekov
platný od 7. 1. 2021 do 12. 2. 2021:

Pondelok • Staré Mesto

Utorok ••• Ružinov, Podunajské
Biskupice, Vrakuňa

Streda •••• Nové Mesto, Rača, Vajnory

Štvrtok ••• Dúbravka, Karlová Ves,
Lamač, Devín, Devínska
Nová Ves, Záhorská Bystrica

Piatok •••• Petržalka, Jarovce,
Rusovce, Čunovo
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Služby OLO a.s. počas vianočných a novoročných sviatkov 2020–2021

Dátum Deň Zákaznícke
centrum*

Harmonogram odvozu
zmesového

komunálneho odpadu
a triedeného odpadu
papier, plasty sklo**

Zberný dvor ZEVO***

21. 12. 2020 pondelok 7:00–16:00 podľa harmonogramu 8:00–18:00 6:00–14:00

22. 12. 2020 utorok 7:00–16:00 podľa harmonogramu 8:00–18:00 6:00–14:00

23. 12. 2020 streda 7:00–12:00 podľa harmonogramu 8:00–18:00 6:00–13:00

24. 12. 2020 štvrtok 7:00–12:00 podľa harmonogramu zatvorený 6:00–12:00

25. 12. 2020 piatok 7:00–12:00 podľa harmonogramu zatvorený 6:00–12:00

26. 12. 2020 sobota zatvorené podľa harmonogramu zatvorený 6:00–11:30

27. 12. 2020 nedeľa zatvorené nevykonáva sa zatvorený bez príjmu

28. 12. 2020 pondelok 7:00–16:00 podľa harmonogramu 8:00–18:00 6:00–14:00

29. 12. 2020 utorok 7:00–16:00 podľa harmonogramu 8:00–18:00 6:00–14:00

30. 12. 2020 streda 7:00–16:00 podľa harmonogramu 8:00–18:00 6:00–14:00

31. 12. 2020 štvrtok 7:00–12:00 podľa harmonogramu 8:00–12:00 6:00–12:00

1. 1. 2021 piatok zatvorené

Odvoz 1. 1. nebude
vykonaný. Náhradný

odvoz bude vykonávaný
od 30. 12. do 5. 1. viac

na www.olo.sk

zatvorený bez príjmu

2. 1. 2021 sobota zatvorené podľa harmonogramu 8:00–18:00 6:00–11:30

3. 1. 2021 nedeľa zatvorené nevykonáva sa zatvorený bez príjmu

4. 1. 2021 pondelok 7:00–16:00 podľa harmonogramu 8:00–18:00 6:00–14:00

5. 1. 2021 utorok 7:00–16:00 podľa harmonogramu 8:00–18:00 6:00–14:00

6. 1. 2021 streda 7:00–13:00 podľa harmonogramu zatvorený 6:00–12:00

7. 1. 2021 štvrtok 7:00–16:00 podľa harmonogramu 8:00–18:00 6:00–14:00

8. 1. 2021 piatok 7:00–16:00 podľa harmonogramu 8:00–18:00 6:00–14:00

9. 1. 2021 sobota zatvorené podľa harmonogramu 8:00–18:00 6:00–11:30

10. 1. 2021 nedeľa zatvorené nevykonáva sa zatvorený bez príjmu

* Zákaznícke centrum vybavuje požiadavky výlučne telefonicky na čísle 02/50 110 111
alebo e-mailom na zakazka@olo.sk

** Zber odpadu môže byť ovplyvnený mimoriadnymi udalosťami, ako napríklad snehová
kalamita, hromadné havárie z dôvodu zľadovatenej komunikácie a pod. Zber biologicky
rozložiteľného odpadu z rodinných domov je v zmysle VZN č. 6/2020 vykonávaný od
marca do konca novembra. Po celý rok je možné využiť na odovzdanie bioodpadu
Zberný dvor OLO na Starej Ivanskej ceste 2, Bratislava.

*** ZEVO – Zariadenie na energetické využitie odpadu (st. názov Spaľovňa Bratislava).

>>> služby OLO
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Odvoz vianočných stromčekov 2021
Dokončenie zo strany 1 ���
Stromčeky očistené od ozdôb odporúčame
vykladať deň pred dňom stanovenom v har-
monograme. Obyvatelia bytoviek môžu
stromčeky ukladať na svoje obvyklé od-
vozné miesto zmesového komunálneho od-
padu. V prípade uzatvoreného stanovišťa
zberných nádob je potrebné stromčeky
ukladať vedľa tohto stanovišťa tak, aby ne-
tvorili prekážku pri odvoze odpadu.
Obyvatelia rodinných domov môžu strom-
čeky ukladať na zberné hniezda triede-
ného zberu (v mestských častiach so za-

vedeným vrecovým zberom k nádobám
na sklo).
Naďalej platí, že obyvatelia môžu záro-
veň kedykoľvek využiť služby Zberného
dvora OLO.
Bytový dom alebo rodinný dom, ktorý
má pridelený kompostovací zásobník,
môže minimalizovať objem stromčeka
(podrviť/nasekať) a využiť ho na kom-
postovanie, prípadne vložiť do zbernej
nádoby na BRO a počkať na zvoz biood-
padu, ktorý sa začne vykonávať od
1. marca 2021.

Druhá šanca pre veci,
ktoré by skončili v odpade
Reuse centrum je miesto, kde
dostávajú funkčné, zachovalé,
stále hodnotné predmety druhú
šancu. Sú od ľudí, ktorí sa ich
chceli zbaviť, ale namiesto
vyhodenia ich dávajú k dispozícii
iným, ktorým by sa mohli zísť.

Hrnčeky, poháre, taniere a iné ku-
chynské potreby, nábytok, hračky, kni-
hy, CDčká, obrazy, lyže aj bicykle a mno-
hé drobnosti – veľa vecí sa dá použiť
opakovane a funkčné veci nemusia byť
stiahnuté z obehu iba preto, že nieko-
mu zovšedneli.
Pilotný projekt reuse centra – Mestský
bazár odštartoval septembrovým zbe-
rom použiteľných vecí. Za mesiac ich pri-
niesli ľudia takmer 16 tisíc, v októbri sa
teda podujatie mohlo uskutočniť. Pri-
šlo naň 900 návštevníkov, ktorí si za sym-
bolickú sumu zobrali takmer 3 tisíc ve-
cí. Spoločne sme tak našli využitie pre
asi 4,5 tony predmetov, ktoré by inak
putovali do odpadu. Spomínaný Mest-
ský bazár bol ukážkou fungovania bu-
dúceho reuse centra. Získané peniaze
boli venované KOLO, n.o. a budú po-
užité na vybudovanie a aktivity Brati-
slavského reuse centra.
Bratislavské reuse centrum by malo
v budúcnosti zastrešovať celú škálu čin-

ností spojených s kolo-
behom vecí: komunitný
priestor, v ktorom by sa
za symbolickú sumu dá-
vali veci na opätovné vy-
užitie, požičovňa vecí,
priestor pre vzdelávacie
aktivity, workshopy
v dielňach i miesto a ná-
stroje na svojpomocné
opravenie poškodených
vecí. Okrem iného tu
môže byť aj priestor na
spoločenské akcie či kul-
túrne podujatia, prípad-
ne malá kaviareň.
Mestské bazáre či centrá opätovného
využitia majú v zahraničí dlhodobú tra-
díciu, naša iniciatíva je prvou nielen
v Bratislave, ale nemá obdobu ani na
celom Slovensku. Prichádza v čase, keď
sa ľudia začínajú zaujímať, ako môžu
prispieť k udržateľnému životnému štý-
lu a znovupoužívanie vecí im prichádza
vhod. Mení sa tak spotrebné správanie,
netreba nakupovať stále nové veci, čím
sa šetrí aj životné prostredie.
Bratislavské reuse centrum má ambíciu
fungovať ako regulárne centrum opä-
tovného využitia so stabilnou prevá-
dzkou. Bude ho zastrešovať OLO a.s.
v spolupráci s hlavným mestom Brati-
slava, Metropolitným inštitútom Bra-
tislavy a ďalšími organizáciami.

Získali sme
Zlatého mravca

za rok 2020
Koncom novembra sa na
podujatí Deň odpado-
vého hospodárstva usku-
točnilo aj vyhlásenie ví-
ťazov Ceny odpadového
hospodárstva Zlatý mra-
vec 2020. Sme veľmi ra-
di, že práve naša nezi-
sková organizácia KOLO
si prebrala víťaznú pla-
ketu a diplom v kategó-

rii Komunálne odpadové hospodárstvo
za projekt Mestský bazár na Bazovej –
Pilotný projekt Reuse centra.
Súťaže sa už 15 rokov zúčastňujú jed-
notlivci i spoločnosti, ktoré aktívne pô-
sobia v niektorej oblasti odpadového

hospodárstva SR, navrhujú inovatívne
a efektívne riešenia na jeho napredo-
vanie alebo dosahujú pozitívne výsled-
ky v oblasti environmentálnej výchovy.
Ocenenie sa udeľuje v 5 kategóriách od-
padového hospodárstva.

Zdroj: www.zlatymravec.sk
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http://www.zlatymravec.sk

