ZÁVEREČNÁ SPRÁVA
7. výstava recyklácie a zhodnocovania odpadov PRO EKO
V dňoch 3.-6.mája 2011 sa v Banskej Bystrici uskutočnili výstavné podujatia PRO ARCH –
14. výstava stavebníctva, PRO EKO – 7. ročník výstavy recyklácie a zhodnocovania odpadov
a PRO REGION - 10. výstava regionálneho rozvoja a cestovného ruchu. Výstavnú plochu
5 000 m2, na ktorej sa prezentovalo 161 vystavovateľov zo Slovenska, Česka, Rakúska
a Maďarska, si pozrelo 28 600 návštevníkov, pričom sa akreditovalo 20 novinárov.
Odbornú záštitu nad podujatím prevzalo Ministerstvo životného prostredia SR . Výstavu otvoril
generálny riaditeľ sekcie environmentálneho hodnotenia a riadenia MŽP SR pán Vladimír Blažíček
za prítomnosti vedúceho služobného úradu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
SR pána Petra Macha, primátora mesta Banská Bystrica pána Petra Gogolu. Výstavné expozície
navštívil štátny tajomník MŽP SR Branislav Cimerman.
Špecializované podujatie PRO EKO zamerané na odpadové hospodárstvo, ponúkalo osvetu v rámci
nakladania s odpadmi od domáceho, cez stavebný až po komunálny odpad. Separovaný zber a
nakladanie s odpadom je v mestách a obciach nosnou témou, pričom odpovede, odborné rady,
informácie, či ponuku služieb ste mohli nájsť u vystavovateľov tohto podujatia. Predstavilo sa 66
firiem zo Slovenska, zahraničia. Prezentovali sa organizácie, či kolektívne systémy zaoberajúce sa
triedením, zhodnocovaním a recykláciou odpadu. Ucelenou expozíciou bola Republiková únia
recyklačného priemyslu.
Súčasťou výstav bol odborný a sprievodný program. Zaregistrovali sme nárast v počtu samotných
programov. Konferencie a semináre s ekologickou tematikou a najnovšími environmentálnymi
informáciami navštívilo cez 415 účastníkov, zvýšil sa podiel osôb s priamymi rozhodovacími
právomocami. Služby poradenských centier využilo v rámci výstavy PRO EKO 1041 návštevníkov.
Odborný a sprievodný program:
 Environmentálne techniky a ich využívanie v zhodnocovaní odpadov – Odborným garantom
aj 7 ročníka konferencie bol prof. Šooš, PhD. Nosnými témami boli progresívne
technológie materiálového a energetického zhodnotenia odpadu /144/.
 Zmeny v legislatíve obchodovania s emisiami – výzvy pre prevádzkovateľov – Odborným
garantom bola spoločnosť EKOS PLUS, ktorá túto konferenciu organizovala /42/.
 Výzvy a príležitosti v odpadovom hospodárstve – konferenciu zameranú na separovaný zber
a nakladanie s bioodpadom organizovalo SPZ – Priatelia Zeme /100/.
 Medzinárodné kooperačné podujatie PRO ECO 2011 – bola organizovaná v spolupráci

s Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania, na ktorej sa zúčastnili
firmy z Rakúska, Českej republiky, Maďarska, Talianska a Slovenska /29/.
 Nová smernica o priemyselných emisiách a energetické zhodnocovanie odpadov –
realizátorom aj odborným garantom bola spoločnosť EKOS PLUS /32/.
 Povinnosti vyplývajúce pre firmy v oblasti odpadového hospodárstva a ich očakávané zmeny
- seminár realizovala Slovenská obchodná a priemyselná komora; Banskobystrická
regionálna komora SOPK /22/.
 EkoUniverzity na Slovensku – vízie vs.Fakty. Konferencia bola realizovaná v spolupráci
s EnviroFuture, o.z. a Slovenskou agentúrou životného prostredia /75/.
Komplexné informácie a rady mohli návštevníci získať v poradenských centrách:
 Ministerstva životného prostredia SR a Regionálnych environmentálnych informačných
poradenských centrách /541/
 Priatelia Zeme – SPZ /500/
Mediálnymi partnermi siedmeho ročníka najväčšej ekologickej výstavy na Slovensku:
 Ekológie a společnost, 21.storočie, Komunálna energetika, Magazín stavebné stroje
a mechanizácia, Odpadové fórum, Odpady, Revue Priemyslu
 www.muntech.sk,www.abrys.pl,www.ekologia.pl,www.odpady-portal.sk, www.euractive.sk,
www.plasticportal.eu
 Slovenský rozhlas – Rádio REGINA, N-club Separé - STV 2, Rádio LUMEN, Rádio ONE,
STV 1.
PRO EKO - 8.ročník výstavy zhodnocovania a recyklácie odpadov sa uskutoční v dňoch
24.-27.4. 2012 v Banskej Bystrici. Viac informácii na www.bbexpo.sk.

