
 

ZÁVEREČNÁ SPRÁVA

Najväčšia ekologická výstava na Slovensku

Účasť 84 vystavovateľov = 25% nárast oproti minulému roku

Čistá výstavná plocha 750 m2 = 33% nárast oproti minulému roku

4. celoslovenská konferencia Environmentálne technológie a ich využívanie v zhodnocovaní
odpadov

Štvrtý ročník najväčšej ekologickej výstavy na Slovensku recyklácia a zhodnocovanie odpadov
R.I.S. (Recyklácia, Inovácia, Separácia) sa uskutočnil 22. - 25. apríla 2008 v Banskej Bystrici.

Výstavy sa zúčastnilo 84 vystavovateľov z oblasti odpadového hospodárstva. Okrem slovenských
spoločností sa mohli návštevníci stretnúť aj s firmami zo zahraničia (Česká republika, Rakúsko,
Nemecko, Holandsko, Maďarsko, Poľsko a Nórsko), čo zdôraznilo jej medzinárodný charakter.
Ucelenou  expozíciou  všetkých  členov  sa  na  výstave  prezentovala  Republiková  únia
recyklačného  priemyslu  -  RUReP.  Skladbu  vystavovateľov  doplnila  kompletná  prezentácia
združení kolektívneho zberu.

Počas  výstavy  sa  konal  odborný  a sprievodný  program pod  spoločným názvom Odpad  ako
surovina:



22. 4. 2008

Zasadnutie Predsedníctva ZMOS.

Tlačová konferencia Recyklačného fondu.

Diskusia k téme odpady – environmentálny problém súčasnosti. Organizovalo MŽP SR.

Seminár Environmentálna zodpovednosť v praxi.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov 4. ročníka súťaže Najlepšia prezentácia dosiahnutého
pokroku v recyklácii a zhodnocovaní odpadov.

Hlavnú cenu získala spoločnosť ŽP EKO QELET, a.s. za komplexné riešenie spracovania starých
vozidiel. Čestné uznanie získali spoločnosť VETROPACK NEMŠOVÁ, s.r.o. za sklárske taviace
agregáty a spoločnosť EKOPLASTIKA SLOVAKIA, spol. s r.o. za recykláciu všetkých druhov
plastových odpadov extrúdnou metódou.

23. 4. 2008

Súťaž Aj odpad má svoje miesto - Recyklačný deň s Rádiom Regina. BB EXPO
v spolupráci so Slovenským rozhlasom zorganizovalo podpornú, propagačnú akciu
k výstave  a  s myšlienkou  osvety  občanov.  Počas  tohto  dňa  boli  živé  vstupy  na
okruhoch Rádia Regina, v ktorých rezonovala výstava a aktuálny stav vyzbieraného
papiera, plastu, skla a elektroodpadu v súťažiacich mestách Nitra, Prešov a Banská
Bystrica. Výhercom sa stalo mesto Nitra, ktoré získalo finačnú cenu v hodnote 10
000 ,- Sk od spoločnosti VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o..

Zasadnutie Rady ZMOS.

4.  konferencia  Environmentálne  technológie  a ich  využívanie  v zhodnocovaní
odpadov (vydaný zborník prednášok). Registrovalo 204 poslucháčov. Konferencia
bola  zameraná  na  aktuálne  témy  a  inovatívne  riešenia  v oblasti  zhodnocovania
odpadov.

24. 4. 2008

USAID (United States Agency for International Development) zrealizovalo študijnú
cestu pre predstaviteľov obcí z Macedónska, ktorí sa zúčastňujú na implementácii
programu zameraného na zber plastov v obciach. Ďalej pre predstaviteľov verejných
komunálnychpodnikov,  združenia  zamerané  na  recykláciu  plastov  a mimovládne
organizácie  podporujúce  zber  plastov  a recykláciu  odpadov  ako  aj  zástupcov
štátnych inštitúcií.

Na výstavu R.I.S. tematicky nadväzovala výstava ÚŽITKOVÉ VOZIDLÁ, na ktorej sa predstavili
spoločnosti ponúkajúce komunálnu a lesnú techniku, zberové vozidlá odpadu. Ďalšími súbežnými
podujatiami boli:

11. medzinárodný veľtrh stavebníctva FOR ARCH SLOVAKIA (stavebný odpad).



7. výstava regionálneho rozvoja FOR REGION (OH vo verejnej správe).

3. výstava OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE.

Výstavy otvoril Daniel Ács, štátny tajomník Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR za
prítomnosti poslancov NR SR, vedúcich predstaviteľov Banskobystrického samosprávneho kraja,
Mesta  Banská  Bystrica  a  ďalších  významných  hostí.  Podujatia  navštívili  štátny  tajomník
Ministerstva  dopravy,  pôšt  a telekomunikácií  SR  Dušan  Švantner  a obchodný  radca
veľvyslanectva Českej republiky Ján Švehlík.

Výstava  recyklácie  a zhodnocovania  odpadov  R.I.S.  bola  organizovaná  v spolupráci
s Recyklačným  fondom  pod  záštitou  Ministerstva  životného  prostredia  SR,  a  ako  celok
podporuje „Recyklačne uvedomelú spoločnosť“.

Štatistické údaje: na výstavách sa spoločne predstavilo 276 vystavovateľov na čistej výstavnej
ploche cca 5000 m2. Výstavisko navštívilo 33 921 návštevníkov. Akreditovalo sa 44 novinárov.

Mediálni partneri:

Slovenský  rozhlas,  Slovenský  rozhlas  -  Rádio  Regina,  STV –  relácia  SEPARÉ,  Odpady,
Odpadové  fórum,  21.  storočie,  EKO  -  ekologie  a společnost,  Enviromagazín,  REVUE
PRIEMYSLU, Enviroportál, Enviweb.

www.bbexpo.sk/ris


