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Pre viac informácií kontaktujte obèianske združenie Priatelia Zeme – SPZ: 
spz@priateliazeme.sk; 055 / 677 1 677; 0903 77 23 23

Priatelia Zeme – SPZ...
• sú obèianske združenie zamerané na ochranu životného prostredia, sociálneho prostredia 

a zdravia ¾udí

• od roku 1996 úspešne pracujú na zastavovaní ekologicky škodlivých èinností 
a presadzujú riešenia v prospech života na Zemi

• sa dlhodobo zameriavajú na riešenie problematiky odpadov a toxického zneèistenia

• patria do najväèšej medzinárodnej siete environmentálnych organizácií Friends of the 
Earth International, so zastúpením v 71 krajinách sveta

• sú nezávislí na akejko¾vek vláde, strane, politických èi obchodných záujmoch

Podporte nás v kampani proti rozšíreniu spa¾ovne

Podporte finanèným príspevkom aktivity pre zastavenie rozšírenia spa¾ovne: 
Odborné posudky, telefónne a poštovné náklady, tlaè petícií, letákov. 
Aktivity môžete podpori� akýmko¾vek príspevkom. Ïakujeme.
È. úètu: 4350054728/3100

Pomôžte Priate¾om Zeme - SPZ:

• staòte sa èlenom 
Priate¾ov Zeme - SPZ,

• podporte aktivity 
Priate¾ov Zeme - SPZ finanène 
alebo venovaním 2 % z Vašich 
daní, 

• zapojte sa aktívne do našej 
èinnosti.
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P. O. BOX H - 39, 040 01 Košice
kancelária: Alžbetina 53, Košice
tel./fax: 055 / 677 1 677
spz@priateliazeme.sk
www.priateliazeme.sk/spz
è.úètu: 4350054728/3100

„Mesto Prešov patrí
medzi najkrajšie 

mestá na Slovensku. 
Nie je to iba vïaka 

nádhernému historickému 
jadru, ale predovšetkým 

vïaka krásnej, zdravej 
a voòavej zeleni. 

Nedovo¾me, aby zas
 v nieèom zví�azila ¾udská 

hlúpos� a bezoh¾adnos� 
a aby sa naše krásne 

mesto zmenilo na šedivý, 
zapáchajúci a hluèný 

kút našej krajiny.“

Jožo Stražan



Súkromná spoloènos� Fecupral plánuje 
rozšíri� kapacitu svojej spa¾ovne z 1 000 
na 21 000 ton spálených nebezpeèných 
odpadov za rok. 
Realizáciou tohto projektu bude 
v centre Prešova, v kraji s najnižšou 
produkciou nebezpeèného odpadu 
(NO) v prevádzke najväèšia spa¾ovòa 
NO na Slovensku. 

Ani súèasná kapacita spa¾ovne 1 000 
ton nie je využitá. V roku 2002 a 2003 
bolo spálených nieèo vyše 670 ton / rok, 
v roku 2006 len 550 ton a v roku 2007 - 
557 ton / rok. Na Slovensku nie sú 
v súèasnosti naplnené ani jestvujúce 
kapacity spa¾ovní NO. Najväèšia súèasná 
spa¾ovòa NO v Šali s kapacitou 10 000 ton 
spa¾uje z vlastnej prevádzky 5 000 – 7 000 
ton NO roène s postupným znižovaním ich 
produkcie. Zvyšnú kapacitu ponúkajú na 
využitie iným producentom NO.

Èo to môže znamena� 
pre Prešov?

Preprava nebezpeèných odpadov 
cez obytné zóny 

Keïže je spa¾ovòa lokalizovaná v blízkosti 
centra mesta a len cca 300 metrov od 
obytných zón, nie je možné zabezpeèi� 
dopravu tak, aby obytné zóny obchádzala. 
V prípade havárií pri doprave nebezpeè-
ného odpadu to môže znamena� reálne 
ohrozenie obyvate¾stva.

Nebezpeèenstvo havárie prevádzky 
s priamym dopadom na zdravie 
obyvate¾stva 

V susednej Èeskej republike dochádza 
takmer každý rok k havárii spa¾ovne 
odpadov. Aj na Slovensku sme zazname-
nali 2 ve¾ké požiare v spa¾ovni odpadov 
pri Košiciach, èi v skladoch nebezpeèných 
odpadov urèených na zneškodnenie.

Zvýšené dopravné za�aženie 
Prešova zo všetkých smerov

21 násobné zvýšenie kapacity bude urèite 
znamena� aj zvýšené za�aženie spojené 
s nadmerným hlukom, prachom a zneèi-
stením ovzdušia. Pri doprave je treba 
poèíta� nielen s dovážaním odpadu do 
prevádzky, ale aj s odvážaním nádob 
a kontajnerov spä� k producentom 
odpadu, odvozom vysoko toxických 
odpadov po spa¾ovaní a tiež neustálym 
zásobovaním nebezpeènými chemikáliami 
potrebnými pre prevádzku spa¾ovne. 

Dovoz odpadov do spa¾ovne 
z celého Slovenska a zo zahranièia
 

Vzh¾adom na to, že je nereálne pokry� 
taký ve¾ký dopyt po odpadoch len z re-
giónu východného a pravdepodobne aj 
z celého Slovenska, možno predpoklada� 
dovoz odpadov zo zahranièia. Pre Prešov 
to bude znamena� zbytoèné zneèistenie 
prostredia emisiami, ktoré mali osta� 
v krajine, ktorá odpad vyprodukovala.

Zhoršenie kvality životného 
prostredia

Roèný prírastok cca 70 kg �ažkých 
kovov a ïalších vysoko toxických látok 
v ovzduší, ïalšie množstvo jedovatých 
látok v odpadových vodách a toxických 
tuhých zvyškoch po spa¾ovaní, zvýšené 
emisie z dopravy...

Nedostatky a negatíva 
projektu

Samotný projekt rozšírenia spa¾ovne tak 
ako je prezentovaný v Správe o hodnotení 
predloženej Ministerstvu životného 
prostredia má mnoho nedostatkov 
a viacero negatív. Chýbajú v òom 
dôležité informácie pre posúdenie 
celkového vplyvu spa¾ovne na životné 
prostredie. Kompletné pripomienky 
nájdete na stránke 
www.priateliazeme.sk/spz/spalovna
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a Mesto nesúhlasí, ale ani nerozhoduje

Aj napriek tomu, že mesto Prešov je proti tomuto projektu, významné slovo budú ma� 
povo¾ujúce orgány štátnej správy:

• Ministerstvo životného prostredia, ktoré vydá odporúèacie alebo neodporúèacie 
stanovisko v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie  

• Slovenská inšpekcia životného prostredia, ktorá bude ma� koneèné slovo pri vydávaní 
Integrovaného povolenia pre prevádzku

podpíšte petíciu (nájdete ju na web stránke www.priateliazeme.sk/spz/spalovna, 
na MsÚ v Prešove, Mestskej knižnici a  infostánkoch v centre mesta)

zapojte sa do petiènej akcie aktívnym zbieraním podpisov (na požiadanie vám 
zašleme petièné hárky, alebo si ich môžete stiahnu� z web stránky) umiestnite 
petície do obchodov, klubov, stravovacích zariadení, všade, kde vám to dovolia

odošlite protestný e-mail alebo list na Ministerstvo životného prostredia 
(vzor nájdete na web stránke www.priateliazeme.sk/spz/spalovna)

odošlite protestný list Mestskému úradu a príslušným orgánom štátnej správy 
(Inšpekcia životného prostredia, Obvodný úrad životného prostredia)

aktívne pomôžte Priate¾om Zeme v tejto kampani (infostánky, distribúcia letákov, 
vylepovanie plagátov...)

Kampaò „NIE najväèšej spa¾ovni 
nebezpeèných odpadov v Prešove“ 

podporujú aj osobnosti kultúrneho života 
mesta Prešov Jožo a Kveta Stražanovci:

„Èím viac ¾udia myslia, 
tým väèšmi sa blíži katastrofa. 

Všetky veci v prírode pôsobia ticho. 
Vznikajú a niè nevlastnia. 

Plnia svoju úlohu a niè nepožadujú. 
Všetky veci konajú svoje dielo. 

Keï dosiahnu rozkvet, 
vracajú sa k svojmu pôvodu. 

Je to naplnenie osudu, veèný zákon 
a pozna� zákon je múdros�.“

Kveta Stražanová

ZAPOJTE SA DO KAMPANE 

A VYJADRITE SVOJ NESÚHLAS:

ZAPOJTE SA DO KAMPANE 

A VYJADRITE SVOJ NESÚHLAS:
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