
HISTÓRIA SCHULE OD ROKU 1999 DO 2009 
 

• Kto je to schule? 
• Odkiaľ sa tu nabral veľký zdroj znečistovania? 

 
 

• Kto je spoločnosť Schule Slovakia s.r.o.? 
Spoločnosť Schule Slovakia s.r.o. vznikla 26.4.1999 a jej spoločníkmi sú Ing. 
Ján Miško, bytom Jilemnickkého 142, Veľká Lomnica a nemecká 
spoločnosť Julius Schule Druckguss GmbH z bavorského mesta 
Schwäbisch Gmund. Konateľom spoločnosti je od založenia Ing. Vladimír 
Omasta, (http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=7079&SID=8&P=0) 
  

• Ako prišli zrovna na Poprad? Prečo zrovna do areálu bývalých Stavomontáži? 
Údajne boli testované 4 krajiny v strednej Európe a v rámci každej krajiny až 
tri rôzne lokality. Nakoniec si nemecká materská spoločnosť (na našu smolu 
L) zvolila Poprad pre najvýhodnejšie ekonomické podmienky.  

 
• Prvý súhlas (povolenie) – 7/1999 , schvaľovací orgán: Okresný úrad v PP 

Prvý súhlas s umiestnením a povolením nového stredného zdroja 
znečisťovania ovzdušia vydal Okresný úrad v Poprade, odbor životného 
prostredia v 7/1999, následne v 10/1999 bolo vydané stavebné povolenie, 
v 11/1999 povolenie na užívanie a v 12/1999 slávnostne otvorená výrobná 
prevádzka. Pravdepodobne vklad zahraničného majiteľa do základného imania 
boli aj nejaké staršie stroje (resp. mohol to byť aj odpredaj), ktoré doteraz 
používa spoločnosť Schule (napr. viaceré udržiavacie pece sú vyrobené v roku 
1983 – t.j. v dnešnej dobe sú to už „babičky“).    

 
• Zmena schvaľovacieho orgánu od 7/2003, po novom Mesto Poprad 

Minimálne od tohto obdobia Mesto Poprad vydáva územné rozhodnutia, resp. 
záväzné stanoviská o súlade s územným plánom pre iné orgány (v súčasnosti 
napr. pre Slovenskú inšpekciu životného prostredia), ktoré sú NEZÁKONNÉ, 
pričom NEZÁKONNOSŤ spočíva v tom, že každé rozšírenie výroby bolo zo 
strany mesta Poprad odobrené a údajne v súlade s platným územným plánom 
(viď ďalší bod). 
 

• NEZÁKONNOSŤ rozhodnutí/stanovísk vydávaných Mestom Poprad o súlade 
rozširovania výroby s územným plánom  (min od 7/2003) 
2.7.1998 mestké zastupiteľstvo mesta Poprad schválilo všeobecne záväzné 
nariadenie mesta Poprad číslo 05/1998, ktorým sa vyhlasila záväzná časť 
Územného plánu sídelného útvaru Poprad. Okrem záväznej územnej mapy 
boli schválené aj záväzné zásady a regulatívy územného rozvoja. V zmysle 
záväznej časti územného plánu ostatné výrobné plochy (Poprad – Západ, 
Veľká) sa mali orientovať na kvalitatívnu premenu a revitalizáciu, 
v prospech obchodno-prevádzkových aktivít a služieb.  
Extenzívne rozširovanie výroby – hlavne po roku 2004 je určite v rozpore so 
záväznou častou platného územného plánu – čo znamená, že všetky kladné 
stanoviská o súlade rozširovania výroby boli min. od 7/2003 nezákonné. 
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Žiaľ, nezákonné rozhodnutia a stanoviská mesta Poprad, ktoré sú staršie ako 3 
roky sú už premlčané a nemožno ich napadnúť. 
 

• Vývoj v rokoch 2000_2004 
V rokoch 2000-2004 sa postupne rozširovala výrobná kapacita až na11.612 t/r, 
pričom boli v tomto čase okrem iného inštalované 6 ks kelímkové pece. Už 
v tomto úvodnom období boli podané min. 4 písomné sťažnosti občanov ulice 
Široká na zvýšený hluk, emisie a nepríjemné pachy, z toho 1 sťažnosť, ktorú 
iniciovala p. Šustrová bola hromadná (podpísalo ju  v 11/2002 až 30 osôb!) 
a bola adresovaná na Ministerstvo životného prostredia   
 

• Nezodpovedné rozhodnutie Ministerstva životného prostredia z 18.10.2004 –  
- bianco súhlas na časovo dlhodobé rozširovania výrobnej kapacity podniku  
o vyše 360% 
Na základe zámeru spoločnosti Schule „Rozšírenie výroby Schule Slovakia 
s.r.o.“ pre účely zisťovacieho konania a na základe žiadosti spoločnosti Schule 
o upustenie od požiadavky variantného riešenia zámeru rozhodlo v 10/2004 
Ministerstvo životného prostredia, že megalomanské rozširenie výroby 
plánované na obdobie od roku 2004 do 12/2010 nebude posudzované 
podľa zákona č. 127/1994 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. 
Týmto bol schválený nárast produkcie z 11.612 t/r až na 42.330 t/r (t.j. nárast 
o 365%). 
Na základe tohto rozhodnutia sa každé doterajšie rozširovanie neposudzovalo 
z hľadiska vplyvov na životné prostredie! (súčasná produkcia dosahuje 38.892 
t/r). Stanoviská dotknutých orgánov (menovite regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva a Obvodného úradu životného prostredia v Poprade- ktorí by 
mali byť strážcom ochrany zdravia a životného prostredia) boli 
neprofesionálne a odflaknuté. Jedine mesto Poprad upozornilo na dotykovú 
obytnú zónu avšak nakoniec tiež dalo svoj súhlas k zámeru rozšírenia výroby. 
 

• Rozširovanie v rokoch 2004-2009, schvaľovací orgán: Mesto Poprad 
V roku 2005 bola schválená dostavba nových hál č. 4, 5, 6, a 7 (k dnešnému 
dňu boli zrealizované len haly 4 a 5) boli inštalované nové šachtové 
a udržiavacie pece.  

 
 

 
 
 


