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VEC 
Otvorený list 
 
Vážený pán premiér, vážená pani ombudsmanka, vážený pán primátor mesta Malacky, 
 
dovoľujeme si vás požiadať o pomoc a poskytnutie informácií. Ako obyvatelia mesta 
Malacky sa na základe dostupných informácií obávame, že v Malackách má bez 
posudzovania vplyvov na životné prostredie vzniknúť Areál pre výrobu vakcín na 
pandemickú chrípku. Snažili sme sa získať viac informácií, avšak stavebný úrad mesta 
Malacky nám z dôvodu režimu utajenie stanovisko neposkytol.  
 
Z verejne dostupných informácií má údajne byť investorom Správa štátnych hmotných 
rezerv SR, čomu nasvedčuje fakt, že 3.8.2011 kúpila v priemyselnom parku Eurovalley 
v Malackách parcelu č. 5613/18 za 453978 €. 
 
Areál mal pôvodne vzniknúť v Šarišských Michaľanoch, kde už prebehol proces EIA, 
zároveň kde majú kvalifikovaný personál, a kde mala Správa štátnych hmotných rezerv 
SR údajne k dispozícii halu od spoločnosti Imuna Pharm, vhodnú na tento zámer, za 
symbolické 1 €. 
 
Na základe týchto zistení sa domnievame, že mohlo prísť k nehospodárnemu, 
neefektívnemu a neúčelnému nakladaniu s verejnými prostriedkami, a preto 
v zmysle ust. § 4, odsek 1, písmeno a) zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných 
skutočností, nemôže ísť o utajovanú skutočnosť.  
 
Ďalej zastávame názor, že realizáciou samotného zámeru bez zistenia vplyvov na 
životné prostredie v rámci procesu EIA môže prísť k závažnému ohrozeniu alebo 
poškodeniu životného prostredia, života a zdravia, preto v zmysle ust. § 4 odsek 1, 
písmeno d) zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a nemôže ísť o 
utajovanú skutočnosť.  
 
V zmysle prílohy  č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie,  prevádzky na výrobu základných farmaceutických výrobkov vyžívajúce 
chemické, biochemické alebo biologické procesy podliehajú posudzovaniu ich vplyvu 
na životné prostredie.  
 
Bez procesu EIA, v ktorom sa definujú podmienky pre výstavbu a prevádzku takýchto 
areálov, sa  môže v prípade havárie zvýšiť všeobecné nebezpečenstvo, alebo sťažiť 
jeho odvrátenie alebo zmiernenie.  
 
Sme presvedčení o tom, že areál pre výrobu vakcín na pandemickú chrípku nie je na 
zozname utajovaných skutočností v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej 
republiky.  
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Na základe vyššie uvedených dôvodov preto ako obyvatelia Malaciek, dotknutí 
zámerom výstavby areálu pre výrobu vakcín na pandemickú chrípku, žiadame 
kompetentné osoby o: 

1. zrušenie režimu utajenia, 
2. vypracovanie EIA, 
3. preverenie hospodárnosti nakladania s verejnými prostriedkami, 
4. a preskúmanie zákonnosti celého procesu. 

 
Ako obyvatelia mesta Malacky Vás žiadame o pomoc, pretože za okolností, ktoré 
sprevádzajú utajený zámer výstavby, sme stratili možnosť vyjadriť svoj postoj 
k realizácii tohto zámeru v našom meste. 
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