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O NÁS

Sme  občianske združenie AROPANE, ktoré vzniklo v apríli  2016.             
Prieskum na ropu a horľavý zemný plyn považujeme za nezmysel. Prípadná ťažba 
nepokryje ani 1% spotreby ropy a plynu v Slovenskej republike. Nepodstúpime riziko 
znečistenia životného prostredia  pre zisk  jednotlivcov. Sme malá krajina na taký 
veľký bordel.                                                                                                                 
Naše združenie má  za cieľ chrániť  životné prostredie pred negatívnymi dopadmi 
aktivít súvisiacich  s prieskumom a ťažbou nerastných surovín, ťažbou dreva, chrániť 
občianske slobody a majetkové práva. Napomáhať  informovanosti  a rozvoju 
občianskej spoločnosti.
Prispievať k šíreniu osvety o súčasnom stave životného prostredia , jeho príčinách, 
dôsledkoch, o alternativách trvalo udržateľného života spoločnosti.
Prispievať k zvýšeniu enviromentálneho uvedomenia občanov, mládeže a detí.

Naša vízia 

Dosiahnuť ukončenie geologického prieskumu bez prieskumných vrtov na 
severovýchode SR.
Dosiahnuť zmenu zákonov tak , aby už nikdy nerozhodovalo pár  úradníkov o osude 
a budúcnosti celých dedín a miest. To znamená , aby v procese udeľovania licencií 
na geologický prieskum boli obyvatelia účastníci konania a boli včas informovaní. 
Presadiť úplný zákaz hydraulického štiepenia hornín v SR.
Dosiahnuť , aby úradníci zabezpečili , že na prvom mieste  bude ľudské zdravie a to 
pred zaistením surovín a energetických zdrojov z geologického prostredia.
Zastaviť snahy biznismenov,  ktorí na jednej strane zarábajú na ničení lesov - 
najlepšieho a najlacnejšieho  úložiska skleníkového plynu CO2  a na strane druhej 
nám vnucujú potrebu drahého  ukladania CO2 do vrtov v horninovom prostredí.
Dosiahnuť , aby ľudia nevytvárali čierne skládky odpadu a recyklovali odpad.
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Príhovor predsedu:

 Niektorí predstavitelia vlády a niektorí podnikatelia sa k nám správajú ako díleri 
v domnení ,že sme závisli na rope a plyne. Náš svet je závislý na energií ako takej a 
nie na rope a plyne!
Koľkí z vás už počuli o alternatívnych motoroch spaľujúcich čokoľvek , od alkoholu 
cez odpad až po vodu.
O karburátoroch schopných urobiť stovky km na jediný galón, alebo o elektrických či 
magnetických motoroch s neobmedzenou životnosťou. Rôzne koncepcie pohonov sú 
staré vyše 70 rokov, ale kvôli ťažiarskym biznismenom a skorumpovaným vládnym 
nariadeniam musíme my, aj ostatný svet používať ropu. Ich nezaujíma svet,ktorý 
ničia, len peniaze, ktoré pritom zarobia.

 Ako dlho ešte potrvá ,že sa napijeme vody z kohútika?
Dokedy niekto bude rozhodovať ako máme žiť a čo budeme dýchať?
Úradníci musia konať zodpovedne a bezpečne v záujme nás všetkých.

Všetko už niekto raz povedal, no je čas konať.

Správna rada AROPAŇE! o.z.

Vladimír Ferko
Stanislav Tomko
Roland Noga

Dozorná rada
Ladislav Andrejco
Jozef Lukčik
Ľuboš Leško
 
Štatutár 
Roland Noga

Roland Noga
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 2015 - všetko sa zmenilo... 
Je rok 2015 , žijeme si svoje životy s radosťami aj starostami, aké prináša táto doba. 
Nie je to vždy med lízať, ale potom čo sme sa dozvedeli o zámere ťažobnej firmy 
AOG to začala byť hustá kaša.

Spoločnosť Alpine oil /predtým Aurelian/and Gas získala potichu v roku 2006 od MŽP 
licencie Svidník, Medzilaborce, Snina a roku 2015 Pakostov na prieskum ropy a 
horľavého plynu vo flyši severovýchodného Slovenska. 
Prvé prieskumné vrty v Oľke, Ruskej Porube a Smilne sú naplánované na rok 2015.

Oľka, Krivá Oľka.

Stretnutie s občanmi v Oľke neprebiehalo podľa predstáv ropákov a ľudia sú proti  
zámeru vybudovať prieskumné vrty v Oľke a Krivej Oľke.
V obecnej petícii väčšina obyvateľov vyjadrila svoj nesúhlas s prieskumnými vrtmi, 
následne aj zastupiteľstvo obce.
Aktivisti z obce začnú hľadať pomoc, oslovili viacero organizácii, ktoré sa zaoberajú 
ochranou životného prostredia.
Pomocnú ruku podalo Lesoochranárske zoskupenie VLK, ktoré už prieskum riešilo od 
roku 2006.
Boli sme v strehu - ropákom za pätami, kontrolovali sme podmienky dodržiavania 
licencie, ktoré samozrejme preukázateľne aj porušovali.
Porušovania podmienok stanovených Slovenským vodohospodárskym podnikom, 
nelegálny výrub drevín,vstupovanie na pozemky bez vedomia vlastníkov a podobne.
Jeden vrt sa podarilo v obci neďaleko obytných domov zrušiť tým, že sme požiadali 
Gréckokatolícku cirkev o zrušenie zmluvy s AOG.
AOG sa znova pokúsila stretnúť s občanmi, bezvýsledne. 
Kedže sa tu  z okolia väčšina poznáme, nemohli sme si nechať informácie pre seba.
Po obci Pakostov sa postupne pridávali aj ostatné obecné zastupiteľstvá a prijímali 
uznesenia proti prieskumným vrtom.

Plocha - Krivá Oľka

*AOG - Alpin Oil and Gas 
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Ruská Poruba

Náš kruh sa rozširuje o nových členov. Na prezentáciu sa firma lepšie pripraví a to čo 
odprezentovala v Oľke o technológii hydraulického štiepenia-frackingu ostalo pod 
rúškom nevedomosti.
Obyvatelia obce firmu označili za nedôveryhodnú a taktiež spísali obecnú petíciu, v 
ktorej (viac ako polovica) prieskum odmietli.

Ďalšie kroky si  firma namierila do 
obce Smilno. Aj tu sú občania, 
ktorým sa zámer nepozdával.
Vznikne petícia, v ktorej 54% 
obyvateľov je proti vŕtaniu, no 
starosta obce, ale sympatizuje s 
ťažiarmi. Napriek prijatému 
uzneseniu AOG začne pracovať a 
nelegálne používa  pozemky 
vlastníkov. Jednotlivci sa začnú 
ozývať a na ochranu svojej pôdy 
umiestni jedna z obyvateľov obce 
ako prekážku auto.
Firma ju ignoruje a v práci 
pokračuje. Napätie sa zvyšuje, 
polícia vyšetruje a rok bez Vianoc 
končí.

Smilno

Vlastníci lesných pozemkov poukazujú, že 
firma nelegálne vstupovala na ich pozemky 
a následne umiestňujú rampy na svoje 
cesty. Firma nerešpektuje zákon a nelegálne 
dva dni pred štedrou večerou za pomoci 
ťažkej  techniky vstupuje na súkromné 
pozemky urbárnikov. Spolu s vlastníkmi, s 
obyvateľmi okolitých obcí Pakostov, Oľka, 
Ruská Kajňa, Malá Poľana v mínusových 
teplotách blokujeme stroje.
Privolaná polícia dá za pravdu vlastníkom a 
firma musí pozemky opustiť. Celá vec skončí 
na súdoch, ktoré nakoniec urbárnici vyhrajú.

346 dní bez odpočinku v čase i nečase...

 (takmer všetci prítomní 
obyvatelia v obci)
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2016 / VŠB - Vysoká Škola Byrokracie

Štartujeme s petíciou Nevŕtajte! - Chceme žiť v zdravej krajine. 
V Prešove sa koná verejný protest obyvateľov dotknutých obcí .

Tlačovku máme v rovnaký deň ako ropáci. Kauza sa tak dostane viac do povedomia 
ľudí prostredníctvom médii. Obyvateľov Slovenska zaujíma, čo sa vlastne na východe 
deje. Cez informačné stránky ponúkame informácie, no fakty nám stále chýbajú. 
Samotná geologická úloha je verejnosti neprístupná, vraj firemné know how.
V dotknutých obciach to naďalej vrie, firma sa snaží pracovať ďalej, prichádzajú prvé 
súdne spory. Pokračujú vypočúvania na polícii vo všetkých troch okresoch.
Píšeme listy vládnym predstaviteľom, stretávame sa z ministrom vnútra, výsledok 
nestojí ani za zmienku. Kruh sa uzatvára a vzniká  AROPANE občianske združenie.
Zúčastníme sa zasadania regionálnych ZMO a aj celoslovenského ZMOS. Výsledok: 
prijatie uznesení na podporu obyvateľov bojujúcich proti prieskumu ropy a 
horľavého plynu. Obce žiadajú MŽP o vylúčenie z prieskumných území - odpoveď: 
údajne sa to nedá. 
Podnikáme ďalšiu cestu do BA za poslancami NR a na emotívne rokovanie zo sekciou 
geológie MŽP. Napriek nespokojnosti obyvateľov MŽP predlžuje platnosť všetkých 
prieskumných území, podávame žaloby na ministerstvo za  naše vylúčenie z 
rozhodovacieho procesu + žalobu proti samotnému predĺženiu prieskumných území. 
Do dnešného dňa súd neurčil ani termín pojednávania.

2016 / VŠB - Vysoká Škola Byrokracie

Štartujeme s petíciou Nevŕtajte! - Chceme žiť v zdravej krajine. 
V Prešove sa koná verejný protest obyvateľov dotknutých obcí .

Tlačovku máme v rovnaký deň ako ropáci. Kauza sa tak dostane viac do povedomia 
ľudí prostredníctvom médii. Obyvateľov Slovenska zaujíma, čo sa vlastne na východe 
deje. Cez informačné stránky ponúkame informácie, no fakty nám stále chýbajú. 
Samotná geologická úloha je verejnosti neprístupná, vraj firemné know how.
V dotknutých obciach to naďalej vrie, firma sa snaží pracovať ďalej, prichádzajú prvé 
súdne spory. Pokračujú vypočúvania na polícii vo všetkých troch okresoch.
Píšeme listy vládnym predstaviteľom, stretávame sa z ministrom vnútra, výsledok 
nestojí ani za zmienku. Kruh sa uzatvára a vzniká  AROPANE občianske združenie.
Zúčastníme sa zasadania regionálnych ZMO a aj celoslovenského ZMOS. Výsledok: 
prijatie uznesení na podporu obyvateľov bojujúcich proti prieskumu ropy a 
horľavého plynu. Obce žiadajú MŽP o vylúčenie z prieskumných území - odpoveď: 
údajne sa to nedá. 
Podnikáme ďalšiu cestu do BA za poslancami NR a na emotívne rokovanie zo sekciou 
geológie MŽP. Napriek nespokojnosti obyvateľov MŽP predlžuje platnosť všetkých 
prieskumných území, podávame žaloby na ministerstvo za  naše vylúčenie z 
rozhodovacieho procesu + žalobu proti samotnému predĺženiu prieskumných území. 
Do dnešného dňa súd neurčil ani termín pojednávania.

*MŽP - Ministerstvo Životného Prostredia
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 Združenie AROPANE podáva hromadnú pripomienku k návrhu zákona, ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Po odmietnutí  
našej hromadnej pripomienky pre politické a ekonomické dôvody Európska komisia 
aj tak donúti SR  schváliť zmenu zákona a od 1.1.2017 vstupuje do platnosti nový 
zákon EIA. Konečne budú prvýkrát v histórii slovenska posudzované dopady 
hlbinných vrtov v procese EIA .
 Gréckokatolícka cirkev a Rímskokatolícka cirkev  oficiálne podporila protest proti 
prieskumu, pomáhajú zo zbieraním petičných podpisov, AOG sa vyhráža cirkvám.
Ropáci sa snažia silou pokračovať v prácach. Po ďalšej blokáde o štyroch mrazivých 
dňoch Bardejovská polícia pochopí ústavu Slovenskej republiky a firme nariaďuje 
opustiť kataster Smilna.
 Urgentne žiadame ministra, aby nariadil posudzovanie vplyvu prieskumných vrtov na 
životné prostredie- EIA.  Odpoveď ministra : nový zákon EIA posudzovania vrtov sa 
na AOG nebude vzťahovať.

V Smilne atmosféra zhustla 
natoľko, že sme vlastnými 
telami blokovali niekoľko dní 
prístupovú cestu, ktorú firma aj 
napriek súdnemu zákazu 
nelegálne používala. 
Napísali sme otvorený list 
ministrovi, aby nariadil kontrolu 
dodržiavania podmienok vo 
všetkých Prieskumných 
územiach. Minister Ing. László 
Sólymos nakoniec kontrolu 
nariadil. 
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2017 - „EIA“ 
proces posudzovania vplyvu prieskumných vrtov na 

životné prostredie

Kontrola krajského policajného zboru v Prešove zistila porušenie zákonov SBS Zapo 
group s.r.o., pracujúcich pre ropákov .
Všetky úrady vrátane ministerstiev dávajú od prieskumu ruky preč ja nič, ja  len 
muzikant a kto je dirigent? 
Minister životného prostredia sa stretáva zo zástupcom gréckokatolíckej cirkvi 
vladykom  Jánom Babjakom, kde zisťuje ako je situácia vážna!
"Neexitujú dve oddelené krízy , teda kríza životného prostredia a kríza spoločenská, 
ale je len jedna a komplexná spoločensko_environmentálna kríza."/ Laudato si'/
Kontrolu MŽP vykonávali ľudia, čo prieskum povolili. Výsledok kontroly, ktorá našla 
iba „administratívne pochybenia“ sme žiadali cez infozákon. Počas troch mesiacov 
odmietania časti našej infožiadosti sme zistili, že kontrola sa práve vyrába. 
Ministerstvo  MŽP  nezvláda hĺbkovú kontrolu, najprv urobí tlačovku, že je všetko v 
poriadku a potom nevie poslať, čo je v poriadku. 
Naďalej pendlujeme z okresu do okresu na policajné vypočúvania, na banský úrad a 
všade zisťujeme porušenia predpisov ropákmi.
Na spoločných  rokovaniach s ropákmi  dávame jasne najavo, že sa s nimi začneme 
baviť vtedy keď dobrovoľne podstúpia proces EIA. Následne AOG vydáva verejné 
vyhlásenie o dobrovoľnom vstupe do procesu EIA.

Začínajú nás pozývať na odborné semináre v oblasti environmentálnych záťaží, no 
nemáme finančné prostriedky, ani čas cestovať smerom na západ SR. Všetku energiu 
sústredíme na historický prvý proces EIA- vplyv prieskumného vrtu -Smilno.  Píšeme 
niekoľko stranové závažné pripomienky a spolu s väčšinou učastníkov konania 
žiadame riadne posudzovanie EIA.  Výsledkom je, že vrt v Smilne sa začne riadne 
posudzovať.
Následne vstupujeme do rovnakého konania pre vrt Ruská  Poruba.  Štúdium a opäť 
niekľko strán pripomienok. Výsledok je rozhodnutie o riadnom posudzovaní v 
procese EIA, no AOG sa odvolá a celé konanie  beží odznova, lebo Okresný úrad 
Prešov zrušil rozhodnutie.

Medzi štúdiom , písaním sa zúčastníme akcií na podporu zastavenia ťažby dreva  v 
chránených územiach , recyklujeme čierne skládky , píšeme podnety, diskutujeme na 
školách a obecných besedách. 
Podarilo sa nám dokázať , že plocha pre prieskumný vrt v Krivej Oľke je MOKRAĎ 
nachádzajúca sa v oblasti aktívneho zosuvu pôdy, čo mení celú situáciu v začatom 
zisťovacom procese EIA  pre vrt Krivá Oľka.
K nesúhlasu s prieskumom ropy a plynu sa pripája aj Pravoslávna cirkev.
Snažíme sa vstupovať do  Programu starostlivosti o lesy -no je to na ďalší súd.
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Všade kde sme sa stretli s úradníkmi SR sme jasne cítili, že občan je na obtiaž. 
My nebojujeme len s ropákmi, my bojujeme s vlastnými zamestnancami štátnej 
správy. 

Ku koncu roku 2017 je situácia takáto: Všetky technické práce na 
plánovaných plochách pre prieskumné vrty sú zastavené!  Pre vrt Smilno 
začala EIA a stanovil sa rozsah hodnotenia. Pre vrt Ruská Poruba musí 
začať nové zisťovacie konanie a o posudzovaní vrtu Krivá Oľka sa ešte 

nerozhodlo… 

Fotografie, slová a čísla na stránkach výročnej správy nám pripomínajú 
pomoc všetkých podporovateľov a ľudí zdravého rozumu , ktorým záleží 

na zdravej krajine - zo         ĎAKUJEME.
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Finančná správa:

2015 - financované s vlastných finančných zdrojov.
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Kontakt:

AROPAŇE ! o.z.
OĽKA 132
067 04 Oľka

TEL.  0944 006 767

Právna forma občianske združenie IČO 50253085

email: aropane@azet.sk
www.facebook.com/aropane1/
www.aropane.sk /v príprave/

číslo účtu    IBAN:  SK1011000000002946023990
                     TATRSKBX
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