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Vyjadrenie k PETÍCII ZA ZDRAVÉ POTRAVINY A SLOVENSKO BEZ 

GENETICKY MODIFIKOVANÝCH ORGANIZMOV 

 

 My, členovia EKOTREND Slovakia - zväz ekologického 

poľnohospodárstva –  roľníci, spracovantelia, zástupcovia škôl, 

mimovládnych organizácií, spotrebitelia, priatelia prírody  cítiaci 

zodpovednosť za budúcnosť zdravého životného prostredia, ktorého 

všetci sme súčasťou a usilujúc o prosperitu svojej práce podporujeme 

petíciu za zdravé potraviny a Slovensko bez GMO v jej plnom znení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Zuzana Homolová 

      predsedníčka 
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PETÍCII ZA ZDRAVÉ POTRAVINY A SLOVENSKO BEZ GENETICKY 

MODIFIKOVANÝCH ORGANIZMOV 

 

1. Zakázať pestovanie GM plodín a predaj GM osív v Slovenskej 

republike (napr. kukurica MON 810 a zemiaky Amflora) s využitím 

existujúcich zákazov v iných krajinách EÚ, nezávislých 

štúdií, posudkov a pod. 

- zákaz GMO dať do ústavy (máme pripravené § -ové znenie)  

 

2. Povinne označovať všetky produkty obsahujúce GM zložky, a to v 

rámci celého výrobného cyklu produktov vrátane živočíšnych 

produktov a potravín vyrábaných zo zvierat, ktoré sú kŕmené GM  

krmivom. Presadzovať túto požiadavku aj na celoeurópskej úrovni; 

- povinné označovanie určiť zákonom   

 

4. Intenzívne podporovať vývoj a výskum zameraný na šľachtenie 

nových odolných odrôd a hybridov, resp. obnove starých, tradičných 

odrôd kultúrnych plodín vhodných pre podmienky SR ako aj pre 

klimatické zmeny, na ktoré je potrebné adaptovať Slovenské 

poľnohospodárstvo;  

- vytvoriť na to akčný plán 

 

5. Intenzívne podporovať vznik a rozvoj nezávislého poradenstva pre 

poľnohospodárov, ktoré bude zamerané na udržateľnú bez – 

chemickú, nízko - chemickú a ekologickú produkciu zdravých  

potravín s dôrazom na ochranu životného prostredia, (agro) 

biodiverzitu a schopnosť adaptácie na klimatické zmeny v SR; 

- čo najskôr zrealizovať PRV Opatrenie 2 - Poradenské služby, 

malí farmári potrebujú servis - poradenstvo ako soľ  

 

6. Intenzívne finančne i nefinančne podporovať rozvoj ekologického 

poľnohospodárstva v SR, predaj z dvora a rodinné farmy ročne s min. 

15% rozpočtu sektora pôdohospodárstva. 
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- za pomoci Národnej siete rozvoja vidieka a Agentúr pre rozvoj 

vidieka, ktoré sú v každom kraji (MPaRV SR), regionálnych 

rozvojových agentúr (MH SR) 

- podporovať f inalizáciu vytvorením spoločných spracovní, 

pojazdných bitúnkov 

 

Presadzovať túto požiadavku aj na celoeurópskej úrovni.  - hľadať 

zdroje za pomoci PPA 

 

Zvýšiť podiel ekologického poľnohospodárstva do roku 2020 na 

dvojnásobok rozlohy a produkcie z roku 2012 na území Slovenskej 

republiky.- v celej Európe záujem o bio prevyšuje ponuku  

 

Ekologické potraviny, zeleninu a ovocie dostať do všetkých 

materských a základných škôl v SR; - zvýšiť komunikáciu s MŠ SR 

ohľadom zeleného (=BIO)  a sociálneho (= lokálne potraviny) 

verejného obstarávania 

 

Na záver : 

Rok 2017 vyhlásilo OSN za  Medzinárodný rok trvalo udržateľného 

cestovného ruchu pre ekonomický, sociálny a environmentálny rozvoj  

(OSN - FAO), čo veľmi úzko súvisí s lokálnymi potravinami. 

Predpokladáme, že Slovensko využije  rok 2017 konečne  na skutočný 

rozvoj nášho vidieka a relevantné inštitúcie budú hľadať možnosti ako 

ľuďom na vidieku pomôcť.   

Ako uviedol jeden prispievateľ na poľnoinfo : 

"Pomohol by svaty pokoj od statu. Najlepsou podporou by bolo 

znizenie danoveho, odvodoveho a byrokratickeho zatazenia. To by 

bolo sveta zit."  

 
 
 


