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Pripomienky petičného výboru k záverom stretnutia zo dňa 20. 3. 2017 

K záverom MŽP zo stretnutia dňa 20. 3. 2017 má petičný výbor Petície za zdravé 

potraviny a Slovensko bez GMO  pripomienky, ktoré žiadame zakomponovať do zápisu zo 

stretnutia. 

Prílohy k Návrhu opatrení (štúdie a odborné články) boli odovzdané priamo na 

stretnutí dňa 20. 3. 2017 v závere stretnutia. Pravdepodobne došlo k nedorozumeniu a preto 

predmetné prílohy zasielame opätovne poštou. 

 

V bode 1 

- opraviť a doplniť podčiarknuté: 

Zástupcovia MŽP SR sa zaviazali osloviť MPRV SR vo veci spolupráce a vytvorenia 

pracovnej skupiny, v ktorej by mal účasť aj zástupca občianskej iniciatívy „Za zdravé 

potraviny a Slovensko bez GMO“ a ktorá sa vytvorí za účelom transpozície smernice 

2015/412/EÚ do právneho poriadku Slovenskej republiky s možnosťou zakázať 

pestovanie GM plodín. Petičný výbor trval na tom, aby zástupcovia MŽP SR začali 

v tejto veci komunikovať s MPRV SR do 30 dní od stretnutia.“ 

- doplniť: 

Petičný výbor bude informovať listom MPRV SR o uskutočnenom stretnutí na MŽP 

SR.  

V bode 3  
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- opraviť podčiarknuté: 

„Petičný výbor žiadal, aby boli nominovaní ďalší zástupcovia občianskeho sektora 

v pomere 1/3 hlasov a to z prostredia MVO. Bol navrhnutý postup, aby MŽP SR požiadalo 

Radu vlády pre mimovládne neziskové organizácie o nomináciu takéhoto zástupcu. MŽP SR 

s návrhom súhlasilo.“ 

- doplniť (z bodu 7 v záveroch presunúť): 

„Petičný výbor žiadal zverejňovanie expertíznych posudkov, ktoré sú podkladom pre 

rokovania Komisie pre biologickú bezpečnosť a zverejňovanie hlasovaní jednotlivých členov 

Komisie pre biologické bezpečnosť s odôvodnením, že ich činnosť je financovaná z verejných 

prostriedkov. MŽP SR prisľúbilo preveriť právny stav a o výsledku informovať petičný 

výbor.“ 

 

V bode 7 

- záver týkajúci sa bodu 3 je uvedený vyššie 

- opraviť a doplniť podčiarknuté: 

„Petičný výbor ďalej požadoval zverejňovanie všetkých hlasovaní Slovenskej 

republiky v príslušných odboroch na úrovni Európskej únie o návrhoch týkajúcich sa 

geneticky modifikovaných organizmov na úroveň konkrétnych mien  a zároveň aj 

zverejňovanie pripravených pozícií a ich odôvodnení na zvýšenie transparentnosti celého 

procesu rozhodovania v oblasti GMO. Rozhoduje sa o spoločnom životnom prostredí, 

hlasovania nemôžu byť tajné. MŽP SR prisľúbilo preveriť túto možnosť a o výsledku 

informovať petičný výbor.“ 

- doplniť: 

Tak členovia KBB ako aj zástupcovia SR v konaniach EÚ sú platení z verejných 

financií, ich povinnosť je obhajovať verejný záujem. A to musí byť kontrolovateľné. 

Petičný výbor požadoval zo strany zástupcov SR aj presadzovanie nezávislých štúdií 

hodnotenia vplyvu GMO aj na úrovni EÚ (štúdie neplatené výrobcami GM plodín). 

Zo strany MŽP SR boli iba spomenuté štúdie, ktoré sa robili na Slovensku. 

Ďalej prosím upraviť poslednú vetu na „Priebežnú informáciu o stave plnenia 

uvedených záverov zašle MŽP SR zástupcovi petičného výboru (Martinovi Chudému) do 20. 

5. 2017.“ – nakoľko bol nesprávne uvedený titul. 

Zostávam s pozdravom,  

Martin Chudý. 


