Dobrý deň,

posielam Vám odpovede p. Papša:

Podporíte, resp. budete presadzovať (vaša strana i vaši kandidáti) počas budúceho volebného
obdobia, teda v rokoch 2016 - 2020:

1. Zákaz pestovania GMP na území celej Slovenskej republiky, ktorý EÚ legislatíva členským štátom
umožňuje?
ÁNO+
Momentálne nevidíme praktický význam, lebo efekt GMP dostatočne nahrádza biologická a chemická
ochrana hospodársky významných rastlín a nemáme žiadne relevantné výsledky, ktorý zo systémov
ochrany je viac zdraviu škodlivý.

2.
Povinné označovanie všetkých produktov obsahujúcich GM zložky, a to v rámci celého
výrobného cyklu produktov vrátane živočíšnych produktov a potravín vyrábaných zo zvierat, ktoré sú
kŕmené GM krmivom? Presadzovanie tejto požiadavky aj na celoeurópskej úrovni?
ÁNO
Poznámka: Prikladáme tomu mimoriadny význam. Ide o ochranu zdravia obyvaťeľov Slovenska,
ochranu našich farmárov, spracovateľov a trhu.

3.
Transparentnosť všetkých rokovaní, výstupov i hlasovaní komisie (výboru) zodpovednej (ého) za schvaľovanie GMO, príslušnej sekcie MŽPSR, resp. MPRVSR zodpovedných za pozície a
stanoviská pri žiadostiach o zavedenie GMO do životného prostredia na Slovensku.
ÁNO
Poznámka: Otvorenosť všetkých rokovaní verejnej správy má #Sieť v programe, na uzatvorenie
jednania bude potrebná špeciálna výnimka z tohto pravidla

4.
Zastúpenie verejnosti, spotrebiteľov a zainteresovaného MVO sektora v pomere 1/3
hlasov vo výbore uvedom v otázke č.3?
ÁNO
Poznámka: Pokiaľ budeme mať možnosť v danej veci po voľbách rozhodnúť

5.
Intenzívny vývoj a výskum zameraný na šľachtenie nových odolných odrôd a hybridov,
resp. obnova starých, tradičných odrôd kultúrnych plodín vhodných pre podmienky SR?
ÁNO
Poznámka: Členovia a aj sám predseda našej pracovnej skupiny pre poľnohospodárstvo sa zaoberajú
šírením a starých odrôd ovocných drevín. Našou úlohou je certifikácia a tým aj legalizácia starých
tradičných odrôd, aby sa stali voľne predajnými, čo súčasná legislatíva neumožňuje. Samozrejmosťou
je podpora šľachtenia nových odolných odrôd.

6.
Vznik a rozvoj nezávislého, predovšetkým terénneho poradenstva pre poľnohospodárov,
ktoré bude zamerané na udržateľnú bez – chemickú, nízko - chemickú a ekologickú produkciu
zdravých potravín s dôrazom na ochranu životného prostredia, na rozvoj agro-biodiverzity a
schopnosť adaptácie na klimatické zmeny v SR?
ÁNO
Poznámka: S uspokojením sledujeme pionierov tejto práce,ako OZ Pangea, Biele Karpaty, BROZ,
Prales a.i.

7.
Intenzívnu finančnú i nefinančnú (kapacitnú, legislatívnu a pod.) podporu rozvoja
ekologického poľnohospodárstva v SR, predaja z dvora a rodinných fariem ročne s min. 15% rozpočtu
sektora pôdohospodárstva? Presadzovanie tejto požiadavky aj na celoeurópskej úrovni?
ÁNO
Poznámka: Vytvorenie ďalšieho reťazca pre Slovensko, zloženého z domácich aj ekologických
potravín, máme zakotvené priamo v programovom vyhlásení.

8.
Zvýšenie podielu ekologického poľnohospodárstva do roku 2020 na dvojnásobok rozlohy
a produkcie z roku 2012 na území Slovenskej republiky?
ÁNO
Poznámka: Problém vidíme v ochote farmárov vstupovať do záväzku ekologického
poľnohospodárstva, preto máme v programe, aby dotačná politika zohľadňovala ekologické
hospodárenie.

9.
Distribúciu ekologických potravín, zeleniny a ovocia do všetkých materských a základných
škôl v SR?

ÁNO
Poznámka Umiestňovanie miestnych, hlavne ekologických produktov v školských, predškolských a
ostatných štátnych zariadeniach máme zakotvené priamo v programe.

10.
Na európskej a medzinárodnej úrovni nezávislé hodnotenie vplyvu GMO organizmov na
zdravie človeka, na agro-eko-systémy, resp. ich šírenie v prostredí (posudzovanie nezávisle na
producentoch GMO) a zároveň dlhodobé sledovanie týchto vplyvov?
ÁNO
Poznámka: Riešiť tento problém lokálne nemá zmysel, preto je nevyhnutné riešiť ho na celoeurópskej
úrovni.

11.
Výmenu skúseností, poznatkov a dobrej praxe udržateľného, prírode blízkeho
poľnohospodárstva v rámci krajín EÚ?
ÁNO
Poznámka: Veľmi zaujímavé je napr. alternatívne permakultúrne hospodárenie Seppa Holzera v
Alpách priamo v alpine.

12.
Prijatie smernej stratégie rozvoja udržateľného a prírode blízkeho poľnohospodárstva SR
na najbližších 10 rokov, záväzného Akčného plánu s rozpočtom a konkrétnymi opatreniami na
najbližšie 3 roky a zverejňovanie každoročnej správy vyhodnocujúcej plnenie tejto stratégie, resp.
akčného plánu?
ÁNO
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