
O b  č  i a  n  s  k a     i  n  i  c  i  a  t  í  v  a      S  l  o v  e  n  s  k  o    b  e z      G  M  O

Ministerka Gabriela Matečná 
Ministerstvo pôdohospodárstva a  rozvoja 
vidieka SR 
Dobrovičova 12 
812 66 Bratislava  

V Trnave, dňa 19.11.2017 

Vec: Žiadosť o sprístupnenie informácií 

 Vážená pani ministerka Gabriela Matečná, dovoľte nám pripomenúť, že uplynul 
práve rok od odovzdania Petície za zdravé potraviny a Slovensko bez GMO, kde okrem 
iného žiadame o  zákaz pestovania všetkých GM plodín v  SR a  označovanie potravín/
krmív. Dostali sme od vás prísľub, že od roku 2018 bude Slovensko bez GMO, tento váš 
úmysel odznel aj v médiách.  

V  zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o  slobodnom prístupe k informáciám vás 
preto žiadame o informácie ako ministerstvo pokračuje v plnení bodov petície (čo sa 
urobilo, resp. čo a kedy sa spraví, naplní). 

 Zároveň vyjadrujeme veľkú nespokojnosť s postojom Slovenska, ktoré 25.10.2017 
hlasovalo, resp. chcelo hlasovať za predĺženie používania glyfosátu na ďalších 10 rokov, 
čo pri súčasnom poznaní prípadu Glyfosát (a praktík jeho producenta) vyznieva ako 
ľahostajnosť voči občanom a  životnému prostrediu Slovenska, rovnako tak aj 
ľahostajnosť voči zdraviu našich farmárov a  širokej verejnosti. V  tomto prípade Vás 
rovnako v   zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o  slobodnom prístupe k informáciám 
žiadame o konkrétne informácie: 

- Ako Slovensko hlasovalo, resp. chcelo hlasovať v prípade predĺženia autorizácie 
glyfosátu na úrovni EÚ (Standing Committee on phytopharmaceuticals) na ďalších 
10 rokov dňa 25.10.2017? 

- Na základe akých podkladov (odporúčania, stanoviská a pod.), ktorých rezortov? 

- Kto je zodpovedný za monitoring rezíduí glyfosátu v  pôde, vo vodách 
(podzemných a povrchových) a  v  potravinách na Slovensku. Rovnako žiadame 
dostupné informácie o  rezíduách glyfosátu z  národného, resp. európskeho 
monitoringu v potravinách, v pôde a vo vodách za posledné dva dostupné roky. 

S pozdravom  

Občianska iniciatíva Slovensko bez GMO 
Martin Chudý - zástupca petičného výboru  podpis: 
Mgr. Mária Stieranková 
Ing. Peter Sudovský 
Ing. Daniel Lešinský, PhD. 

Adresa pre odpoveď: 
Partizánska 1105/25 
017 01 Považská Bystrica  
info@vsetkoogmo.sk 

Prílohy: 1. Kópia- Petície za zdravé potraviny a Slovensko bez GMO
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