
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   

                      Ministerstvo pôdohospodárstva          
                     a rozvoja vidieka SR 

Dobrovičova 12 
812 66 Bratislava 

                      V Trnave, dňa 23.10.2018 

Vec: Žiadosť o sprístupnenie informácií 

 V zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o  slobodnom prístupe k informáciám vás 
žiadame o informácie, ako ministerstvo pokračuje v plnení bodov Petície za zdravé 
potraviny a  Slovensko bez GMO. Pripomíname, že Petíciu podpísalo skoro 20000 
občanov a  podporili ju organizácie ako Zväz výrobcov krmív, skladovateľov a 
obchodných spoločností, Agro-eko fórum (platforma zastrešujúca množstvo 
mimovládnych organizáci í ) , Ekotrend Slovakia (zväz ekologického 
poľnohospodárstva) a odmietavé stanovisko voči GMO vyjadrila aj SPPK (Slovenská 
poľnohospodárska a potravinárska spoločnosť).  

Po odovzdaní petície ste síce prehlásili, že v roku 2018 chcete Slovensko bez 
GMO, no  napriek tomu v  tomto roku zákaz pestovania týchto plodín nebol 
zrealizovaný. To, že sa v  tomto roku nerozhodol žiadny pestovateľ pestovať GM 
plodiny, vôbec nič neznamená, ďalší rok to môže byť inak.  

Zákaz pestovania GM plodín je vo vašej kompetencii. S  poľutovaním si 
dovolíme tvrdiť, že k  tomuto cieľu neboli z  vašej strany vykonané žiadne známe 
smerodajné kroky, okrem zostavenie pracovnej skupiny spolu s MŽP SR, ktorá má za 
úlohu transpozíciu smernice (EÚ) č. 2015/412 (umožňujúcu zákaz pestovania GM 
plodín) do našej legislatívy, čo jej trvá už vyše roka. Keďže ste súčasťou tejto 
pracovnej skupiny, zmena legislatívy je tiež aj vo vašej kompetencii a máte na ňu 
priamy vplyv.  

Žiadame o poskytnutie informácií ako ministerstvo pokračuje v plnení bodov 
petície. Žiadame informácie o  konkrétnych vykonaných opatreniach a krokoch, 
plánovaných opatreniach a krokoch (ich konkrétne termíny a  výsledky). Taktiež 
o  informácie v súvislosti s transpozíciou vyššie spomenutej smernice do legislatívy 
SR, o možnosti pripomienkovať ju a o poskytnutie  informácií k činnosti pracovnej 
skupiny, ktorá bola pre tento účel zriadená (jej stretnutiach, záveroch, atď.).  

Ak vysoká štátna inštitúcia niečo prisľúbi, tak to má byť vec istá. My občania 
sme občianskou aktivitou prejavili vôľu úprimne pomôcť krajine, vy ste to odmenili 
prísľubom jej plnenia a  vyzdvihovaním občianskej angažovanosti. Žiaľ, nič 
konkrétne ste nesplnili. Na celú dobrovoľnú aktivitu sme spolu s občanmi, pre 
ktorých máte vykonávať službu nasledujúc ich vôľu, vyvinuli nemálo energie.  
Preto, v  prípade vašej ďalšej neaktivity v  tejto veci, nemôžete byť prekvapení 
prejavom nedôvery vo vašu inštitúciu a  rastúcou nedôverou v  možnosť niečo 
zmeniť. Tak ako sme verejne propagovali náš zámer pomôcť Slovensku, tak budeme 
energicky informovať verejnosť o  vašej nečinnosti v  tejto veci a  o prípadnom 
zavádzaní občanov.  



Okrem možnosti voliť, je petícia možnosťou občana zasahovať do vecí 
verejných. Viac sme spraviť nemohli. Ako prejav našej vôle sme túto možnosť 
využili, preto vás žiadame o jej rešpektovanie a plnenie sľubov. Veríme, že problém 
nie je vo vašom nezáujme a skorými činmi nás presvedčíte o opaku. 

    
Táto žiadosť, je zároveň otvoreným listom. Odpoveď žiadame do 

31.10.2018, aby mohla byť do najväčšej možnej miery zverejnená ešte pred 
nastávajúcimi komunálnymi voľbami. 

Za občiansku iniciatívu Slovensko bez GMO 
Martin Chudý – zástupca petičného výboru                           podpis: 

Adresa pre odpoveď: 
info@vsetkoogmo.sk  
  
Martin Chudý 
Partizánska 1105/25 
01701 Považská Bystrica 

Spôsob sprístupnenia informácií: Na uvedený emailový kontakt a následne poštou 
na uvedenú adresu.  
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