
 

Vážení predstavitelia politickej strany 

V roku 2016 sme odovzdali Petíciu za zdravé potraviny a Slovensko bez GMO, ktorú 
podpísalo 18300 signatárov. Na prvom mieste v nej žiadame zákaz pestovania geneticky 
modifikovaných (ďalej len „GM“) plodín v SR. Po jej odovzdaní nám bolo oznámené zo strany 
MPRV SR, že Slovensko bude bez GMO v roku 2018. Kvôli naťahovaniu sa zákaz pestovania 
GM plodín do dnes neuskutočnil, začal len proces transpozície smernice EÚ 412/2015 do 
našej legislatívy, čo umožní u nás zákaz právne realizovať.  

Na Slovensku sa od roku 2017 GMP už síce nepestujú, no ich pestovanie je stále možné a nie 
je zakázané. Väčšina krajín EÚ ich už zakázala. U nás hrozí opätovné pestovanie týchto veľmi 
kontroverzných pre človeka a ŽP rizikových plodín. Musíme za nimi definitívne zavrieť dvere. 

Blížia sa parlamentné voľby  a my prostredníctvom otázok zisťujeme pre občanov SR postoje 
jednotlivých strán ku geneticky modifikovaným organizmom (ďalej len „GMO“), táto téma 
nám nie je ľahostajná.  

Odpovede na otázky nižšie vás prosíme zaslať do 13.02.2020 na adresu: 
info@vsetkoogmo.sk  

Výsledky dotazníka zverejníme ešte pred voľbami na verejných portáloch.   

Ak chcete doplniť „Poznámku“ pri odpovediach na otázky, vyhodnocovať budeme iba 
poznámky s rozsahom textu max. 250 znakov, v rátane medzier (čo je ca 2,5 riadku 
štandardnej strany, pri veľkosti písma 11/12).    

 

OTÁZKY: 

Podporíte, resp. budete presadzovať (vaša strana i vaši kandidáti) počas budúceho 
volebného obdobia, teda v rokoch 2020 – 2024: 

 

1.  Zákaz pestovania GMP na území celej Slovenskej republiky?  

ÁNO x                 NIE  NEVIEME     

Poznámka:........ 

2. Dokončenie zmeny národnej legislatívy, ktorá umožní zakázať pestovanie GM plodín 
(v súlade s legislatívou EÚ) do 1 roka po voľbách?  

ÁNO x                 NIE  NEVIEME     

Poznámka:........ 

3. Povinné označovanie všetkých produktov, tak aby bolo jasné, či obsahujú  (respektíve 
neobsahujú) 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 počas celého volebného obdobia? 

ÁNO x                 NIE  NEVIEME     



Poznámka:........ 

4. 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 x                 NIE  NEVIEME     

Poznámka:........ 

5. Podporu vývoja a výskumu zameraného na šľachtenie nových odolných odrôd a hybridov, 
resp. obnova starých, tradičných odrôd kultúrnych plodín vhodných pre podmienky SR? 

ÁNO x                 NIE  NEVIEME     

Poznámka:........ 

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 x                 NIE  NEVIEME     

Poznámka:........ 

7. Distribúciu ekologických potravín, zeleniny a ovocia vyprodukovaných na Slovensku do 
všetkých materských a základných škôl v SR? 

ÁNO x                 NIE  NEVIEME     

Poznámka:........ 

8. 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 x                 NIE  NEVIEME     

Poznámka:........ 

9.  Prijatie záväznej  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 x                 NIE  NEVIEME     

Poznámka:........ 

 


