VÝZVA KOMPETENTNÝM
S obavami sledujeme ako sa v našej vlasti permanentne zvyšuje nezamestnanosť, rastie počet
občanov pod hranicou chudoby, počet bezdomovcov a zhoršuje sa výživová situácia najmä
nemajetných občanov. Deje sa tak napriek tomu, že máme bohatý poľnohospodársky a
vodohospodársky potenciál a naša vlasť už v minulosti dokázala, že vieme zabezpečiť dostatok
základných potravín rozumným hospodárením na domácej pôde.
V záujme zásadného riešenia týchto kľúčových problémov slovenskej ekonomiky a spoločnosti,
osobitne záchrany pôdy pred deštrukciou a jej nezmyselným odpredajom subjektom pre prevažne
neprodukčné využívanie,
za prioritný celospoločenský záujem Slovenska v rámci Európskej únie
považujeme
záchranu a vitalizáciu multifunkčného pôdohospodárstva a vodohospodárstva Slovenska ako
kľúčovú základňu existencie a prosperity obyvateľstva, štátu ako aj obnovy a rozvoja vidieka.
Pre naplnenie tohto cieľa žiadame kompetentné inštitúcie a osobnosti – prezidenta, Národnú radu,
vládu, regionálne a miestne inštitúcie, politické strany i občianske združenia Slovenskej republiky,
vynaložiť v čo najkratšom čase maximálne úsilie
aby
•
Národná rada Slovenskej republiky prijala doktrínu dlhodobého rozvoja multifunkčného
pôdohospodárstva a vodohospodárstva, založeného na biologických základoch,
•
Vláda Slovenskej republiky kreovala medzirezortný prierezový výkonný orgán pre koordináciu
pôdohospodárstva, vodohospodárstva, priemyslu, energetiky, dopravy, sociálnych aspektov zdravia a
natality a realokácie finančných prostriedkov pre daný komplexný strategický cieľ podriadený
predsedovi vlády SR,
•
multifunkčne ponímané pôdohospodárstvo a vodohospodárstvo patrilo už po najbližších
parlamentných voľbách i pri následných striedaniach vládnych garnitúr medzi priority vládnych
programov,
•
pre zachovanie a zvýšenie konkurencieschopnosti poľnohospodárstva vláda SR iniciovala a
presadzovala v orgánoch EÚ vyrovnanie podmienok podnikania na pôde na úrovni „starých„ 15
členských štátov v EÚ v podľa zásady „rovnosť povinností a šancí všetkým“,

• bola systematicky budovaná a tým posilnená potravinová dostatočnosť vytvorením „národných“
poľnohospodárskych a potravinárskych produkčných a obchodných kapacít,
•
bola posilnená potravinová bezpečnosť štátu s cieľom ochrany zdravia obyvateľstva a
zlepšenia kvality života,
•
boli podniknuté razantné kroky pre znižovanie regionálnych rozdielov, najmä podporou
hospodárenia v horších podmienkach,

•
bola zabezpečená ekologická rovnováha pri hospodárení na pôde a trvalo udržateľný rozvoj
lesného a vodného ekosystému s využívaním najnovších poznatkov svetovej vedy a výskumu, ale aj
rezortnej vedeckovýskumnej základne,
•
bola ústavne zakotvená ochrana pôdneho fondu, vodných zdrojov a drevnej hmoty pred
osudom koristníckeho odpredaja nosných priemyselných, energetických a i. podnikov zahraničným
subjektom,
•
sa v súlade s programom EÚ a FAO výrazne zvýšila podpora rozvoja vedeckej a výskumnej
základne pre rozvoj multifunkčného pôdohospodárstva, potravinárstva a vodohospodárstva s
osobitným zreteľom na podporu výrazného zvýšenia zamestnanosti a výroby produkcie s vyššou
pridanou hodnotou,
•
sa na všetkých úrovniach riadenia rezortu pôdohospodárstva zaviedol dôsledný a objektívny
výber vedúcich pracovníkov len na základe ich schopností a odborných znalostí, nezávislý od
politického zoskupenia vo vláde a parlamente,
•
vláda SR výrazne formovala propagáciu nákupov občanmi a školskými stravovacími
zariadeniami potravín vyprodukovaných v SR.

V Bratislave 21. februára 2012
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