
                                       

 

 
     
 
 
 
 
 
 

Doc. JUDr. Róbert Fico, CSc 
Predseda vlády SR 
Úrad vlády Slovenskej republiky   
Námestie slobody 1 
 813 70 Bratislava 

 

V Bratislave, 12. novembra 2012 

 

Vážený pán premiér, 

22.-23. novembra, budete spolu s ďalšími hlavami štátov Európskej únie rozhodovať o smerovaní rozpočtu 
únie na roky 2014-2020. Dolu podpísané organizácie, ktoré zastupujú záujmy ochrany nášho prírodného 
dedičstva, záujmy vidieka a udržateľného poľnohospodárstva Vás vyzývajú, aby Ste na Európskom summite 
presadzovali priority, ktoré budú smerovať k podpore unikátneho potenciálu Slovenska, ktorým je 
bohatstvo prírody, vidiecke komunity a zachovalá tradičná krajina. Tieto predstavujú silný základ  nielen pre 
produkciu dostatku zdravých potravín pre obyvateľstvo,  a  pre rozvoj turistiky, ale aj pre zvyšovanie 
stability a sebestačnosti vidieckych regiónov. 

Konkrétne Vás žiadame o presadzovanie nasledovných priorít: 

• Vyčlenenie 1% rozpočtu EÚ pre program Life, jediného finančného nástroja Únie 
podporujúceho ochranu prírody a životného prostredia; 

• Naviazanie 1. piliera Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) na „zelený balíček“, súbor 
poľnohospodárskych postupov, ktorých cieľom je zlepšiť environmentálny dopad SPP; 

• Vyčlenenie 50% z  rozpočtu SPP na podporu rozvoja vidieka. 

Uvedomujeme si, že rozpočet Únie v súčasných ekonomických podmienkach nie je možné navyšovať a je 
nám známe, že viaceré členské krajiny presadzujú jeho krátenie. Pri rozhodovaní o verejných prostriedkoch 
je však okrem výšky rozpočtu jednotlivých politík a nástrojov potrebné venovať pozornosť aj ich nastaveniu, 
aby bola zabezpečená aj kvalita vynakladania európskych finančných zdrojov a zároveň  hľadať rezervy 
v položkách, ktoré neposkytujú jasný verejný úžitok. 

Preto  naviazanie 1. piliera na „zelený balíček“ a  vyčlenenie 50% z  rozpočtu SPP na podporu rozvoja vidieka 
by bolo jednoznačným príspevkom ku kvalite investícií v oblasti poľnohospodárstva, k zníženiu negatívnych 
vplyvov na životné prostredie, ako aj k zachovaniu a rozvoju tradičného rázu krajiny na slovenskom vidieku. 
Slovensko ako krajina s druhým najvyšším zastúpením vidieckeho obyvateľstva v pomere k populácii v EÚ, 
s obrovským prírodným a kultúrnym potenciálom môže len získať ak sa Únia dohodne na silnom rozpočte 
pre 2.pilier venovaný podpore rozvoja vidieka. Vďaka silnému programu LIFE  bude mať Slovensko možnosť 
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pokračovať v zlepšovaní životného prostredia a podpore prírodných ekosystémov, ktoré sú dôležité pre 
zdravie a poskytujú nám rôzne služby, ako napr. ochrana proti povodniam, čistenie vody 
a ovzdušia, opeľovanie, a mnohé iné bez ktorých spoločnosť, vrátané mnohých ekonomických odvetví 
nemôžu zdravo existovať. 

V čase ekonomickej aj environmentálnej krízy, podpora diverzifikácie aktivít na vidieku, podpora 
udržateľného hospodárenia a ochrana prírody patria k nevyhnutným investíciám do budúcnosti našej 
krajiny.  Slovensko  sa tak môže  stať lídrom v presadzovaní záujmov ochrany prírody a vidieka v rámci EÚ.   

NEPODPISUJTE  BIANKO ŠEKY, PODPORTE INVESTÍCIE, KTORÉ BUDÚ SKUTOČNÝM PRÍNOSOM PRE ĽUDÍ A PRÍRODU SLOVENSKA! 

 

 
   

Miroslav Demko 
SOS/BirdLife Slovensko, 
riaditeľ 

Mária Behanovská 
Vidiecky parlament na 
Slovensku, predsedníčka 

Daniel Lešinský 
CEPTA, predseda; 
Agro-eko fórum, 
koordinátor 

Tomáš Kušík 
BROZ, predseda 

  

 
 

Ján Šeffer 
Daphne, riaditeľ 

Ladislav Janičina 
Ekotrend Slovakia, 
predseda 

Magdaléna 
Grambličková 
Priatelia Zeme- CEPA, 
riaditeľka 

Lucia Deutschová 
Ochrana dravcov na 
Slovensku, výkonná 
riaditeľka 

 

Na vedomie: 

Peter Kažímír, podpredseda vlády a minister financií SR  
Miroslav Lajčák, podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
Mikuláš Huba, predseda Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie 
Ivan Korčok, stály predstaviteľ SR pri EÚ 
 
 
 
 
Kontakty: 
Slovenska ornitologická spoločnosť (SOS)/BirdLife Slovensko, tel.  0944 209 893, nemcova@vtaky.sk 
VIPA – Vidiecky parlament na Slovensku, tel. 0905 498 405, e-mail: mbehanovska@stonline.sk 
Agro-eko fórum - platforma mimovládnych organizácií za trvaloudržateľné poľnohospodárstvo, lesníctvo a rozvoj 
vidieka, e-mail: lesinsky@changenet.sk 
BROZ –Bratislavské regionálne ochranárske združenie, tel./fax. 02-555 62693, e-mail: broz@broz.sk 
CEPTA- centrum pre trvalo-udržateľné alternatívy, tel. 0905581076, e-mail: cepta@cepta.sk 
DAPHNE –Inštitút aplikovanej ekológie, tel. 02 45524019, email: daphne@daphne.sk 
Ekotrend –Zväz ekologického poľnohospodárstva, tel. 0534511862, e-mail: ecotrend@ecotrend.sk 
Priatelia zeme –CEPA, tel. 048 419 3718, e-mail: cepa@priateliazeme.sk 
Ochrana dravcov na Slovensku, tel. 02 55573440, e-mail:  deutschova@dravce.sk 
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