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Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Prof.Ing.Ľubomír
ubomír Jahnátek, PhD - minister
Dobrovičová 12
812 66 BRATISLAVA
Vážený pán Minister,
Na celoštátnej konferencii poľnohospodárov
poľ
v Nitre som zastupovala v mene našich členov
v Agrárnej komore Slovenska 7500 pracovníkov, ktorí sú zamestnaní
zamestna v agrárnych podnikoch
a poľnohospodárskych
nohospodárskych družstvách, ako aj SHR,
SHR v produkčných
ných regiónoch Slovenska z
okresov DS, SC, GA, KN, NZ, LV, VK, RS, PD a Košice-okolie.. Napriek tejto legitimite som
nedostala možnosť vystúpiť v rámci diskusie. V mene týchto členov považujeme za
nepochopiteľné (urážku),, že k cieľom a zámerom Koncepcie rozvoja pôdohospodárstva na
roky 2013-2020 vo vzťahu k programom rozvoja vidieka SR sa podpísaloo memorandum len
s vybranými komorami.
Dovoľte mi pripomenúť,
ť, že Agrárna komora Slovenska
Slovenska sa aktívne zapája do realizácie
cieľov
ov a zámerov programu rezortu, boli sme to my, ktorí sme Vám predstavili a navrhli
model na nákup pôdy, spracovali sme údaje do zelenej správy, poskytujeme žatevný
dispečing atď.
Svoju činnosť vykonávame legitímne
legití
na princípoch dobrovoľnosti,
nosti, slobody názoru a prejavu,
a slobody politickej príslušnosti.
Na konferencii odznelo, že do Programu rozvoja vidieka za predchádzajúce obdobie sa
zapojilo len 10% aktívnych poľnohospodárov.
poľ
Hľadali sme príčiny a výsledky hospodárenia
ho
jednoznačne
ne ukazujú, že ten podnikateľ
podnikate ktorí má najvyššiu produkciu, zamestnanosť,
zamestnanos alebo
chová najviac zvierat na ha pôdy dosahuje aj najvyššiu stratu, pritom pravidlá na dotácie
paralelne nesledujú túto skutočnosť;
skutoč
Napríklad na porovnanie rok 2012
Výmera na 1 pracovníka v ha
Zamestnanosť na 100ha
Počet HD/100ha
Počet ošíp./100ha
Dotácie na pracovníka(€/prac.)

SR
41,52
2,41
19,55
20,41
13228,73

DS
30,79
3,24
35,50
51,40
8856,08

Na obranu nášho poľnohospodárstva
ľnohospodárstva a potravinárstva na decembrovej demonštrácii sme Vás
v tomto duchu oslovili a požiadali, aby ste nedopustili aplikáciu
navrhovaného
diskriminačného
ného návrhu reformy Spoločnej
Spolo
poľnohospodárskej
nohospodárskej politiky (CAP) EÚ na roky
2014 – 2020 a zároveňň sme Vám ponúkli, že sme pripravení Vás i rezort kedykoľvek
kedyko
podporiť vo všetkých aktivitách, ktoré budú zamerané k eliminácii diskriminujúcich prvkov
nespravodlivej Spoločnej
čnej poľnohospodárskej
po nohospodárskej politiky, ktorá znevýhodňuje
znevýhod
naše
poľnohospodárstvo a postupne ho likviduje.
Sledujeme a vnímame Váš jasný a nekompromisný postoj na rokovaniach v Bruseli a je nám
signálom, že nemienite ustupovať.
ustupova
Uvedené dávajúc na vedomie, s úctou
Helena
ena Patasiová
v mene predstavenstva

