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TLAČOVÁ SPRÁVA hnutia SME RODINA – Boris Kollár  

 EK potvrdila svojim rozhodnutím nekompetentnosť a neschopnosť SNS,  

riadiť rezort pôdohospodárstva 

Bratislava, 2. apríl 2019 

Hnutie SME RODINA - Boris Kollár hodnotí dnešný tlačový brífing podpredsedníčky vlády a ministerky 

pôdohospodárstva Gabriely Matečnej, ako zúfalý výkrik a prejav absolútnej neschopnosti riadiť rezort, 

zodpovedný za výživu občanov Slovenskej republiky. 

Európska komisia uvalila dnes predbežné opatrenie na osobitný odvod pre obchodné reťazce a po nezmyselných 

nákupoch bojových stíhačiek, je to ďalšia rana pre slovenský rozpočet na rok 2019. 

Hnutie SME RODINA opakovane upozorňovalo na nekompatibilitu prijatého zákona o osobitnom odvode 

s pravidlami voľného obchodu v EÚ a  správne predpokladalo, že tento zákon, ktorý prijala NR SR 13.12.2018 

po prelomení veta prezidenta Slovenskej republiky, bude Európskou komisiou v priebehu krátkej dobe zrušený. 

Naše predpoklady sa opierali o skutočnosti, že podobný odvod už bol pozastavený, prípadne zrušený EK aj 

v Maďarsku a Poľsku.  

„Schválený zákon č.385/2018, je iba potvrdením toho, že SNS nedokáže v poľnohospodárstve riešiť veci 

systémovo a neprináša pre totálne rozvrátený rezort riešenia, alebo iba ďalší chaos.  Výsledkom sú najhoršie 

ekonomické a produkčné ukazovatele agropotravinárstva Slovenska od vstupu do EÚ v roku 2004, ktoré je dnes 

v réžii pani ministerky Matečnej,“ zhodnotil dnešné tlačové vyhlásenie vedúci pracovnej skupiny pre 

poľnohospodárstvo, Jaroslav Karahuta.  

„Chaotické rozhadzovanie peňazí daňových poplatníkov, podozrivé nákupy v rezorte obrany, neplnenie ani 

základných vedecko-výskumných úloh v rezorte školstva a schvaľovanie dokumentov v poľnohospodárstve, ktoré 

neprinášajú nič pozitívneho pre bežného občana SR a sú v jasnom rozpore s pravidlami EÚ. Sú typickým 

príkladom neschopnosti predsedu SNS Andreja Danka a jeho politických nominantov, podieľať sa na riadení 

štátu,“  zhodnotil činnosť SNS vo vláde SR predseda hnutia Boris Kollár. 

 Vyjadrenie  poslankyne Evy Antošovej zo SNS, že príčinou problémov v poľnohospodárstve je naše členstvo 

v EÚ, je popieranie našej zahranično-politickej orientácie a nepriznanie si neschopnosti SNS podieľať sa na 

riadení štátu. Jej tvrdenia popierajú skutočnosť, že našimi hlavnými dodávateľmi potravín sú ČR, Maďarsko 

a Poľsko, ktorí vstúpili do EÚ v rovnakom čase ako Slovensko.   

„Hnutie SME RODINA na rozdiel od SNS sa dlhodobo pripravuje na možnosť podieľať sa na riadení rezortu 

pôdohospodárstva. V roku 2018 sme predložili verejnosti na diskusiu náš program „Potravinovo sebestačný 

štát – ekonomicky rastúci vidiek“, kde sme predstavili konkrétne legislatívne  a ekonomické opatrenia, ktorými 

zvýšime našu sebestačnosť bez toho, aby sme zavádzali nové dane a zvyšovali ceny potravín. Naplnením nášho 

programu dôjde k podstatnému zníženiu cien potravín, k výraznému oživeniu slovenských regiónov a k rozvoju 

vidieka, ktorý v rozvinutej spoločnosti je nositeľom potravinovej sebestačnosti a plnohodnotného života 

vidieckeho obyvateľstva,“  uviedol Jaroslav Karahuta. 
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