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Ministerstvo pôdohospodárstva sa pri africkom more ošípaných tvári,
ako keby išlo o sezónnu vírusovú chrípku
Bratislava, 19. augusta 2019
Čoskoro uplynie mesiac od prepuknutia nákazy africkým morom ošípaných na
území Slovenskej republiky a ministerstvo pôdohospodárstva sa tvári, ako keby sa nič
vážne nedialo. Prijímajú sa viac menej dobrovoľnícke opatrenia na odstrel potenciálne
nakazených diviakov a vedenie MPaRV SR ešte stále nevie, či bude odškodňovať
všetkých, alebo len registrovaných chovateľov.
Hnutie SME rodina, napriek opakovaným výzvam, sa ani po 4 týždňoch od vypuknutia
nákazy na Slovensku, nedozvedelo, ako budeme likvidovať mŕtve telá zvierat.
„Stále nevieme, či primárne sa budú mŕtve tela uhynutých, alebo utratených zvierat
likvidovať v jedinom asanačnom kafilerickom zariadení v Mojšovej Lúčke, alebo sa budú
vytvárať zberné jamy na likvidáciu kadáverov (tiel uhynutých zvierat) pod dozorom
veterinárnej správy, ako v období ranného stredoveku. Na uvedenú skutočnosť sme
upozorňovali už pred rokom,“ zdôrazňuje predseda hnutia SME RODINA Boris Kollár.
Predseda pracovnej skupiny hnutia SME RODINA pre poľnohospodárstvo,
potravinárstvo a regionálny rozvoj Jaroslav Karahuta upozorňuje, že „Slovenská republika je
viac ako rok pod stálym infekčným tlakom vírusu afrického moru ošípaných zo susedného
Maďarska. Bolo takmer isté, že zavlečenie vírusu AMO na územie Slovenska je iba otázkou
času, preto skôr za komické ako odborné považujem vyhlásenia generálneho tajomníka
služobného úradu MPRV SR Jaroslava Regeca, ktorý informuje, že po zasadnutí expertnej
skupiny (15.8.2019) budú vypracované mimoriadne veterinárne opatrenia, ktoré budú
obsahovať zásady konania poľovníkov pri sanácii nájdenej uhynutej, respektíve ulovenej
diviačej zveri,“ konštatuje Jaroslav Karahuta.
„Slovensko je viac ako z dvoch tretín závislé na dovoze bravčového mäsa zo
zahraničia, pričom takmer všetky produkčné chovy, ktoré zabezpečujú aspoň tú mizernú 30%
sebestačnosť sa nachádzajú na hraniciach s Maďarskom. Preto ako predseda parlamentnej
politickej strany, ktorá má potravinovú sebestačnosť ako jednu zo svojich priorít, žiadam
pani ministerku Matečnú, aby sa aspoň na konci svojho funkčného obdobia starala viac
o zabezpečenie výživy ľudí a nie o politické hry Slovenskej národnej strany,“ vyzýva predseda
hnutia Boris Kollár.
Pre hnutie SME RODINA je otázka potravinovej sebestačnosti a bezpečnosti potravín
dôležitou prioritou. V rámci svojho programu Stratégia 2030 pre poľnohospodárstvo,
potravinárstvo a regionálny rozvoj budeme presadzovať zriadenie Štátneho asanačného
podniku s diverzifikovanými strediskami po celom území Slovenskej republiky. Nemôžeme
dopustiť, aby prevoz a likvidácia vysoko infekčného biologického materiálu boli
monopolne v rukách jedinej súkromnej firmy.
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Hnutie SME RODINA ďalej vyzýva MPaRV SR, aby bola okamžite zriadená centrálna
webová stránka, kde by boli na dennej báze zverejňované všetky aktuálne informácie súvisiace
s AMO na Slovensku, prijaté opatrenia a pokyny pre všetkých chovateľov ošípaných na území
Slovenskej republiky Súčasne by tam bola zverejňovaná aj aktuálna nákazová situácia s AMO
v rámce nielen EÚ, ale aj celého sveta.
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