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Vec:     Informácia o aktuálnom stave v potravinovej pomoci 
 

Z dôvodu množstva požiadaviek od miest, obcí a ich obyvateľov sa Slovenská katolícka charita 
(ďalej SKCH) rozhodla vydať spoločné stanovisko s Trnavskou arcidiecéznou charitou (ďalej 
TTADCH) a Diecéznou charitou Rožňava (ďalej DCHRV) k projektu potravinovej pomoci. 

 SKCH bola 10. mája 2011 oficiálne požiadaná Pôdohospodárskou platobnou agentúrou (ďalej 
PPA, agentúra Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka)  zapojiť sa do distribúcie potravinovej 
pomoci z intervenčných zásob, na čo reagovala kladne.  K tomuto kroku SKCH viedol dobrý úmysel 
pomôcť tým najbiednejším občanom.  

SKCH vybavila všetky potrebné administratívne podklady pre dva sklady (obec  Rúbaň, okres 
Nové Zámky; obec Cífer, okres Trnava) a DCHRV pre jeden sklad (obec Krásnohorská Dlhá Lúka, 
okres Rožňava), aby mohli byť tieto zapísané medzi oficiálne sklady a z nich distribuovaná pomoc do 
okolitých obcí.  Podklady a rozhodnutia z príslušných regionálnych úradov verejného zdravotníctva 
doručila SKCH  18. júla 2011 na PPA.  Zo strany spolupracujúcich charít  bolo všetko pripravené tak, 
aby sa s distribúciou mohlo začať najneskôr v mesiaci september, no od vtedy sa čaká na dovoz 
potravín do skladov a začiatok distribúcie. Keďže projekt dlhšiu dobu stagnuje,  žiadali charity PPA, 
aby vydala stanovisko,  ktoré by upokojilo a vysvetlilo situáciu, no bez úspechu. 

Preto sú SKCH, TTADCH a DCHRV nútené k celej veci zaujať stanovisko. Charity zapojené 
do projektu si vážia pomoc a partnerský vzťah s obcami a mestami, ktorý vznikol na základe projektu 
potravinovej pomoci. Pre jeho zachovanie považujú za potrebné objasniť svoju  pozíciu v projekte. 
Charity sú so svojimi skladovými priestormi závislé na dovoze potravinovej pomoci od výrobcu. Avšak 
komunikáciu s výrobcom a tiež koordináciu celého projektu na Slovensku má na starosti PPA.  

To znamená, že dátum distribúcie v jednotlivých obciach je závislý na dátume návozu skladov 
a ten závisí od komunikácie a dohody medzi PPA a výrobcom. Do dnešného dňa nedošlo k návozu 
potravín, čo ale nie je v kompetencii a možnostiach charít to ovplyvniť. Celá táto agenda spadá do 
kompetencie PPA.  

Termín ukončenia projektu sa blíži, preto dovoz potravín do skladov riešia SKCH, TTADCH a 
DCHRV aj prostredníctvom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Na mesiac november je 
pripravený harmonogram distribúcie a cieľom charít naďalej zostáva zabezpečiť distribúciu 
potravinovej pomoci. Pokiaľ sa ale dovoz potravín neuskutoční, nebudú túto distribúciu vedieť 
zabezpečiť. 

 
S pozdravom 

 

                                                                                              
  
         Mgr. Radovan Gumulák 
              generálny sekretár 


