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Nitra, 26. august 2015

Vážení prvovýrobcovia mlieka,
Vážení poľnohospodári,
Milí občania, ktorým nie je ľahostajný osud sektoru mlieka.
Dovoľujeme si Vám oznámiť, že Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka v spolupráci so Slovenskou
poľnohospodárskou a potravinárskou komorou za podpory ďalších samosprávnych organizácii sektoru
pôdohospodárstva organizujú VEREJNÉ ZHROMAŽDENIE pod názvom „Politika EÚ likviduje
mliečnych farmárov“.
Toto zhromaždenie je odozva na súčasnú kritickú situáciu v sektore mlieka, ktorá je spôsobená hlavne
dopadom európskych opatrení súvisiacich so zrušením mliečnych kvót a ruským embargom.
Verejné zhromaždenie sa bude konať 7. septembra 2015 od 11. 00 hodiny na námestí pri obchodnom
centre EUROVEA - pri soche M.R. Štefánika (Pribinova 8) v Bratislave, GPS: DD 48.1409722
17.12025; DMS N 48° 8' 27.5''E 17° 7' 12.899''. Parkovanie je možné v obchodnom centre Eurovea (prvé 3
hodiny zadarmo a každá ďalšia hodina: 2,5 €), alebo v okolitých uličkách (platba za parkovanie cez SMS).

Cieľom zhromaždenia je prejaviť nespokojnosť s politikou EÚ v sektore mlieka a navrhnúť opatrenia,
ktoré by mohli priniesť zlepšenie v tomto sektore.
Predbežný program zhromaždenia:
10.30-11.00 Zhromažďovanie účastníkov
11.00-12.00 Príhovory a návrhy zástupcov SZPM, SPPK, ostatných samosprávnych organizácií a
zástupcov jednotlivých regiónov
12.00-12.15 Formulácia a prezentácia požiadaviek a návrhov na zlepšenie situácie v sektore mlieka
12.15-12.30 Odovzdanie požiadaviek a návrhov na zlepšenie situácie v sektore mlieka zo strany
zástupcov organizátorov zástupcom Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku
12.30-13.00 Informovanie médií
13.00
Ukončenie verejného zhromaždenia
Týmto sa na Vás obraciame so žiadosťou o aktívnu účasť na tomto zhromaždení a podporu
tejto iniciatívy.
Svoju účasť a počet účastníkov za Váš podnik prosím potvrďte na príslušnú RPPK.
V prípade ďalších otázok sa neváhajte obrátiť na Úrad SZPM, alebo Úrad SPPK.
S pozdravom,

Ing. Alexander Pastorek
predseda SZPM

Ing. Milan Semančík
predseda SPPK
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