
 

 

 

 

Spoločnosť pre trvalo udržateľný život v Slovenskej republike (STUŽ/SR) 

Staroturský chodník 1, 811 01 Bratislava 

mikulas.huba2@gmail.com 

 

 

 

Vec: Žiadosť o informáciu                                                                    Bratislava, 15. 1. 2020 

 

 

Vážené vedenie Strany Most-Híd, 

 

Obraciame sa na Vás v súvislosti s blížiacim sa koncom volebného obdobia 2016 – 2020. V 

parlamentných voľbách 2016 ste kandidovali s volebným programom, ktorý obsahoval aj 

Vaše zámery a sľuby, týkajúce sa životného prostredia. Pred štyrmi rokmi sme spolu s 

Centrom pre trvalo udržateľné alternatívy (CEPTA) Váš program vyhodnotili. 

 

Dovoľte, aby sme sa na Vás po štyroch rokoch obrátili so žiadosťou o informáciu, čo 

konkrétne ste ako parlamentná politická strana i ako člen vládnej koalície či jednotlivé 

poslankyne a jednotliví poslanci z poslaneckého klubu SNS urobili na podporu realizácie 

konkrétnych opatrení v environmentálnej oblasti, ktoré sa uvádzajú vo Vašom volebnom 

programe (sú obsiahnuté v prílohe tohto mailu). 

 

Vašu odpoveď privítame na adrese: 

 

mikulas.huba2@gmail.com 

 

do 10. februára 2020. 

 

 

Vopred ďakujeme. 

 

S pozdravom, 

 

 

Mikuláš Huba 

čestný predseda STUŽ/SR a zakladajúci členovia Slovenského ochranárskeho snemu 

 

 

Príloha: 1 
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Príloha (otázky vyplývajúce z environmentálnej časti volebného programu Strany Most-

Híd 2016) 

 

Čo Vaša strana urobila na podporu dlhodobo a ekologicky udržateľného vidieka? 

Ako ste sa zasadili za to, aby poľnohospodárska a iná výroba bola v súlade s prírodnými 

danosťami? 

Čo ste urobili na podporu udržateľného využívania prírodných zdrojov, udržateľného 

poľnohospodárstva, produkcie zdravých potravín a zdravého prostredia? 

Čo ste urobili na podporu zrovnoprávnenia environmentálnych aspektov s hospodárskymi 

záujmami? 

Kde a ako ste „naštartovali projekty manažmentu krajiny“, vrátane oblastných plánov 

manažmentu krajiny a zainteresovania miestnych aktérov? 

Ako Vaša strana pokročila pri vypracúvaní komplexnej stratégie na vyrovnanie klimatických 

výkyvov? 

Ako ste napomohli posilneniu retenčných schopností krajiny? 

Ako ste napomohli takému hospodáreniu v krajine, ktoré je v súlade s prírodnými danosťami? 

Čo ste urobili pre revitalizáciu a opätovné sprevádzkovanie odvodňovacích a zavlažovacích 

sústav? 

Čo ste urobili v záujme prehodnotenia štruktúry lesov a celkového prístupu k lesnému 

hospodáreniu? 

Čo Vaša strana urobila v záujme zosúladenia hospodárskych záujmov so „záujmami“ prírody? 

Čo ste urobili v záujme energetických úspor, efektívneho využívania obnoviteľných zdrojov a 

priaznivejšieho energetického mixu, ktorého súčasťou budú aj obnoviteľné zdroje z 

poľnohospodárskej a lesníckej činnosti? 

Čo ste urobili pre celkové zníženie energetickej náročnosti, v záujme eliminácie zbytočného 

plytvania zdrojov a znečisťovania životného prostredia? 

Čo ste urobili na podporu malokapacitnej výroby energie decentralizačnou formou? 

Čo ste urobili v záujme zvýšenej transparentnosti predaja prebytočných emisných kvót? 

Čo Vaša strana urobila v prospech revitalizácie investormi opustených závodov a bývalých 

hospodárskych dvorov? 

Čo ste urobili pre ochranu poľnohospodárskej pôdy pred jej zábermi na novú výstavbu? 

Ako ste napomohli zvýšeniu podielu separácie a recyklácie odpadov a zdokonaleniu 

fungovania systému odpadového hospodárstva? 

 

  


