
 

 

 

 

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 Slovenskej národnej strany, 

 

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 SNS 2016) 

 

 

Slovenská národná strana 
 

Čo konkrétne Vaša strana urobila pre uchovanie rozmanitosti našej prírody, funkčných 

ekosystémov a pre zlepšenie ochrany chránených území? 

 

Čo konkrétne ste dosiahli pri vytváraní systému efektívneho využívania prírodného a 

nerastného bohatstva Slovenska, predovšetkým v oblasti racionálneho využívania 

podzemných a povrchových vôd? 

 

Čo konkrétne Vaša strana urobila na podporu opatrení a projektov, ktoré zabraňujú stratám 

povrchovej a podzemnej vody z nášho územia? 

 

Čo konkrétne Vaša strana urobila pre zlepšenie starostlivosti o lesy, pre zastavenie nadmernej 

ťažby dreva a nekontrolovaného vývozu kvalitnej drevnej suroviny do zahraničia? 

 

Čo konkrétne Vaša strana urobila pre zlepšenie separovania recyklácie odpadov a pre to, aby 

obchodníci a výrobcovia vyhradených výrobkov platili všetky náklady spojené so 

spracovaním odpadov z takýchto výrobkov? 

 

Ako ste pokročili pri vytváraní jednotného zúčtovacieho centra pre odpadové hospodárstvo s 

centrálnym informačným systémom? 

 

Čo konkrétne ste vykonali pri vytváraní systému nepriameho zálohovania jednorazových 

nápojových obalov - PET fliaš, hliníkových plechoviek a sklenených fliaš? 

 

Čo konkrétne Vaša strana urobila pre to, aby sa zabránilo rozširovaniu výstavby fabrík a 

developerských projektov na úkor kvalitného a lesného pôdneho fondu a pre viazanie štátnych 

stimulov pre investorov iba na pôvodné industriálne areály a zastavané plochy, prioritne s 

ekologickou záťažou, ktoré sa po revitalizácii automaticky stanú súčasťou podmienok štátnej 

podpory? 

 

 

-STUŽ/SR, 20. januára 2020- 

 

  


