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

 

 

 

Vážené vedenie Strany Sloboda a solidarita, 

 

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

V parlametných 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 a ocenili sme 

jeho pozitívne stránky. 

 

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

konkrétne ste ako parlamentná politická strana i ako jednotlivé poslankyne a jednotliví 

poslanci z poslaneckého klubu SaS 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 člen Slovenského ochranárskeho snemu 
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Príloha (otázky vyplývajúce z environmentálnej časti volebného programu 2016) 

 

 

 

Strana Sloboda a Solidarita 

 

 

Čo ste urobili pre lepšie dodržiavanie ústavných práv občanov na zdravé životné prostredie 

(ŽP)? 

 

Čo ste urobili pre naplnenie tézy, že: "ochrana prírody nie je luxus, ale nevyhnutná 

podmienka zdravej spoločnosti?" 

 

Čo ste urobili proti tomu, aby ďalej narastal ekologický dlh? 

 

Čo Vaša strana urobila na podporu prevencie? 

 

Čo ste urobili pre zlepšenie systémových podmienok na zlepšenie stavu ŽP? 

 

Čo ste urobili v záujme premietnutia environmentálnych aspektov do ostatných, najmä 

hospodárskych oblastí? 

 

Ako sa Vám darilo pri presadzovaní zapracovania protipovodňových plánov a programov 

revitalizácie krajiny do regulatívov záväzných častí územných plánov? 

 

Čo ste podnikli v záujme vytvorenia finančného podporného mechanizmu na oživenie 

opustených poľnohospodárskych a priemyselných areálov, tzv. brownfieldov? 

 

Čo ste urobili pre zamedzenie záberov poľnohospodárskej pôdy na výstavbu? 

 

Ako ste sa zasadili za transparentné naskladanie s emisnými kvótami? 

 

Čo ste urobili pre to, aby sa v lesnom hospodárstve rešpektovali širšie súvislosti, vplyvy na 

krajinu a celospoločenské funkcie lesov? 

 

Čo ste urobili v záujme zachovania zvyšovania biodiverzity, ochranu biotopov, zmierňovanie 

klimatických zmien a ochrany vodných zdrojov? 

 

Čo ste podnikli v záujme tvorby nových pracovných príležitostí pre nezamestnaných pri 

realizácii Projektov revitalizácie krajiny a protipovodňovej ochrana miest a obcí? 

 

Čo ste urobili pre to, aby sa umožnil prístup verejnosti k hodnoteniu programov revitalizácie 

krajiny, programov starostlivosti o les a návrhov zonácie národných parkov? 

 

Čo ste urobili pre zvýšenie transparentnosti pri zverejňovaní a prerokúvaní návrhov 

strategických dokumentov? 

 

Ako konkrétne ste sa zasadili za presun agendy lesného hospodárstva a poľovníctva pod 

rezort ŽP? 

 



Čo ste urobili pre zrušenie dotácií na všetko drevo spaľované v biomasových zariadeniach, 

okrem dreva pochádzajúceho z energetických porastov a z odpadu z drevospracujúceho 

priemyslu? 

 

Ako ste sa zasadili za spracovanie programu starostlivosti o CHVÚ Žitný ostrov? 

 

Ako ste sa zasadili za prehodnotenie vodohospodárskej politiky a vodných plánov tak, aby sa 

z nich definitívne vypustili stavby s negatívnym vplyvom na vodu a ŽP? 

 

Ako ste podporili zvýhodnenie ekologických motorových vozidiel? 

 

Ako ste podporili integrovaný zber separovaného odpadu? 

 

Čo ste urobili v záujme posilnenia "enviro vzdelávania a výchovy"? 

 

Čo ste urobili pre to, aby sa zlepšilo financovanie starostlivosti o ŽP? 

 

Čo ste urobili pre zmiernenie dopadov environmentálnej kriminality, vrátane pytliactva, 

týrania zvierat, čiernych stavieb a nelegálnych skládok odpadov? 

 

Čo konkrétne ste urobili pre zvýšenie účinnosti a vymáhateľnosti právnych nástrojov v 

environmentálnej oblasti? 

 

Čo ste urobili pre to, aby do bilancie čistého bohatstva SR bolo započítané prírodné bohatstvo 

na strane aktív a ekologický dlh na strane pasív? 

 

 

-STUŽ/SR, 15. 1. 2020- 

 

 


