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Za ľudí

Celkový počet bodov: 25 Hodnotenie: B

Odpovede 

Ak sa dostanete do Národnej rady, zaistíte, aby sa Slovensko stalo najneskôr do roku 
2050 uhlíkovo neutrálnym štátom?
• Nie

• Áno (1 bod)
• Áno, dokonca už do roku 2040

Podporujete ambicióznejšie európske ciele pre znižovanie emisií skleníkových plynov 
do roku 2030?
• Nie, súčasných 40 % je dostatočných

• Áno, na 45 %

• Áno, na 50 %

• Áno, na 55 % (1 bod)
• Áno, na 65 %

Podporujete, aby s koncom uhlia Slovensko zároveň opustilo tiež výrobu elektrickej 
energie a tepla z ropy a plynu?
• Nie

• Áno - najneskôr do roku 2030 

• Áno - najneskôr do roku 2040 (1 bod)

Podporujete rýchly rozvoj obnoviteľných zdrojov v súlade s ochranou ekosystémov 
a decentralizáciu energetiky (napríklad umožnením pripájania nových menších zdrojov 
do siete ľuďmi a firmami) namiesto fosílnych palív?
• Nie, súčasný cieľ 19,2 % OZE pre rok 2030 je dostačujúci

• Áno, mali by sme zvýšiť cieľ pre rok 2030, ale iba ľahko

• Áno, mali by sme dramaticky zvýšiť cieľ pre rok 2030 (2 body)
• Áno, mali by sme smerovať k cieľu 100 % obnoviteľnej energie
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V akom tempe by ste podporili obnovu verejných budov (školy, nemocnice, úrady, ...) 
smerom k ich ekologizácii a znižovaniu energetickej náročnosti?
• Tempo 1 % ročne

• Tempo 2 % ročne 

• Tempo 3 % ročne (2 body)

Ak sa dostanete do Národnej rady, podporíte znižovanie emisií v poľnohospodárstve 
a presun dotácií z intenzívneho poľnohospodárstva do ekologických a udržateľných 
foriem poľnohospodárstva a prechod na produkciu, ktorá bude chrániť prírodné zdroje, 
podporovať biodiverzitu a smerovať k uhlíkovej neutralite?
• Nie

• Áno (2 body)
• Áno, ale až po roku 2030 

Podporíte vyhlásenie stavu klimatickej núdze na Slovensku?
• Nie

• Áno (2 body)

Považujete pokles biodiverzity a vymieranie druhov za problém, ktorý ohrozuje chráne-
né druhy aj na Slovensku a potrebuje preto neodkladné riešenia, vrátane neodkladného 
zlepšenia praktickej ochrany biotopov a druhov?
• Nie

• Áno (1 bod)

Slovensko nedostatočne chráni pralesy a lesy v chránených územiach, ktoré sú kľúčové 
z pohľadu zmierňovania či prispôsobovania sa zmene klímy a rovnako sú stanovišťom 
druhov európskeho významu. Presadíte vznik prísne chránených bezzásahových území 
so zameraním na ochranu prírody, biodiverzity a krajiny?
• Nie

• Áno, aspoň 5 % z celkovej rozlohy Slovenska 

• Áno, aspoň 10 % z celkovej rozlohy Slovenska (2 body)

Celkový počet: 14 bodov
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Otvorené otázky

Aké tri konkrétne kroky zavediete, aby Slovensko čo najrýchlejšie začalo znižovať emisie 
skleníkových plynov? 2 body
1. Ukončíme environmentálne škodlivé dotácie na výrobu elektriny z hnedého uhlia, podporíme mo-

dernizáciu priemyslu, výskum a inovácie v kombinácii so zalesňovaním. Postupne zastavíme ťažbu 

a spaľovanie uhlia a budeme presadzovať zmysluplnú transformáciu uhoľných regiónov.

2. Energetiku „ušijeme“ na mieru regiónom. Vybudujeme profesionálne tímy, ktoré pomôžu v regió-

noch pri plánovaní a realizácii úspor energií v domácnostiach a verejných budovách a pri výrobe 

vlastnej zelenej energie.

3. Podporíme modernizáciu priemyslu, výskum, vývoj a inovácie pri zavádzaní nových druhov zdrojov 

energie a energetických úsporách.

Aké tri konkrétne kroky zavediete na podporu znižovania emisií skleníkových plynov 
v doprave? 2 body
1. Podporíme ekologickú dopravu z každodenného pohľadu jej využívania. Uprednostníme železnicu 

ako najekologickejší spôsob dopravy, tam kde to bude zmysluplné z pohľadu cestujúcich. Zlepšíme 

podmienky pre zdieľanú dopravu, ktorá nenúti ľudí dopravné prostriedky vlastniť a zlepšuje ich vyu-

žiteľnosť.

2. V oblasti dlhodobých investícií začneme s budovaním nových železničných tratí. Ďalej zlepšíme 

podmienky pre prevádzkovanie vozidiel s alternatívnym pohonom (elektro, LPG, CNG). Podporíme 

nákupy ekologických vozidiel pre verejnú dopravu. Budeme motivovať správcov infraštruktúry k bu-

dovaniu ekologických dobíjacích a plniacich technológií.

3. Prehodnotíme zavedenie nízkoemisných zón ako spôsobu prevencie proti prehrievaniu miest 

a zlepšenia zdravia obyvateľov.

Aké tri konkrétne kroky zavediete pre adaptáciu na zmenu klímy, posilnenie ekologickej 
stability krajiny a jej schopnosti odolávať suchu, povodniam či nedostatku vody? 2 body
1. ZELENÉ MESTÁ PRIPRAVENÉ NA ZMENU KLÍMY. Opatrenia, ktoré spájajú ucelené riešenia v pláno-

vaní efektívnych adaptačných opatrení (výsadba stromov, viac zelene, verejná doprava, energetická 

efektívnosť, etc.)

2. Zadržiavanie vody v krajine a jej opätovné využívanie

3. Prírode blízke hospodárenie v lesoch a prechod na ekologické a udržateľné poľnohospodárstvo

Aké tri konkrétne kroky zavediete na podporu znižovania energetickej náročnosti budov 
a zvyšovania ich energetickej efektivity? 1 bod 
1. Energetiku „ušijeme“ na mieru regiónom. Vybudujeme profesionálne tímy, ktoré pomôžu v regió-

noch pri plánovaní a realizácii úspor energií v domácnostiach a verejných budovách a pri výrobe 

vlastnej zelenej energie.

2. Podporíme obnovu verejných budov a ich areálov, najmä škôl, nemocníc a úradov pomocou pro-
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fesionálnych energetických tímov v okresných mestách s cieľom prispôsobiť ich klimatickej zmene 

a znížiť ich prevádzkové náklady a environmentálne dopady.

3. Poskytneme pomoc v energetickej chudobe. Zlepšíme dostupnosť a kvalitu zdravého bývania pre 

každého človeka.

Aké tri konkrétne kroky zavediete na podporu a nezávislosť občianskej spoločnosti, 
ochranu ľudských práv ako sú sloboda slova, sloboda novinárskej profesie a nezávislosť 
občianskej spoločnosti – 2 body
1. Znížime potrebný počet podpisov na 50 000, aby o petícii mala povinnosť rokovať Národná rada 

Slovenskej republiky.

2. Podporíme zriadenie verejnoprávneho fondu na zjednotenie a transparentnú podporu občianskej 

spoločnosti a demokracie, ktorého cieľom bude efektívne a menej byrokratické financovanie aktivít 

občianskej spoločnosti.

3. S cieľom znížiť politický vplyv na manažment a prenesene aj na obsah poskytovanej služby, prene-

sieme voľbu generálneho riaditeľa RTVS naspäť na Radu RTVS. Pri voľbe členov Rady RTVS budeme 

trvať na ich verejnom vypočutí.

Celkový počet: 9 bodov

Hodnotenie programu – málo ambiciózny: 2 body

• Klimatickú krízu vnímajú ako jeden z vážnych problémov

• Ochrana lesov

• Zaoberá sa adaptáciou na zmeny klímy v krajine aj v meste

• Environmentálne vzdelávanie, zapojenie mladých ľudí do riešenia klimatickej krízy

• Podpora železničnej a verejnej dopravy

• Chce riešiť energetickú chudobu

• Chýbajú konkrétne ciele a dáta pre znižovanie emisií

• Nerieši spravodlivý prechod na bezuhlíkové hospodárstvo

• Chýba podpora obnoviteľných zdrojov energie

• Chýba plán na znižovanie emisií v doprave

• Chýba riešenie automobilového priemyslu a tovární na výrobu automobilov

• Chýba plán pre znižovanie množstva skleníkových plynov v priemysle

• Podporuje zvyšovanie živočíšnej výroby, vrátane podpory veľkochovov

• Chýba plán na znižovanie emisií v poľnohospodárstve
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Hodnotenie politickej strany na 
základe odpovedí týkajúcich sa 

uhlíkovej neutrality, obnoviteľných 
zdrojov energie a klimatickej krízy
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ZA ĽUDÍ
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Energetický štítok politickej strany


