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www.volmezaklimu.sk

Metodológia hodnotenia

1. Prvá časť dotazníka

Ak sa dostanete do Národnej rady, zaistíte, aby sa Slovensko stalo najneskôr do roku 
2050 uhlíkovo neutrálnym štátom?
• Nie (0 bodov)

• Áno (1 bod)

• Áno, dokonca už do roku 2040 (2 body)

Podporujete ambicióznejšie európske ciele pre znižovanie emisií skleníkových plynov 
do roku 2030? 
• Nie, súčasných 40 % je dostatočných (0 bodov)

• Áno, na 45 % (0 bodov)

• Áno, na 50 % (1 bod)

• Áno, na 55 % (1 bod)

• Áno, na 65 % (2 body)

Podporujete, aby s koncom uhlia Slovensko zároveň opustilo tiež výrobu elektrickej 
energie a tepla z ropy a plynu?
• Nie (0 bodov)

• Áno – najneskôr do roku 2030 (2 body)

• Ano – 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 (0 bodov)

• Áno, mali by sme zvýšiť cieľ pre rok 2030, ale iba ľahko (1 bod)

• Áno, mali by sme dramaticky zvýšiť cieľ pre rok 2030 (2 body)

• Ano, mali by sme smerovať k cieľu 100 % obnoviteľnej energie (2 body)
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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 (0 bodov)

• Tempo 2 % ročne (1 bod)

• 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 (0 bodov)

• Áno (2 body)

• Áno, ale až po roku 2030 (1 bod)

Podporíte vyhlásenie stavu klimatickej núdze na Slovensku? *
• Nie (0 bodov)

• 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 (0 bodov)

• 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 (0 bodov)

• Áno, aspoň 5 % z celkovej rozlohy Slovenska (1 bod)

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

Maximum: 17 bodov
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2. Druhá časť dotazníka – otvorené odpovede

2 body – tri skutočné riešenia

1 bod – aspoň dve skutočné riešenia

0 bodov – bez riešenia

Maximum: 10 bodov

3. Hodnotenie programu

5 bodov – dostatočne ambiciózny

4 body – ambiciózny, ale nedostatočný

3 body – priemerne ambiciózny

2 body – málo ambiciózny

1 bod – slabý

0 bodov – program chýba

Maximum: 5 bodov

Hodnotenie:
A+ 32 – 31 bodov
A 30 – 28 bodov
B 27 – 25 bodov
C 24 – 21 bodov
D 20 – 14 bodov
E 13 – 0 bodov


