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SME Rodina

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 % 

• Áno, na 65 % (2 body)

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

• Áno - najneskôr do roku 2030 (2 body)
• Áno - najneskôr do roku 2040

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 (0 bodov)
• Áno, aspoň 5 % z celkovej rozlohy Slovenska 

• Áno, aspoň 10 % z celkovej rozlohy Slovenska

Komentár strany:

V predošlej otázke sme odpovedali nie, pretože takto položenú otázku vo vzťahu na dnešný stav 

mapovania pralesov a biotopov európskeho významu považujeme za nekorektnú - 5%, alebo 10% 

z rozlohy územia Slovenska? Nie je tam iná možnosť! Bezzásahové územia samozrejme budeme 

podporovať, ale v rozsahu, ktorý bude známy na základe vedeckého mapovania s využitím odborné-

ho potenciálu odborníkov zo Slovenska a zo zahraničia.

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. Reštartovať celý rezort MŽP SR a vedenie rezortu a organizácii v zriaďovateľskej a zakladateľskej 

pôsobnosti ministerstva zveriť ozajstným odborníkom s patričnými vedomosťami a skúsenosťami 

v danej oblasti.

2. Okamžite zastaviť ťažbu a spaľovanie hnedého uhlia.

3. Finančnými nástrojmi podporovať výrobu zelenej energie.

Aké tri konkrétne kroky zavediete na podporu znižovania emisií skleníkových plynov 
v doprave? 2 body
1. Podpora železničnej dopravy s cieľom znížiť kamiónovú dopravu.

2. Podpora hromadnej dopravy- trolejbusy, električky v mestách a mimomestskej hromadnej dopravy.

3. Podpora elektromobility.

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. Ochrana lesov Slovenska a podpora ich retenčnej schopnosti.

2. Ochladzovanie krajiny zalesňovaním bielych plôch, zadržiavaním vody v krajine, úpravou vodných 

tokov - budovanie meandrov, podporou budovania vodných plôch.

3. Už pri samotnej urbanizácii územia používať rozmiestnenie funkčných plôch a materiálov, ktoré 

neprehrievajú sídeľné aglomerácie a sú energeticky málo náročné. 

4. Podporou zelenej energetiky.

Aké tri konkrétne kroky zavediete na podporu znižovania energetickej náročnosti budov 
a zvyšovania ich energetickej efektivity? 2 body 
1. Pri novej výstavbe podporovať výstavbu budov s čo možno najnižšou energetickou náročnosťou.

2. Podporovať zatepľovanie budov a výmenu nekvalitných, prípadne starých zle tesniacich okien.

3. Podporovať vykurovacie systémy s vysokou energetickou účinnosťou.

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 – 0 bodov
V tejto oblasti je nevyhnutné presadiť plnenie platnej Ústavy SR.

Celkový počet: 8 bodov
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Hodnotenie programu – priemerne ambiciózny: 3 body

• Berie vážne otázku klimatických zmien

• Snaha o riešenie energetickej chudoby

• Podpora obnoviteľným zdrojom energie

• Zaoberá sa sociálnymi vplyvmi dekarbonizácie a spravodlivým prechodom

• Environmentálne vzdelávanie

• Udržateľnosť a znižovanie emisií skleníkových plynov v doprave

• Chýba konkrétne ciele a dáta pre znižovanie emisií

• Chýba znižovanie produkcie živočíšnych produktov

• Chýba riešenie automobilového priemyslu a tovární na výrobu automobilov

• Podpora fosílneho plynu ako prechodového paliva

• Chýba plán pre znižovanie množstva skleníkových plynov v priemysle

Hodnotenie politickej strany na 
základe odpovedí týkajúcich sa 

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


