Kresťanskodemokratické hnutie
(KDH)
Celkový počet bodov:

23

Hodnotenie:

C

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 % (1 bod)

•

Áno, na 55 %

•

Áno, na 65 %

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

•

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

1

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 (0 bodov)

•

Áno

Považujete pokles biodiverzity a vymieranie druhov za problém, ktorý ohrozuje chránené 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 (1 bod)

•

Áno, aspoň 10 % z celkovej rozlohy Slovenska

Celkový počet: 10 bodov

2

Otvorené otázky
Aké tri konkrétne kroky zavediete, aby Slovensko čo najrýchlejšie začalo znižovať emisie
skleníkových plynov? 2 body
1. Podpora malých výrobcov el. energie z obnoviteľných zdrojov a umožnenie im napojiť sa na siete
2. Útlm ťažby uhlia a výroby tepla a elektrickej energie z neho. Podpora pre zavádzanie alternatívnych
foriem vykurovania na vidieku
3. Podpora elektromobility vrátane príslušnej infraštruktúry

Aké tri konkrétne kroky zavediete na podporu znižovania emisií skleníkových plynov
v doprave? 2 body
1. Štátne inštitúcie budú kupovať automobily na hybridný a elektrický motor tam, kde je to možné.
Župan Prešovského samosprávneho kraja za KDH to už urobil.
2. Podpora železničnej dopravy, najmä nákladnej
3. Viac cyklotrás, funkčnejšia verejná doprava a podpora elektromobility v mestskej prevádzke.

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. Sprísnenie kontroly ťažby dreva a prehodnotenie súčasných povolení na ťažbu
2. Rozšírenie bezzásahových zón v lesoch
3. Revízia protipovodňových opatrení a ich adaptácia na meniacu sa situáciu

Aké tri konkrétne kroky zavediete na podporu znižovania energetickej náročnosti budov
a zvyšovania ich energetickej efektivity? 2 body
1. Podpora rekonštrukcie verejných budov (už existujúcich), tak aby sa čo najviac znížila ich energetická náročnosť.
2. Podpora znižovania energetickej náročnosti pri bytových domoch, motivácia napríklad pomocou
štátnej prémie
3. Podpora znižovania energetickej náročnosti domov u chudobnejšej populácie a vo vylúčených komunitách

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. Zvýšená ochrana investigatívnych novinárov a whistblowerov
2. Podpora boja proti extrémizmu na školách a v občianskej spoločnosti
3. Odmietnutie akejkoľvek spolupráce so združeniami, médiami a politickými stranami, ktoré podporujú a šíria extrémistické myšlienky

Celkový počet: 10 bodov

3

Hodnotenie programu – priemerne ambiciózny: 3 body
•

Vníma klimatickú krízu ako vážny problém

•

Podpora obnoviteľných zdrojov, najmä geotermálnej energie

•

Podpora pre nízkopríjmové skupiny na zvládanie environmentálnych opatrení

•

Cieľ znižovať emisie skleníkových plynov na minimum

•

Dôraz na prepojenie prenosových sústav s inými krajinami

•

Podpora decentralizácie energetiky

•

Ochrana lesov s dôrazom na biodiverzitu

•

Podpora malých polnohospodárov

•

Chýbajú konkrétne ciele a dátumy pre znižovanie emisií

•

Fosílny plyn ako prechodový zdroj energie

•

Podpora spaľovanie odpadov

•

Chýba podpora environmentálneho vzdelávania

•

Chýba podpora pre ekologické poľnohospodárstvo a znižovanie produkcie živočíšnych
produktov

•

Chýba plán pre znižovanie množstva skleníkových plynov v priemysle

Energetický štítok politickej strany
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Hodnotenie politickej strany na
základe odpovedí týkajúcich sa
uhlíkovej neutrality, obnoviteľných
zdrojov energie a klimatickej krízy
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