Dobrá voľba
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

•

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 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: 13 bodov
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Otvorené otázky
Aké tri konkrétne kroky zavediete, aby Slovensko čo najrýchlejšie začalo znižovať emisie
skleníkových plynov? 2 body
1. Obmedzenie používania fosílnych palív, zastavenie ťažby uhlia. Vypracovanie klimatickoenergetického plánu, vedúceho k výraznému zvýšeniu podielu OZE na energetickom mixe SR do roku 2030
a v smerujúceho k uhlíkovej neutralite.
2. Podpora obnoviteľných zdrojov energie, zavedenie uhlíkových daní pre _rmy poškodzujúce životné
prostredie, na úrovni EÚ podpora zavedenia uhlíkového cla na dovoz ich produktov z tretích krajín.
3. Podpora biodiverzity, zastavenie výrubu lesov, výsadba nových stromov v mestách a obciach.

Aké tri konkrétne kroky zavediete na podporu znižovania emisií skleníkových plynov
v doprave? 2 body
1. Daňové zvýhodnenie elekromobilov a hybridov a zavádzanie elektrobusov do verejnej dopravy, postupný prechod na elektrický a hybridný vozový park v štátnej a verejnej správe.
2. Podpora verejnej dopravy, najmä železničnej, presunúť nákladnú dopravu z ciest na železnice.
3. Obmedzenie leteckej dopravy, podpora opatrení k tomu smerujúcich aj na úrovni EÚ, motivácia
k používaniu železničnej, prípadne autobusovej dopravy namiesto leteckej.

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. Grantová schéma, v ktorej by si obce a mestá mohli žiadať väčšie finančné prostriedky na lokálny
boj proti dôsledkom klimatickej zmeny. Využívanie štrukturálnych fondov EÚ vo všetkých operačných programoch musí byť zelené, prednosť projektom s pozitívnym vplyvom na životné prostredie,
adaptáciu alebo mitigáciu zmeny klímy.
2. Systémové využitie kapacít žiadateľov o príspevok v hmotnej núdzi a nezamestnaných pre adaptačné opatrenia v oblasti životného prostredia. Stavba hrádzok, čistenie vodných tokov a likvidácia
nelegálnych skládok.
3. Pokračovanie projektu stavby protipovodňových opatrení, zohľadňujúc ekologickú stabilitu vodných
tokov a zalesňovanie – štátna grantová schéma.

Aké tri konkrétne kroky zavediete na podporu znižovania energetickej náročnosti budov
a zvyšovania ich energetickej efektivity? 2 body
1. Zavedenie programu vyššej podpory energetickej renovácie nehnuteľností (znižovanie energetickej
náročnosti nehnuteľností) a podpora výmeny ekologickejších zariadení na kúrenie v domácnosti.
2. Zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných materiálov.
3. Zvýšenie kvality obalových konštrukcií pri stavbách.
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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. Podpora participatívnej demokracie, prostredníctvom odstránenia nedostatkov zákona o slobodnom prístupe k informáciám, či úpravy legislatívneho procesu tak, aby všetky návrhy zákonov boli
podrobené MPK.
2. Zvýšenie podpory znevýhodnených skupín v spoločnosti, zvýšenie podpory dobrovoľníctva, rozšírenie možností autonómneho _nancovania aktivít občianskej spoločnosti, zvýšenie kompetencií
úradu verejného ochrancu práv a úradu splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti.
3. Podpora investigatívnej žurnalistiky a vyššia miera ochrany investigatívnych novinárov, zvýšenie
ekonomickej slobody médií.

Celkový počet: 10 bodov
Hodnotenie programu: 0 bodov
•

Zmieňuje poľnohospodárstvo zamerané na udržateľnosť

•

Podpora environmentálne osvety a ekologických opatrení

•

Prakticky nemajú program, len niekoľko bodov

•

Nemajú žiadne ciele ani dáta

•

Chýbajú konkrétne riešenia pre úplne všetko, od energetiky, cez poľnohospodárstvo až
po dopravu

•

Vôbec sa nezmieňuje klíma
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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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