Sloboda a Solidarita (SaS)
Celkový počet bodov:

20

Hodnotenie:

D

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 (0 bodov)

•

Áno, na 45 %

•

Áno, na 50 %

•

Áno, na 55 %

•

Áno, na 65 %
Komentár strany:
Strana SaS uprednostňuje konkrétne riešenia pred pretekmi s percentami. Vzhľadom na to, že doteraz neboli predstavené kroky ako jednotlivé ciele dosiahnuť, nemôžme sa zodpovedne k tejto otázke
vyjadriť. Strana SaS je strana odborníkov, nie populistov.

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

•

Áno, mali by sme smerovať k cieľu 100 % obnoviteľnej energie (2 body)

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
Komentár strany:
Strana SaS je za vyhlásenie všetkých území, ktoré budú spĺňať kritéria bezzásahovosti. Podmienkou
je následné nastavenie pravidiel tak, aby sa neumožňovali výnimky a boli zabezpečené kompenzácie
náhrad súkromným vlastníkov za obmedzenie ich vlastníckych práv.

Celkový počet: 9 bodov

2

Otvorené otázky
Aké tri konkrétne kroky zavediete, aby Slovensko čo najrýchlejšie začalo znižovať emisie
skleníkových plynov? 2 body
1. Podpora vyžívania OZE na vlastnú spotrebu pre energeticky náročný priemysel a hlavne doraz
na zvyšovanie energetickej efektívnosti – najlacnejšia a najekologickejšia energia je tá, ktorú nespotrebujeme a teda ani nemusíme vyrobiť.
2. Definitívne ukončíme výrobu energie z hnedého uhlia.
3. Zmeníme výber daní z motorových vozidiel, ktorý bude naviazaný v prvom rade na vypúšťané emisie, tým sa zvýši motivácia na používanie nízko emisných vozidiel.

Aké tri konkrétne kroky zavediete na podporu znižovania emisií skleníkových plynov
v doprave? 2 body
1. Prehodnotíme súčasnú formu štátneho príspevku na nákup elektromobilov, a to tak, že príspevky
budú prednostne určené pre verejnú a štátnu správu s možnosťou využitia týchto prostriedkov aj
na iné alternatívne formy pohonu.
2. Pri rozvoji a podpore elektromobility a alternatívnych pohonov sa na úrovni štátu sústredíme
na plánovanie a rozvoj infraštruktúry.
3. V prípade výskumu a vývoja v oblasti elektromobility podporíme nové batériové koncepty, pretože
práve táto oblasť nemá dodnes uspokojivo doriešený vplyv na životné prostredie počas výroby a zadaného cyklu.

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. Uplatníme krajinárske a vodozádržné opatrenia v poľnohospodárskej krajine ako záväzné v územných plánoch.
2. Zabezpečíme zmenu spôsobu hospodárenia a obnovy lesov.
3. Prehodnotíme Vodný plán Slovenska s cieľom ekologizácie existujúcich a pripravovaných vodných
stavieb.

Aké tri konkrétne kroky zavediete na podporu znižovania energetickej náročnosti budov
a zvyšovania ich energetickej efektivity? 2 body
1. Zvýšime povedomie odbornej aj laickej verejnosti o energetickej efektívnosti a možnostiach úspor
využitím všetkých štátu dostupných foriem vzdelávania a informovanosti.
2. Podporíme prednostné využívanie garantovaných energetických služieb pri opatreniach na znižovanie energetickej náročnosti budov vo verejnej správe.
3. Legislatívne umožníme spotrebiteľom využiť vlastné alebo decentrálne zdroje tepla, ak tieto budú
nákladovo efektívnejšie a environmentálne vhodnejšie ako centrálne zásobovanie teplom za podmienky súčasného zníženia energetickej náročnosti budovy.
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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 – 1 bod
Nezávislosť občianskej spoločnosti, ochrana ľudských práv ako sú sloboda slova, sloboda novinárskej
profesie a nezávislosť občianskej spoločnosti je súčasťou fungujúcej demokratickej spoločnosti. K zlepšeniu situácie na Slovensku prispejú všetky zrealizované opatrenia SaS, a to najmä v oblasti spravodlivosti, ktoré napravia stav súdnictva a prokuratúry.

Celkový počet: 9 bodov
Hodnotenie programu – málo ambiciózny: 2 body
•

Klimatickú krízu a problémy s biodiverzitou považujú za problém

•

Podpora obnoviteľných zdrojov

•

Snaha riešiť kotle na tuhé palivá

•

Dôraz na environmentálne vzdelávanie

•

Ochrana lesov

•

V doprave dôraz na verejnú a železničnú dopravu

•

Chýbajú konkrétne ciele a dáta pre znižovanie emisií

•

Podpora spaľovanie odpadov

•

Chýba riešenie automobilového priemyslu a tovární na výrobu automobilov

•

Prílišný dôraz na privatizáciu a trhové riešenie klimatickej krízy

•

Chýba plán na znižovanie emisií v poľnohospodárstve

•

Chýba podpora pre ekologické poľnohospodárstvo a znižovanie produkcie živočíšnych
produktov

•

Podpora rozvoja leteckej dopravy

•

Nerieši spravodlivý prechod

•

Chýba plán pre znižovanie množstva skleníkových plynov v priemysle
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Energetický štítok politickej strany

Sloboda a solidarita
A+
A
B
C
D
E

D

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