
A/Zhrnutie 
 

 Otázky  v oblasti 1/ochrany a obnovy ekosystémov, 2/zdravých potravín a udržateľného poľnohospodárstva a 3/ochrany klímy boli zaslané všetkým 

demokratickým stranám, ktoré boli v prieskume agentúry Focus z marca 2019 v prvej desiatke podľa preferencií. 

 Odpovede na naše otázky sme dostali od kandidátov KDH, MOST-HÍD, PS/SPOLU, SAS, SME RODINA-Boris Kollár, ďalej sme dostali vyjadrenie od 

kandidátky OĽANO a na otázky neodpovedali kandidáti SNS, Smer a SMK, pričom z SMK zaslali program strany, zo SNS program pána Pašku. Strana 

SMER napriek viacerým dopytom nereagovala. 

 Tiež sme analyzovali programy týchto strán pre Voľby do Európskeho parlamentu 2019 z pohľadu priorít a opatrení pre 3 vyššie uvedené oblasti; 

program hnutia SME RODINA-Boris Kollár a SMER -SD sme nemali k dispozícii. 

 Oblasť ochrana a obnova ekosystémov považuje viacero kandidátov za svoju osobnú prioritu, no len 2 strany. resp. koalícia. (PS/SPOLU, MOST-

HÍD) majú túto oblasť medzi svojimi prioritami. Strana MOST-HÍD v rámci priority „Ochrana životného prostredia a klimatické zmeny znamenajú 

veľkú výzvu“ však nenavrhujú žiadne opatrenia, ktoré by viedli k ochrane a obnove ekosystémov. Strana SAS navrhuje vrátiť kompetencie v oblasti 

ochrany životného prostredia členským štátom, s výnimkou oblasti cezhraničného znečisťovania a transnárodnej biodiverzity. Tiež navrhuje 

obmedziť primárne ciele EÚ iba na niektoré oblasti, a týmto spôsobom de facto vylučuje ciele EÚ v oblasti biodiverzity a životného prostredia. 

 Oblasť poľnohospodárstva a produkcie potravín majú medzi svojimi prioritami resp. oblasťami záujmu všetky analyzované strany. Avšak len jedna 

strana/koalícia (PS/SPOLU) hovorí o prepojení cieľov poľnohospodárstva a ochrany životného prostredia a potrebe ochrany biodiverzity. Ostatné 

strany kladú dôraz na podporu sektoru/sebestačnosti (KDH, MOST-HÍD, SNS), vyrovnanie platieb zo západnými krajinami (OĽANO, SNS) či zabránenie 

dvojakej kvalite potravín (KDH, SNS) – no bez silnejšieho volania po reforme, či potrebe presmerovania zdrojov SPP smerom k udržateľnému 

poľnohospodárstvu. Strana SAS vyjadruje najsilnejšiu kritiku SPP a po 50% znížení zdrojov pre nadchádzajúce programové obdobie, z dlhodobého 

hľadiska volá po jej zrušení. 

 Oblasť ochrany klímy až na 2 výnimky, v programoch politických strán chýba. Len koalícia PS-Spolu hovorí o opatreniach vedúcich k udržaniu 

globálneho otepľovania pod 1,5°C na úrovni EÚ a pri obchodovaní s tretími krajinami a rovnako o ochrane  lesov a iných ekosystémov ako 

zachytávačov uhlíka. Strana MOST-HÍD spomína klimatické zmeny medzi svojimi prioritami, no medzi opatreniami je spomínaná iba podpora 

zavlažovacích systémov, či ochrane pred povodňami, ktoré nie je možno považovať za účinné opatrenia v tejto oblasti, naopak často vedú 

k negatívnemu vplyvu na ekosystémy. Strana SAS navrhuje obmedziť primárne ciele EÚ iba na niektoré oblasti, a týmto spôsobom vylučuje ciele EÚ 

v oblasti ochrany klímy. 

 



Stručné hodnotenie programov politických strán z pohľadu priorít a navrhovaných opatrení v oblasti ochrany a obnovy klímy, reformy poľnohospodárskej 

politiky a ochrany klímy. Detaily sú uvedené nižšie v časti B, v poslednom stĺpci tabuľky. 

 

 

Legenda 

Úroveň zohľadnenia daných priorít programe politického subjektu Body 

program neobsahuje prioritu v danej oblasti 1 

program obsahuje danú prioritu no neobsahuje účinné opatrenia vedúce 
k ochrane ekosystémov a klímy 

2 

program obsahuje danú prioritu a zároveň aj účinné opatrenia vedúce 
k ochrane ekosystémov a klímy 

3 

 

B/Prehľad odpovedí kandidátov na naše otázky a analýza politických programov z pohľadu našich priorít 

1. Ochrana o obnova ekosystémov 
 

Otázka 1: Patrí ochrana biodiverzity a prírodných ekosystémov medzi vaše priority alebo priority vašej strany? Aké kroky budete presadzovať vy/vaša 

strana na úrovni EÚ, aby nedochádzalo k ďalšiemu úbytku biodiverzity na Slovensku a v EÚ, a aby začala obnova ekosystémov? 

 Ochrana 
a obnova 
ekosystémov 

Zdravé potraviny 
a poľnohospodár
stvo 

Stabilná klíma 
a obnoviteľné 
zdroje 

KDH 1 2 1 

Most-Híd 1 2 2 

OĽANO 1 2 1 

PS-Spolu 3 3 3 

SAS 1 2 1 

SNS 1 2 1 

SME RODINA- Boris 
Kollár 

? ? ? 

SMER-SD ? ? ? 

SMK 1 2 1 



Otázka 2: Podľa hodnotenia Európskej komisie1, rozpočet EÚ prispieva len zlomkom  finančných prostriedkov(9-19%), ktoré sú potrebné na manažment a 

správu chránených území Natura 2000. Súhlasíte, že v rámci nového rozpočtu EÚ je potrebné navýšiť a jasne vyčleniť zdroje potrebné na to, aby mohli 

členské štáty účinne chrániť prírodné dedičstvo EÚ (ako napríklad územia Natura 2000) a tiež zabezpečiť adekvátnu podporu tých, ktorí hospodária 

spôsobom, ktorý prispieva k ochrane biodiverzity (poľnohospodári, lesníci)? Odkiaľ by mali tieto zdroje pochádzať? 

Otázka 3: Európska komisia (EK)  upozornila Slovensko, že správne netransponovalo povinnosť vyplývajúcu zo Smernice o biotopoch (92/43/EHS), podľa 

ktorej projekty v chránených územiach sústavy Natura 2000 musia podliehať posúdeniu ich dôsledkov na príslušné lokality. Podľa smernice by schváleniu 

programov starostlivosti lesov a lesohospodárskych činností, ako je ťažba dreva v chránených územiach, vrátane náhodnej ťažby kvôli škodcom, malo 

predchádzať posúdenie ich vplyvov z na územia NATURA 2000. Jedným z nepriaznivých vplyvov je napr. pokles populácie tetrova hlucháňa. Súhlasíte s 

názorom EK, že Slovensko nedostatočne chráni lesy v chránených územiach, ktoré sú stanovišťom druhov európskeho významu tým, že pred ťažbou 

nevykonáva primerané posúdenie negatívnych dosahov na tieto lokality, vrátane dosahov na populáciu hlucháňa? Ak áno, ako by ste sa zasadzovali za 

dodržiavanie európskej Smernice o biotopoch v oblasti, na ktorú upozornila EK?   

 

*strany sú uvedené 
v abecednom poradí 

OTÁZKA 1  OTÁZKA 2:  OTÁZKA 3:  Čo sme našli k 
téme ochrana 
a obnove ekosystémov 
v programe strany pre 
Eurovoľby 2019 

Kresťanskodemokratické 
hnutie (KDH) 
 
Ivan Štefanec 
Odpovede obdržané: 
23.4.2019 

Pre trvalo udržateľný rozvoj 
našej spoločnosti je dôležité 
chrániť prírodu, a to 
i prostredníctvom ochrany 
biodiverzity a prírodných 
ekosystémov a biotopov. Pre 
mňa ako europoslanca, rovnako 
ako i pre KDH je biodiverzita 
a ochrana prírody a životného 
prostredia jednou z priorít. Je 
nevyhnutné, aby sme všetci 
prispievali k vytvoreniu takého 

V prvom rade je dôležité, aby sa 
finančné prostriedky určené pre 
manažment a správu 
chránených území 
transparentne a plne využívali. 
Slovensko má všeobecne 
problém s čerpaním európskych 
dotácií, a preto je dôležité 
zefektívniť využívanie týchto 
zdrojov. Taktiež považujem za 
nevyhnutné, aby domáce  štátne 
orgány podporovali a prispievali 

Povinnosťou každého členské 
štátu je správna transpozícia 
smerníc Európskej únie do 
národnej legislatívy. Ak 
Európska komisia upozornila 
Slovensko na nesprávnu 
transpozíciu Smernice o 
biotopoch a vytkla Slovensku 
nedostatočnú ochranu lesov 
v chránených územiach, malo 
by byť povinnosťou vlády 
a zodpovedného rezortu tieto 

Program KDH obsahuje 
7 priorít. Žiadna z nich 
sa netýka ochrany 
ekosystémov. 

                                                           
1
 http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/docs/nature_fitness_check.pdf 

http://kdh.sk/eurovolby-program/


ekosystému, ktorý podporuje 
biodiverzitu a predchádza 
nepriaznivým zmenám, ktoré by 
strata prírodného kapitálu 
spôsobila. Ak budem 
znovuzvolený i po voľbách do 
EÚ, ktoré sa konajú v máji, 
budem ako europoslanec 
hlasovať tak, aby návrhy prijaté 
parlamentom podporovali 
nárast biodiverzity, ako i obnovu 
ekosystémov nielen na 
Slovensku, ale v celej Európe. 

k ochrane biodiverzity a to 
i prostredníctvom podpory 
poľnohospodárov a malých 
poľnohospodárov a lesníkov. 
Preto som presvedčený, že by 
malo Slovensko v prvom rade 
zefektívniť a zlepšiť aktuálnu 
podporu a taktiež zintenzívniť 
využívanie európskych zdrojov 
na ochranu biodiverzity. 

nedostatky odstrániť 
a vykonať primerané 
posúdenie negatívnych 
dosahov ťažby na lokality, 
kde sa nachádzajú druhy 
európskeho významu. Je 
dôležité chrániť naše lesy 
i najmä chránené oblasti, 
lebo od nich závisí i naše 
budúce fungovanie na zemi 
a ich prínos do nášho života 
je nenahraditeľný. 
 

MOST-HÍD 
 
Norbert Kurilla 
Odpovede obdržané: 
25.4.2019 
 
 

Ochrana prírody, biodiverzity 
a zdravý manažment krajiny sú 
jednou z mojich hlavných 
priorít. Osobne považujem 
ochranu biodiverzity za tému, 
ktorá jasne patrí do hlavných 
tém európskych, ako aj 
svetových politikov. Ministri 
krajín EÚ už v roku 2015 
zdôraznili potrebu zamerať sa 
na zlepšenie existujúcej 
legislatívy, posilnenie spojitosti 
s inými politikami, najmä 
poľnohospodárstvom 
a lesníctvom, ako aj zlepšenie 
finančných mechanizmov. 
A práve v týchto posledných 
oblastiach vidím príležitosť aj na 
nadchádzajúce obdobie, keď sa 
tvorí finančný rámec EÚ na roky 

Na jednej strane som rád, že EK 

prišla s návrhom pokračovať 

v úspešnom programe LIFE 

zameranom už niekoľko období 

práve na financovanie 

manažmentu a správy 

chránených území aj na budúce 

finančné obdobie a navrhla aj 

jeho navýšenie. Zároveň je však 

potrebné si uvedomiť, že 

program LIFE už nie je 

nástrojom len pre financovanie 

projektov v oblasti ochrany 

prírody, ale rozširuje svoj záber 

aj na aktivity v rámci podpory 

obehového hospodárstva či 

zmeny klímy. Je to v poriadku, 

Súčasná situácia 
v starostlivosti o lesy, resp. 
lesohospodárskymi 
aktivitami v rámci 
chránených území činností je 
výsledkom značne 
netradičného modelu 
starostlivosti o chránené 
územia, kde stoja vedľa seba 
a niekedy viac proti sebe 
viaceré subjekty, ktoré by 
mali tieto územia spravovať 
z hľadiska svojej pôsobnosti. 
Na jednej strane sú to správy 
chránených území – 
ochrancovia prírodných 
hodnôt území, ale jednak 
samotní správcovia štátnych 
pozemkov – lesov 
v chránených územiach, 

Program strany Most-
Híd obsahuje 15 priorít. 
Jednou z nich je: 
„Ochrana životného 
prostredia a klimatické 
zmeny znamenajú 
veľkú výzvu“ avšak táto 
priorita nezahŕňa 
oblasť ochrany 
a obnovy ekosystémov. 

https://www.most-hid.sk/sk/volby-do-europskeho-parlamentu-2019
https://www.most-hid.sk/sk/volby-do-europskeho-parlamentu-2019


2021-2027. Ochrana 
biodiverzity a celkovo 
dostatočné finančné 
zabezpečenie pre životné 
prostredie bude pre mňa v rámci 
finančných nástrojov určite 
jedným z kľúčových bodov 
agendy, ktorej by som sa rád na 
pôde EP venoval. Financie, 
ktoré poputujú do členských 
krajín, či už priamo do sektoru 
životného prostredia, ale aj 
pôdohospodárstva, vedy 
výskumu či zmeny klímy, musia 
nielen zohľadniť princípy 
ochrany prírody, ale vytvoriť aj 
pridanú hodnotu z hľadiska 
zachovania a obnovy 
ekosystémov a ich služieb.   
Príroda a biodiverzita to nie sú  
len rôzne druhy živočíchov 
a rastlín, alebo radosť pri 
prechádzkach prírodou, ale 
príroda poskytuje mnohé služby 
- ekosystémové, ktoré sú 
nenahraditeľné priamo pre 
zachovanie človeka – kvalitné 
ovzdušie, dostatok vody, 
pestrosť opeľovačov, ktoré sú 
pre produkciu potravín 
nevyhnutnosťou. Mnohí často 
kritizujú aktivity smerujúce 
k ochrane prírody a biodiverzity 

avšak zároveň je potrebné si 

uvedomiť, že obrovský potenciál 

je skrytý práve vo financiách, 

ktoré už tradične predstavujú 

najväčšiu položku rozpočtu EÚ 

a to je Spoločná 

poľnohospodárska politika, 

ktorá nie len že môže, ale musí 

byť nastavená tak, aby okrem 

podpory farmárov generovala 

pozitívny efekt vo vzťahu 

k prírode a poľnohospodársky 

využívanej krajine.  Zdravý 

a udržateľný manažment krajiny 

prispieva nielen k udržateľnému 

využívaniu pôdy na tvorbu 

potravín, ale aj udržateľnému 

lesníctvu, ochrane prírodných 

zdrojov, zabráneniu povodní 

a erózii pôdy a mnohým ďalším, 

najmä preventívnym krokom pre 

nielen environmentálny, ale aj 

sociálny a ekonomický rozvoj 

krajiny. Nevyužiť tento viac ako 

tretinový balík celého rozpočtu 

EÚ pre podporu opatrení, ktoré 

sú z dlhodobého hľadiska 

jedinou alternatívou trvalo 

udržateľného 

zriadených za účelom 
hospodárenia.  
Je jasné, že Slovensko musí 
venovať ochrane prírody 
a biodiverzity dostatočnú 
pozornosť, najmä v súvislosti 
so sieťou Natura 2000, kde 
má Slovensko ešte čo 
dobiehať. Som rád, že je 
aktuálnou prioritou 
ministerstva životného 
prostredia presadiť novelu 
zákona o ochrane prírody, 
ktorá definitívne nadradí 
ochranu prírody nad všetky 
ostatné záujmy v chránených 
oblastiach. Do budúcna si 
musíme ujasniť, čo a ako 
presne chceme chrániť 
a zároveň, ako chceme 
podporovať lesnícky sektor 
tak, aby bol čo 
najudržateľnejší. 



s tým, že pri tom človek ostáva 
na poslednom mieste. Práve 
naopak, človek bez prírody nie 
je, nebol a nebude, takže na 
konci tohto úsilia vždy bol 
a bude človek a jeho kvalitný 
a udržateľný život. Ak by sme 
nemali zdravú prírodu 
a biodiverzitu, nebude fungovať 
ani zdravý ekonomický rast 
napr. pre farmaceutický 
priemysel, potravinársky 
priemysel, turizmus, lesníctvo 
a mnohé ďalšie. Treba si 
uvedomiť, že zdravé prírodné 
zložky ako aj dostatok 
prírodných zdrojov vedú aj 
k zdravému ekonomickému 
rozvoju krajín a celej EÚ. 

poľnohospodárstva, by bolo 

nezodpovedné. Tieto nemalé 

zdroje, ktoré EÚ vynakladá na 

SPP, musia prispievať k riešeniu 

problémov poľnohospodárstva a 

krajiny a nemali by byť príčinou 

ďalších negatívnych krokov, kt. 

budeme musieť následne 

odstraňovať manažmentom 

krajiny. Poľnohospodári EÚ nie 

sú len výrobcami potravín, ale 

sú aj prvými správcami 

prírodného prostredia, keďže sa 

starajú o prírodné zdroje ako 

pôda, voda, vzduch a 

biodiverzita na ploche tvoriacej 

48 % územia EÚ (s lesníkmi 

ďalších 36 %) a zabezpečujú 

dôležité viazanie uhlíka a 

obnoviteľné zdroje pre priemysel 

a energetiku.  Ako ukázala aj 

nedávna konzultácia budúcej 

Spoločnej poľnohospodárskej 

politiky na Slovensku, riešenie 

environmentálnych výziev by 

malo byť prioritou SPP podľa 

veľkej väčšiny respondentov (86 

percent), rovnako 

poľnohospodárskych ako aj 



nepoľnohospodárskych.  

Takže otázka podľa mňa stojí 
ako vieme existujúce finančné 
zdroje efektívne využiť, a práve 
preto si myslím, že je kľúčové 
akú pozíciu zaujme nový EP pri 
schvaľovaní legislatívneho 
balíka, ktorý nastaví 
financovanie týchto kľúčových 
odvetví na najbližších 7 rokov. 

OĽANO 
 
Lucia Rennerová 
Odpovede obdržané: 
22.4.2019 
 
p. Rennerová vo svojej 
reakcii neodpovedala 
priamo na otázky s 
odôvodnením pracovnej 
vyťaženosti a preto, že sa 
necíti ako odborníčka na 
dané témy. Ako hovorí: 
 „pokúsim svoje postoje k  
životnému prostrediu 
vyjadriť niekoľkými 
vetami“ 

Žijem na východnom Slovensku, 
kde poriadne nepršalo už celé 
mesiace. Považujem za 
nehorázne, že  
ministrom hospodárstva je Žiga, 
ktorý vlastní obrovskú firmu na 
obchodovanie s drevom. Ľudia 
zaplavujú  
internet strašnými fotografiami 
z výrubov lesov po celom 
Slovensku. Ak sa toto 
nezastaví, o pár rokov tu  
budeme mať púšť. Strašne ma 
to štve. Podpísala som aj petíciu 
za zastavenie výrubu stromov a 
toto by som chcela dosiahnuť v 
EP. Ak nevieme donútiť našu 
vlastnú vládu, aby s tým 
prestala, budem žiadať o  
pomoc Brusel. 

Pokiaľ ide o financovanie 
ochrany ŽP, treba tlačiť aj na 
boháčov. Vlády majú menej 
peňazí. Dnes čítam, že  
taký Haščák z Penty má väčší 
zisk, než celá SR. Tak nech 
prispeje na ekologické 
opatrenia! 
 

 Program OĽANO 
obsahuje 8 priorít a pri 
každej z nich je zoznam 
opatrení, ktoré budú 
presadzovať. Žiadna 
z nich sa netýka 
ochrany ekosystémov 
alebo životného 
prostredia. 

Progresívne 
Slovensko/Spolu -
občianka demokracia 

Oblasť životného prostredia 
a teda aj ochrany biodiverzity 
patrí medzi hlavné priority 

Áno, ale. Finančná podpora 
ochrany prírody je nevyhnutná, 
najmä v prípadoch, kedy jej 

S týmto názorom sa plne 
stotožňujem. Spracovanie 
kalamít, s likvidačným 

Program koalície 
Progresívne Slovensko 
a Spolu-občianska 

http://www.obycajniludia.sk/volby-do-ep-2019/program/
https://progresivnespolu.sk/program/
https://progresivnespolu.sk/program/
https://progresivnespolu.sk/program/


 
Martin Hojsík 
Odpovede obdržané: 
23.4.2019 

koalície Progresívne Slovensko 
a SPOLU. Ako jediná má v tomto 
volebnom období na kandidátke 
dvoch expertných kandidátov 
pokrývajúcich túto oblasť. 
Z najdôležitejších bodov, ktoré 
sme zahrnuli do volebného 
programu s priamym vplyvom 
na biodiverzitu je 5% z územia 
v režime neregulovanej prírody 
(na úrovni Slovenska ako aj EÚ), 
revitalizácia riečnych 
a mokradných ekosystémov (aj 
v súvislosti s mitigáciou 
a adaptáciou na zmeny klímy), 
ochrana prirodzených lesov 
(primárne na báze 
autoregulácie, v kontexte 
chránených území), podpora 
prírode blízkeho a tradičného 
hospodárenia v agrárnej 
krajine, plus priama podpora 
stabilizačných a biodiverzitu 
podporujúcich vplyvov tzv. 
neproduktívnych prvkov krajiny 
(NSKV, biopásy, zasakovacie 
pásy, medze, úhory, segetálne 
okraje, solitéry stromov, aleje 
atď). 

realizácia je v rozpore 
s efektívnym exploatačným 
využitím chráneného územia. 
Týka sa najmä podpory 
bezzásahových území, a území, 
kde sa vyžaduje špecifický režim 
pre naplnenie poslania 
chráneného územia 
a dosiahnutie priaznivého stavu 
biotopov a druhov. Je tu ale 
problém, pri adresnom napĺňaní 
týchto aktivít, kde vidíme 
prílišnú paušálnosť 
a neefektívnu realizáciu 
opatrení, najmä v kontexte tzv. 
bežného hospodárenia. 
Finančná podpora musí ísť 
skutočne na opatrenia 
s priaznivým vplyvom na 
biodiverzitu, tie musia 
vychádzať z dôsledného 
pochopenia ekologických 
princípov spoločenstiev 
a druhov pre ktoré je 
realizovaná. Financovať 
škodlivé vplyvy (veľkoplošný 
manažment TTP, plošné 
mulčovanie, štiepkovanie NSKV, 
v princípe akékoľvek súčasné 
aktivity konvenčného lesníctva, 
regulácie tokov a brehových 
porastov) je kontraproduktívne 
a prehlbuje krízu biodiverzity. 

dopadom na biotopy 
a populácie hlucháňa, 
nemôžu byť v žiadnom 
prípade považované za 
aspekt bežného 
hospodárenia a ako také by 
mali byť dôsledne hodnotené 
v kontexte posudzovania 
vplyvu na životné prostredie 
(EIA). Každopádne výsledkom 
objektívneho posúdenia musí 
nevyhnutne byť vylúčenie 
spracovania kalamít. 
V zmysle národnej legislatívy 
ale nie je možné tento princíp 
aplikovať inde, ako v piatom 
stupni ochrany, čo je v rámci 
jeho súčasného rozsahu, 
nedostačujúce. Kľúčom 
k riešeniu tejto situácie, je 
vymedzenie (legislatívne) 
špecifických oblastí, kde na 
jednej strane bude striktne 
chránený súčasný areál 
výskytu, na strane druhej 
budú podnikané aktívne 
opatrenia zamerané na 
rozšírenie tohto areálu, 
najmä v spojitosti s úpravou 
nevhodnej štruktúry lesných 
porastov na miestach 
potenciálneho výskytu 
(zmenšovanie zakmenenia 

demokracia má 20 
priorít a jedna z nich je 
OBNOVA SCHOPNOSTI 
PRÍRODY VYROVNAŤ SA 
SO ZÁSAHMI. 
 sa priamo týka ochrany 
a obnovy ekosystémov. 
V rámci tejto priority sú 
spomenuté aj  
konkrétne opatrenia 
ako napríklad: „do roku 
2030 minimálne päť 
percent územia EÚ a 
každého členského 
štátu bezzásahovou 
oblasťou“ 

https://progresivnespolu.sk/program/


pod zákonnom stanovenú 
úroveň, v kontexte 
s vedeckou empíriou). 

Progresívne 
Slovensko/Spolu -
občianka demokracia 
 
Michal Wiezik 
Odpovede obdržané: 
14.4.2019 

Otázka ochrany prírody 
a životného prostredia je 
jednou zo základných priorít 
koalície PS a SPOLU. Ako jediná 
má v tomto volebnom období 
na kandidátke dvoch expertných 
kandidátov určených pre túto 
platformu. Z najdôležitejších 
bodov, ktoré sme zahrnuli do 
volebného programu s priamym 
vplyvom na biodiverzitu je 5% 
z územia v režime neregulovanej 
prírody (na úrovni Slovenska 
a EU), revitalizácia riečnych 
a mokradných ekosystémov (aj 
v súvislosti s mitigáciami zmeny 
klímy), ochrana prirodzených 
lesov (primárne na báze 
autoregulácie, v kontexte 
chránených území), podpora 
prírode blízkeho a tradičného 
hospodárenia v agrárnej krajine, 
plus priama podpora 
stabilizačných a biodiverzitu 
podporujúcich vplyvov tzv. 
neproduktívnych prvkov krajiny 
(NSKV, biopásy, zasakovacie 
pásy, medze, úhory, segetálne 
okraje, solitéry stromov, aleje 
atď). 

Áno, ale. Finančná podpora 
ochrany prírody je nevyhnutná, 
najmä v prípadoch, kedy jej 
realizácia je v rozpore 
s efektívnym exploatačným 
využitím chráneného územia. 
Týka sa najmä podpory 
bezzásahových území, a území, 
kde sa vyžaduje špecifický režim 
pre naplnenie poslania 
chráneného územia 
a dosiahnutie priaznivého stavu 
biotopov a druhov. Je tu ale 
problém, pri adresnom napĺňaní 
týchto aktivít, kde vidíme 
prílišnú paušálnosť 
a neefektívnu realizáciu 
opatrení, najmä v kontexte tzv. 
bežného hospodárenia. 
Finančná podpora musí ísť 
skutočne na opatrenia 
s priaznivým vplyvom na 
biodiverzitu, tie musia 
vychádzať z dôsledného 
pochopenia ekologických 
princípov spoločenstiev 
a druhov pre ktoré je 
realizovaná. Financovať 
škodlivé vplyvy (veľkoplošný 
manažment TTP, plošné 

S týmto názorom sa plne 
stotožňujem. Spracovanie 
kalamít, s likvidačným 
dopadom na biotopy 
a populácie hlucháňa, 
nemôžu byť v žiadnom 
prípade považované za 
aspekt bežného 
hospodárenia a ako také by 
mali byť dôsledne hodnotené 
v kontexte posudzovania 
vplyvu (EIA). Každopádne 
výsledkom objektívneho 
posúdenia musí nevyhnutne 
byť vylúčenie spracovania 
aktivít. V zmysle národnej 
legislatívy ale nie je možné 
tento princíp aplikovať inde, 
ako v piatom stupni ochrany, 
čo je v rámci jeho súčasného 
rozsahu, nedostačujúce. 
Kľúčom k riešeniu tejto 
situácie, je vymedzenie 
(legislatívne) špecifických 
oblastí, kde na jednej strane 
bude striktne chránený 
súčasný areál výskytu, na 
strane druhej budú 
podnikané aktívne opatrenia 
zamerané na rozšírenie tohto 

Program koalície 
Progresívne Slovensko 
a Spolu-občianska 
demokracia má 20 
priorít a jedna z nich je 
OBNOVA SCHOPNOSTI 
PRÍRODY VYROVNAŤ SA 
SO ZÁSAHMI. 
 sa priamo týka ochrany 
a obnovy ekosystémov. 
V rámci tejto priority sú 
spomenuté aj  
konkrétne opatrenia 
ako napríklad: „do roku 
2030 minimálne päť 
percent územia EÚ a 
každého členského 
štátu bezzásahovou 
oblasťou“ 

https://progresivnespolu.sk/program/
https://progresivnespolu.sk/program/
https://progresivnespolu.sk/program/
https://progresivnespolu.sk/program/


mulčovanie, štiepkovanie NSKV, 
v princípe akékoľvek súčasné 
aktivity konvenčného lesníctva, 
regulácie tokov a brehových 
porastov) je kontraproduktívne 
a prehlbuje krízu biodiverzity.  
 

areálu, najmä v spojitosti 
s úpravou nevhodnej 
štruktúry lesných porastov na 
miestach potenciálneho 
výskytu (zmenšovanie 
zakmenenia pod zákonnom 
stanovenú úroveň, v kontexte 
s vedeckou empíriou).  
 

Sloboda a Solidarita 
(SAS) 
Alojz Baránik 
 
Odpovede obdržané: 
14.4.2019 
 

Určite. Ako človek milujúci 
prírodu a vlastník ekologicky 
spravovanej záhrady, som za 
všetky rozumné opatrenia na 
podporu biodiverzity. Nie som 
odborník, a preto by som si 
v konkrétnostiach nechal 
poradiť. V našej strane, ale aj 
v okruhu mojich priateľov takí 
sú. 

Súhlasím s navýšením zdrojov 
na ochranu prírody. Vo 
všeobecnosti, ale aj 
v konkrétnom tomto prípade 
som však za to, aby čo najviac 
nákladov v celospoločensky 
dôležitých oblastiach hradili 
práve tí, ktorí majú zisky 
z činnosti, ktorá také náklady 
vytvára. Je potom otázka 
odborného a čestného 
posúdenia primeranosti výšky 
takých nákladov aj v oblasti 
aktivít znižujúcich biodiverzitu, 
ale vážny celospoločenský 
problém.  
Skôr ako poskytovanie podpory 
niekomu, čo je koncept náchylný 
na zneužitie, by som zaťažoval 
všetkých tých, ktorí, ako píšem 
vyššie, tvoria (súkromné) zisky 
socializovaním 
(celospoločenských) nákladov. 
 

Súhlasím. Nie som teraz 
schopný určiť možnosti, ktoré 
budem mať na presadzovanie 
toho, aby aj Slovensko 
rešpektovalo svoje záväzky 
v tejto oblasti. Som proti 
divokej ťažbe dreva, lebo je 
jasné, že táto prebieha ako 
dôsledok porušovania 
záväzných predpisov.  
 
 

Strana SAS nazvala svoj 
program  „Manifest 
slovenského 
eurorealizmu“. Je 
štruktúrovaný na 
základe pilierov 
(inštitucionálny, 
fiškálny..). Oblasť 
ochrany ekosystémov 
nie je priamo 
spomenutá no v rámci  
inštitucionálnej 
reformy EÚ, SAS 
navrhuje vrátiť 
kompetencie v oblasti 
ochrany životného 
prostredia členským 
štátom, s výnimkou 
oblasti cezhraničného 
znečisťovania 
a transnárodnej 
biodiverzity. 
Ďalej v rámci kapitoly 
„Pozastavenie plnenia 

https://www.flipgorilla.com/p/25693471184528507/show#/25693471184528507/6
https://www.flipgorilla.com/p/25693471184528507/show#/25693471184528507/6
https://www.flipgorilla.com/p/25693471184528507/show#/25693471184528507/6


dlhodobých cieľov“  je 
uvedené „EÚ chce byť 
tradične lídrom 
v obnoviteľných 
zdrojoch energie, v 
oblasti sociálnej 
ochrany, aj v ochrane 
životného prostredia. 
Napĺňanie týchto cieľov 
však stojí EÚ nemalú 
časť HDP. Zotrvávať na 
nich aj v čase krízy je 
pre EÚ zničujúce, keďže 
európske podniky kvôli 
nim strácajú 
konkurencieschopnosť.“ 
SAS navrhuje: 
„Primárne ciele EÚ by 
sa preto mali obmedziť 
na infraštruktúrne 
projekty európskeho 
významu v oblasti 
dopravy, energetiky, 
a digitalizácie, ochranu 
vonkajšej hranice EÚ, 
a politiky slúžiace na 
rozvíjanie štyroch 
základných slobôd pre 
občanov EÚ.  

Sloboda a Solidarita 
(SAS) 
Miroslav Žiak 
 

Mojou hlavnou prioritou je aby 
sme na Slovensko nedovážali 
nekvalitné potraviny. Aby sme 
podporili našich domácich 

V programe pre rozvoj vidieka 
sa už teraz nachádzajú projekty, 
ktoré podporujú ekologické 
hospodárstvo. Toto je cesta ako 

Na Slovensku bohužiaľ máme 
najväčšieho škodcu pre naše 
lesy a to je bývalý minister 
hospodárstva Žiga, inak 

Pozri vyššie 



Odpovede obdržané:  
23.4.2019 

farmárov a poľnohospodárov. 
Podpora ekologického 
hospodárstva zlepší 
biodiverzitu na Slovensku ale aj 
EÚ. 
 

zlepšiť biodiverzitu v celej EÚ. 
 
 

prezývaný Žigožrúť 
východoslovenský. V prvom 
rade musíme odstrániť tento 
ničivý faktor a následne 
podporiť naše lesy. 
 

Slovenská národná 
strana (SNS) 
 
Neobdržali sme 
odpovede na naše otázky, 
no boli nám zaslané 
priority p. Jaroslava 
Pašku, kandidáta č. 1 
strany SNS. 
 

   Program Jaroslava 
Pašku obsahuje 7 
cieľov. Žiadny z nich sa 
netýka ochrany klímy. 

SME RODINA – Boris 
Kollar 
Peter Pčolinský 
 
Odpovede obdržané: 
29.04.2019 

Hnutie SME RODINA má 
poľnohospodárstvo a rozvoj 
vidieka v prioritách svojho 
politického programu. Moja 
kandidatúra do EP je spojená 
práve s obhajobou a podporou 
poľnohospodárstva a vidieka. 
Biodiverzitu považujeme za 
významnú hodnotu, ktorá 
udržuje prírodný potenciál 
krajiny so zreteľom na prírodné 
zákonitosti v rámci vývoja 
spoločnosti. Práve neriadenú 
a živelnú intenzifikáciu 
považujem za činiteľ ohrozujúci 
biodiverzitu krajiny. Racionálne 
opatrenia zohľadňujúce 

NATURA 2000 ako legislatívny 
nástroj na riešenie sústavy 
chránených území krajín EÚ pre 
zachovanie prírodného 
dedičstva výrazne zasiahol 
v ochrane prírodného dedičstva 
v členských štátoch za 
posledných 20 rokov. Vytvorenie 
chránených vtáčích území 
a území európskeho významu 
považujem za východiskovú 
základňu pre ochranu 
biodiverzity.  Na jednej strane je 
potrebné sprísniť kontrolný 
systém v týchto územiach a na 
druhej strane treba zvýšiť 
sankcie za porušovanie noriem 

Slovensko ako riadny člen EÚ 
musí rešpektovať legislatívu 
EÚ vo vzťahu k ochrane 
prírody a krajiny. Naše 
Hnutie SME RODINA citlivo 
sleduje vývoj v našich lesoch 
vo vzťahu k výrubom lesov 
a lesoochranárskym 
aktivitám.  Vylučujem 
akékoľvek extrémy  v tejto 
oblasti. Či je to už výrub 
stromov v našich lesných 
parkoch pod zámienkou 
škodlivých činiteľov, alebo 
avanturistické aktivity 
niektorých  mimovládnych 
organizácií, ktorých cieľom je 

Program nie 
k dispozícií. 

http://www.jaroslav-paska.sk/
http://www.jaroslav-paska.sk/


ekologické aspekty prijímané  
spoločnosťou musia korelovať 
s ekologickým záujmami 
spoločnosti. Dlhoročne je otázka 
biodiverzity podceňovaná 
a následne aj finančne 
nedocenená. Tento dlh prírode 
narastá a mojou snahou bude 
zastaviť nárast dlhu spoločnosti 
voči prírode a vidieckemu 
priestoru 
 

v týchto územiach. Hospodársky 
rozvoj EÚ generuje dostatok 
financií na prefinancovania 
zámerov v tejto oblasti – závisí 
to od toho ako sa prerozdelia 
financie v rámci rozpočtu EÚ.   
 
 

osobné zviditeľnenie na úkor 
odborných posudkov 
relevantných odborníkov. 
Dodržiavanie legislatívy ide 
ruka v ruke s represívnymi 
nástrojmi ako je výška pokuty 
či trestnoprávna činnosť. 
Personálnym a hlavne 
odborne zdatným 
personálom  spolu 
s primeraným finančným 
rozpočtom je možné 
pozastaviť porušovanie 
Smernice o biotopoch. 
V rámci domácej legislatívy je 
tu možnosť posilnenia  
opatrení financovaných 
Vládou SR – podpora 
biotopov – zelených pásov, 
zníženie podielu 
monokultúrnych plodín 
pestovaných na našich 
poliach, stanoviť maximálnu 
veľkosť jednej parcely 
obhospodarovanej 
poľnohospodármi  / 
budovanie trvalo 
udržiavaných remíz/. 
Slovensko disponuje silnou 
odbornou a vedeckou 
kapacitou, ktorá  môže 
v tomto smere výrazne 
napomôcť. 



SMER - SD - -  Program nie je k 
dispozícii 

SMK 
 
Neobdržali sme 
odpovede na naše otázky 
od kandidátov, no bol 
nám zaslaný program 
strany do Eurovolieb 
2019 a nasledovné 
vyjadrenie od kancelárie 
pána Pála Czákyho: 
„ochrana prírody zostane 
aj na agende pána 
poslanca, ak sa vráti do 
EP. V rámci aktivít 
Petičného výboru pán 
poslanec sa venoval 
napríklad problematike 
Donana national park v 
Španielsku, a je 
podporovateľom petícií o 
skládke vo Vrakuni, atd. 
 

   Dokument „Zachráňme 
európske hodnoty!“ 
obsahuje  ciele SMK 
pre voľby do 
europarlamentu. 
Žiadny z cieľov sa 
netýka ochrany 
ekosystémov. 

 

2.Zdravé potraviny a poľnohospodárstvo, ktoré chráni prírodu 
 

OTÁZKA 4: Súhlasíte vy/vaša strana, že poľnohospodárska politika EÚ potrebuje zásadnú reformu a že jediný spôsob ako zabezpečiť podmienky pre 

produkciu potravín z dlhodobého hľadiska je preorientovať ju na podporu udržateľných metód hospodárenia a ochrany prírodných zdrojov? Ak súhlasíte, že 

zásadná zmena je potrebná, ktoré dotácie by mali byť podľa vás vylúčené a aké konkrétne opatrenia by mali byť prioritne podporované? 

https://www.mkp.sk/sites/www.mkp.sk/files/2019-05/EP-program-SMK.pdf
https://www.mkp.sk/sites/www.mkp.sk/files/2019-05/EP-program-SMK.pdf


OTÁZKA 5: Sme svedkami alarmujúcej situácie, čo sa týka straty biodiverzity (vtáky, motýle, opeľovače) poľnohospodárskej krajiny, znečistenia vôd, straty 

pôdy, ktoré sú do veľkej miery spôsobené neudržateľnými metódami poľnohospodárstva. Súhlasíte, že budúca poľnohospodárska politika musí zásadným 

spôsobom investovať do riešení týchto problémov tým, že najmenej 50% jej rozpočtu bude vyčlenených na opatrenia na ochranu životného prostredia a 

klímy, vrátane špecifického rozpočtu na ochranu biodiverzity v súlade s potrebami stanovenými na národnej úrovni? 

 

*strany sú uvedené 
v abecednom poradí 

OTÁZKA 4 OTÁZKA 5 Čo sme našli k téme ochrana a zdravé 
potraviny a poľnohospodárstvo, ktoré 
chráni prírodu v programe strany pre 
Eurovoľby 2019 

Kresťanskodemokratické 
hnutie (KDH) 
 
Ivan Štefanec 
 
Odpovede obdržané: 
23.4.2019 

Súhlasím, že poľnohospodárska 
politika EÚ potrebuje reformu. Avšak 
taktiež je nevyhnutné, aby prišlo 
k reforme poľnohospodárskej politiky na 
SR. Malí farmári a poľnohospodári sú 
diskriminovaní a nemajú prístup 
k vlastným pozemkom, boli odhalené 
taktiež mnohé podvody s európskymi 
dotáciami, ktoré stále nie sú prešetrené. 
Je smutné, že častokrát sú v týchto 
podvodoch i politici vládnej strany. 
Z pozície poslanca Európskeho 
parlamentu budem vždy chrániť 
spravodlivosť a práva prenasledovaných 
malých slovenských farmárov. 
V celoeurópskom meradle podporujem 
orientáciu na udržateľné metódy 
hospodárenia a ochranu prírodných 
zdrojov. 
 
 

Slovensko ako aj Európska únia by 
mali i naďalej investovať do 
riešení, ktoré riešia stratu 
biodiverzity poľnohospodárskej 
krajiny a ostatné problémy 
životného prostredia. V rámci 
Európskej únie dokážeme tieto 
problémy riešiť spoločne. 
Zásadnou výzvou je skutočnosť, že 
trvalo udržateľný rozvoj a kroky, 
ktoré k nemu smerujú majú 
dlhodobý charakter, a preto sú 
často nepopulárne. Je úlohou 
štátu podniknúť tieto kroky a je 
prospešné, ak to bude 
v koordinácii s ostatnými 
členskými krajinami EÚ. Je 
dôležité, aby bola výška rozpočtu 
vyčlenená na opatrenia na 
ochranu životného prostredia 
a klímy prehodnotená 
a prostriedky z rozpočtu boli 
adekvátne a efektívne využité. 

Program KDH obsahuje 7 priorít. Jednou 
z nich je „Rovnosť príležitostí“. V rámci tejto 
priority sa  KDH   plánuje zamerať na „zdravé 
Slovenské potraviny a nie dvojakú kvalitu 
výrobkov. Podporou slovenských farmárov 
posilníme potravinovú sebestačnosť 
Slovenska.“ 

http://kdh.sk/eurovolby-program/


MOST-HÍD 
Norbert Kurilla 
 
Odpovede obdržané: 
25.4.2019 
 
 

EÚ je jedným z popredných svetových 
výrobcov potravín a zárukou 
potravinovej bezpečnosti pre viac než 
500 miliónov európskych občanov. 
Predpokladá sa, že vyše tretina rozpočtu 
EÚ bude v období 2021-2027  smerovať 
do poľnohospodárskej politiky. A keďže 
verejné financie majú slúžiť verejným 
záujmom, očakávam, že SPP bude 
v prvom rade podporovať tých, ktorí 
majú záujem hospodáriť udržateľne a v 
súlade s prírodou. Opačný prístup totiž 
prinesie katastrofálne dôsledky na 
životné prostredie, veľkú časť farmárov 
a život nás všetkých. Priemyselné 
poľnohospodárstvo má na svedomí 
nadmerné množstvá dusičnanov 
ohrozujúcich našu pôdu, rezíduá 
pesticídov, ktoré sa nachádzajú vo 
vodách a potravinách a ďalekosiahle 
znečistenie vôd a eróziu ako aj 
celkovú degradáciu pôdy. Potrebné je 
pozrieť sa, ktoré z opatrení prispejú 
k zvýšeniu konkurencieschopnosti 
slovenských poľnohospodárskych 
systémov, avšak musíme vylúčiť také, 
ktoré by mohli mať negatívne 
environmentálne dopady. Nie je možné 
očakávať podporu v prípade takých 
poľnohospodárskych prevádzok, ktoré  
sú znečisťovateľom vodných zdrojov a sú 
zodpovedné za produkciu veľkého 
množstva metánu, amoniaku a oxidu 

Súhlasím s tým, že budúca 
poľnohospodárska politika musí 
zásadným spôsobom investovať 
do riešenia problematiky 
ochrany biodiverzity krajiny 
a značne sa pretransformovať, 
nakoľko napr. práve výrazný 
úbytok hmyzu je rizikovým 
faktorom práve aj z hľadiska 
potravinovej bezpečnosti; bez 
opeľovačov nebude možné 
produkovať ani zdravé potraviny. 
Budúca poľnohospodárska 
politika musí zásadným 
spôsobom investovať do 
preventívnych riešení týchto 
problémov, podstatnejšie ako 
percento je podľa mňa 
efektívnosť a kontrolovateľnosť 
opatrení. Nehovorím, že si to 
nebude vyžadovať značný podiel 
finančných prostriedkov, avšak 
práve podpora opatrení, ktoré sú 
síce primárne v obálke „podpora 
poľnohospodárstva“ ak sa múdro 
nastaví, musí priniesť efekt aj pre 
oblasť biodiverzity a ochrany 
životného prostredia ako takého. 
Určite ale vidím potrebu, a to 
zvlášť v podmienkach Slovenska 
a často kritizovaného veľkého 
podielu území Natura 2000, aby 
prijímateľmi finančných 

Program strany Most-Híd obsahuje 15 
priorít. Jednou z nich je „Podpora malý, 
stredných podnikateľov a farmárov“. V rámci 
tejto priority  sa Most-Híd bude zameriavať 
na podporu „mladých farmárov a činností, 
ktoré stabilizujú vidiek a vytvárajú pracovné 
miesta, napríklad v ovocinárstve a 
zeleninárstve, v živočíšnej výrobe a v 
spracovateľskom priemysle, ako aj vo 
výstavbe infraštruktúry a inovácií v 
turistickom ruchu.“ 

https://www.most-hid.sk/sk/volby-do-europskeho-parlamentu-2019


dusného. Cieľom na jednej strane musí 
byť dostať peniaze k čo najširšiemu 
množstvu subjektov a teda aj pokryť čo 
najväčšiu časť obhospodarovaného 
územia a diverzifikovať jednotlivé 
produkcie plodín na nich, avšak súčasne 
dodržiavať a sledovať indikátory pre 
oblasť životného prostredia, ktoré 
vyplývajú už aj z platnej legislatívy EÚ 
(napr. smernica o pesticídoch, ochrane 
vôd, či ochrane biotopov). Taktiež 
netreba zabúdať, že správne nastavené 
zelené opatrenia neprispejú len 
k rozvoju udržateľného 
poľnohospodárstva, ale vedia značnou 
mierou prispieť k zmierneniu dopadov 
zmeny klímy a posilniť odolnosť krajiny 
a ekosystémov napr. pri 
protipovodňovej ochrane, ako aj 
ochrane a kvality vôd. 

prostriedkov osobitne 
zameraných na oblasť biodiverzity 
boli tí, ktorí hospodária v 
územiach Natura 2000 (vrátane 
lesných území), ak sa podieľajú na 
ochrane druhov či biotopov, pre 
ktoré boli tieto územia vyhlásené. 
Ľudia si už musia konečne 
uvedomiť, že z dlhodobého 
hľadiska je veľké množstvo 
chránených území skôr pozitívom 
ako negatívom, ak však niektorí 
vlastníci alebo užívatelia pôdy 
v nich doplácajú na to, že v nich 
nemôžu hospodáriť intenzívnejšie, 
mali by byť za to patrične 
kompenzovaní a podporovaní. 

OĽANO 
Lucia Rennerová 
 
Odpovede obdržané: 
22.4.2019 
 
p. Rennerova vo svojej 
reakcii neodpovedala 
priamo na otázky, 
s odôvodnením pracovnej 
vyťaženosti a preto, že sa 
necíti ako odborníčka na 
dané témy. Ako hovorí: 

Spoločná poľnohospodárska politika. 
Tému poznám dosť dobre, tlmočím na 
pracovných skupinách.  
Zmeny sa presadzujú len veľmi ťažko, 
pretože keď si už raz niekto zvykol na 
dotáciu, nerád sa jej vzdáva.  
SPP je súčasťou brexitovej kampane, 
pretože najviac peňazí ide práve 
Francúzsku, keďže má najviac  
poľnoshopodárskej pôdy. Podiel SPP na 
celkovom rozpočte EÚ sa postupne 
pomaličky znižuje. Pôvodným  
zámerom bolo nakŕmiť občanov Európy 

 

Program OĽANO obsahuje 8 priorít a pri 
každej z nich je zoznam opatrení, ktoré budú 
presadzovať.V rámci priority 4. VYŠŠIA 
ŽIVOTNÁ ÚROVEŇ AJ VĎAKA 
SPRAVODLIVEJŠÍM EUROFONDOM, OĽANO 
plánuje presadzovať okrem iných vecí aj 
„reforma poľnohospodárskej politiky 
spravodlivej k novším členským štátom 
Únie.“ 

http://www.obycajniludia.sk/volby-do-ep-2019/program/


 „pokúsim svoje postoje k  
životnému prostrediu 
vyjadriť niekoľkými vetami“ 
 

po vojne a zabezpečiť potravinovú 
bezpečnosť. Toto sa podarilo  
a dokonca to viedlo k nadprodukcii a 
nízkym cenám. Preto sa potom zaviedli 
kvóty a dnes sa poskytujú  
farmárom dotácie aj za to, aby nič 
neprodukovali. Kvóty sa potom zase 
rušili... je to proces, ktorý sa  
neustále vyvíja. Súhlasím s tým, aby šla 
väčšia časť SPP na ekologické 
poľnohospodárstvo a na podporu  
malých farmárov. 

 

Progresívne 
Slovensko/Spolu -
občianska demokracia 
Martin Hojsík 
 
Odpovede obdržané: 
23.4.2019 
 

Výrazne akcentujeme produkciu 
zdravých a kvalitných potravín na 
princípoch udržateľného a prírode 
blízkeho hospodárenia. Uvedomujeme si 
potrebu prenastavenia systému dotácii 
na poľnohospodársku výrobu, pričom za 
najdôležitejšie považujeme podporu, 
posilnenie a zefektívnenie tzv. II. 
pilieru, naopak negatívne vnímame 
nastavenie a spôsob realizácie tzv. 
priamych platieb, ktoré smerujú 
k zjednodušovaniu a odprírodneniu 
kultúrnej krajiny Slovenska (resp. EÚ). 
Za dôležité považujeme aj podporu 
a reintrodukciu voľnej pastvy 
hospodárskych zvierat v krajine, ako 
dôležitý predpoklad udržania 
špecifických pasienkových biotopov 
a spoločenstiev.  
 

Áno súhlasím, momentálne 
neviem špecifikovať podiel na 
rozpočte. Takéto paušálne 
určenie na úrovni 50% nemusí byť 
efektívne. 

Program koalície Progresívne Slovensko 
a Spolu-občianska demokracia má 20 priorít 
a jedna z nich je KVALITNÉ POTRAVINY A 
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA,  
v rámci ktorej koalícia bude podporovať 
prepojenie cieľov v oblasti 
poľnohospodárstva s cieľmi v oblasti ochrany 
životného prostredia. Rovnako sú proti 
používaniu nebezpečných pesticídov, budú 
presadzovať zlepšenie podmienok chovu 
zvierat, podporovať ochranu biodiverzity 
v pôdohospodárstve. 

Progresívne Výrazne akcentujeme produkciu Áno súhlasím, momentálne Program koalície Progresívne Slovensko 

https://progresivnespolu.sk/program/
https://progresivnespolu.sk/program/
https://progresivnespolu.sk/program/


Slovensko/Spolu -občianka 
demokracia 
Michal Wiezik 
 
Odpovede obdržané: 
14.4.2019 

zdravých a kvalitných potravín na 
princípoch udržateľného a prírode 
blízkeho hospodárenia. Uvedomujeme 
si potrebu prenastavenia systému 
dotácii na poľnohospodársku výrobu, 
pričom za najdôležitejšie považujeme 
podporu, posilnenie a zefektívnenie tzv. 
II. pilieru, naopak negatívne vnímame 
nastavenie a spôsob realizácie tzv. 
priamych platieb, ktoré smerujú 
k zjednodušovaniu a odprírodneniu 
kultúrnej krajiny Slovenska (resp. EU). 
Za dôležité považujeme aj podporu 
a reintrodukciu voľnej pastvy 
hospodárskych zvierat v krajine, ako 
dôležitý predpoklad udržania 
špecifických pasienkových biotopov 
a spoločenstiev.  
 

neviem špecifikovať podiel na 
rozpočte. Takéto paušálne 
určenie na úrovni 50% nemusí byť 
efektívne.  
 

a Spolu-občianska demokracia má 20 priorít 
a jedna z nich je KVALITNÉ POTRAVINY A 
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA,  
v rámci ktorej koalícia bude podporovať 
prepojenie cieľov v oblasti 
poľnohospodárstva s cieľmi v oblasti ochrany 
životného prostredia. Rovnako sú proti 
používaniu nebezpečných pesticídov, budú 
presadzovať zlepšenie podmienok chovu 
zvierat, podporovať ochranu biodiverzity 
v pôdohospodárstve. 

Sloboda a Solidarita (SAS) 
Alojz Baránik 
 
Odpovede obdržané: 
14.4.2019 

Súhlasím úplne, že poľnohospodárska 
politika potrebuje zásadnú zmenu. 
Dotácie vedú ku korupcii. Slovensko 
potrebuje v prvom rade odstrániť 
systém, kde korupcia je nutnou zložkou 
akejkoľvek nerovnomernej distribúcie 
verejných zdrojov 

Súhlasím, a to aj z dôvodov 
uvedených vyššie. Súhlasím aj 
s tým, že miera potrebných 
investícií je určite odlišná 
v rôznych členských štátoch. Či 
uvádzané potrebné percento 
minima je pre Slovensko správne, 
neviem teraz posúdiť. Nechal by 
som si v tom poradiť od 
odborníkov. 
 

Strana SAS nazvala svoj program  „Manifest 
slovenského eurorealizmu“. Je 
štruktúrovaný na základe pilierov 
(inštitucionálny, fiškálny..). Kapitola 
Postupné rušenie poľnohospodárskych 
dotácií obsahuje ostrú kritiku 
poľnohospodárskej politiky EU (deformuje 
trhové prostredie, spôsobuje zdraženie 
potravín, má protichodné ciele). 
V nasledujúcom finančnom období SAS 
navrhuje znížiť rozpočet 1.aj 2. piliera o 50%. 
Z dlhodobého hľadiska navrhujú zrušenie 
poľnohospodárskej politiky EÚ. 
 

https://progresivnespolu.sk/program/
https://www.flipgorilla.com/p/25693471184528507/show#/25693471184528507/6
https://www.flipgorilla.com/p/25693471184528507/show#/25693471184528507/6


Sloboda a Solidarita (SAS) 
Miroslav Žiak 
 
Odpovede obdržané: 
23.4.2019 

Ako najzákladnejšiu zmenu považujem 
zmenu dotačného systému priamych 
platieb. Je pre mňa absolútne 
nemysliteľné, aby sme podporovali 
mulčovanie, respektíve kosenie pôdy 
vysokými dotáciami. Je veľmi dôležitá 
zmena dotácií na podporu produkcie. 
Bohužiaľ súčasný stav podporuje 
nečinnosť farmárov, vďaka 
podporovaniu plochy. 
 
 

V súčasnosti ide takmer 40% 
rozpočtu EÚ na poľnohospodárske 
dotácie, ktoré sa míňajú efektu, 
vďaka ich nelogickému 
nastaveniu. V prvom rade je 
dôležité zmena prideľovania 
dotácií. Z dotácií na plochu na 
dotácie na produkciu. 
 
 

Pozri vyššie 

Slovenská národná strana 
(SNS) 
 
Neobdržali sme odpovede 
na naše otázky, no boli 
nám zaslané priority p. 
Jaroslava Pašku, kandidáta 
č. 1 strany SNS. 
 

  Program Jaroslava Pašku obsahuje 7 cieľov. 
Jeden z cieľom je „Za kvalitné potraviny“, 
ktorý sa zameriava hlavne na zamedzenie 
dvojakej kvality potravín vrámci EÚ. V cieli 
„Za Slovensko“ sa spomínajú „dlhodobo 
neudržateľné dotačné mechanizmy Únie 
v poľnohospodárstve, ktoré tvrdo 
diskriminujú našich poľnohospodárov“   
a potreba nastolenia skutočnej 
spravodlivosti v pravidlách a mechanizmoch 
únie. 

SME RODINA – Boris Kollar 
 
Peter Pčolinský 
 
Odpovede obdržané: 
29.04.2019 

Pomerne silný agrárny potenciál 
postkomunistických krajín sa stal 
v rámci vyjednávacích pozícii SR 
nevýhodou. Vtedajší vyjednávači  
podcenili pôdohospodársky sektor 
v prospech iných hospodárskych aktivít 
Slovenska. Slovenské 
poľnohospodárstvo postupne prepadá 
na dno a za posledných 10 rokov  je 
agrárny sektor doslova len  surovinová 

Intenzifikácia a chemizácia 
poľnohospodárskej produkcie na 
jednej strane zvyšuje biologickú 
úrodu plodín a na druhej strane 
potláča biodiverzitu. Podporou 
výskumu v oblasti biologickej 
ochrany rastlín je možné 
čiastočne eliminovať negatívny 
dopad pesticídov na biodiverzitu. 
Tu musíme hľadať rovnovážny 

Program nie k dispozícií. 

http://www.jaroslav-paska.sk/


kolónia pre nadnárodné spoločnosti. 
Štruktúru osevu diktuje slepý liberálny 
trh, ktorý spôsobil monokultúrne 
pestovanie plodín a ústup od klasického 
norfolského osevného 
postupu/ďatelinoviny – ozimné obilniny 
– okopaniny – jarné plodiny/.  Agrárna 
politika riadená z politických centrál na 
Slovensku dospela nie len k strate 
potravinovej  sebestačnosti, ale už 
priamo ohrozuje aj potravinovú 
bezpečnosť štátu. Hnutie SME RODINA 
má svoj vlastný agrárny program, ktorý 
má cieľ zastaviť tento proces  neriadenej 
intenzifikácie poľnohospodárstva, 
ktorého cieľom je len ekonomický zisk 
bez ohľadu na  ekologické dopady  
a rozvoj vidieka. Pokles stavov 
hospodárskych zvierat negatívne vplýva 
na kvalitu pôdy a ohrozuje 
bioenergetický potenciál pôdy na 
desaťročia. Vylúčením podpory 
energetických plodín v rámci 
podporného systému a plodín, ktoré sa 
vyvážajú bez pridanej hodnoty do 
zahraničia  máme zámer podporiť  širší 
sortiment plodín, ktoré podporujú 
udržateľnosť poľnohospodárskej krajiny 
ako výrobného potenciálu krajiny. Na 
úseku pestovania GMO plodín sme 
kategoricky proti nakoľko ohrozujú 
biodiverzitu flóry a nepriamo aj fauny 
krajiny. V krátkej dobe bude aktuálne aj 

stav a eliminovať negatívne 
dopady agrárnej produkcie na 
životné prostredie. Znížením 
zastúpenia monokultúrnych 
systémov pestovania rastlín, 
pravidelnou aplikáciou 
organických živín do pôdy 
a pestovaním plodín obnovujúcich 
pôdnu úrodnosť môžeme 
čiastočne ovplyvniť udržanie 
biodiverzity krajiny. 
Agroklimatický vývoj za 
posledných 20 rokov výrazne 
zasahuje do poľnohospodárskej 
produkcie a k hydrologickým 
pomerom na Slovensku. Výruby 
stromov a špatná agrotechnika sa 
výrazne podieľa na odvodňovaní 
území a zmene rázu krajiny 
s následným dopadom na 
biodiverzitu. Podporou 
zriaďovania biologických parkov 
na udržanie biodiverzity sa dá tiež 
čiastočne eliminovať nepriaznivú 
situáciu na úseku životného 
prostredia. V rámci zvýšenia 
finančnej podpory dotknutými 
ministerstvami je možné zvýšiť 
atraktívnosť biodiverzifikácie pre 
ekonomické aktivity podnikov 
hospodáriace na pôde 
a zabezpečiť im reprodukciu 
kapitálu tak aby podniky mohli 



riešenie uhlíkovej stopy potravinového 
reťazca ako výrazného prvku zvyšovania 
environmentálnej záťaže krajiny – kde 
naše Hnutie SME RODINA bude 
podporovať krátke potravinové vertikály 
medzi producentmi a spotrebiteľmi. 
 

trvalo udržateľne fungovať. 

SMER - SD - - Program nie je k dispozícií 

SMK 
 
Neobdržali sme odpovede 
na naše otázky od 
kandidátov, no bol nám 
zaslaný program strany do 
Eurovolieb 2019 

- - Dokument „Zachráňme európske hodnoty!“ 
obsahuje  ciele SMK pre voľby do 
europarlamentu. V rámci kapitoly „Rozpočet 
EU na roky 2021-2027 si SMK kladie za cieľ 
„zachovanie výšky zdrojov z fondov pre 
spoločnú agrárnu politiku“ V rámci kapitoly 
„Spoločná poľnohospodárska politika“ 
v kontexte agrárnej politiky po roku 2020 
SMK bude „podporovať už nastolený smer, 
ktorý by mal pomôcť mladým farmárom, 
poľnohospodárskym združeniam pri 
získavaní dotačných platieb, pri reformovaní 
poľnohospodárstva založeného na 
vedomostnej báze, resp. pri zvýšení 
finančných tokov zameraných na 
poľnohospodárske poistenia a posilnenie 
stability príjmov sektora“ SMK hovorí aj 
o dôraze na podporu rodinných podnikov 
a farmárskych spoločenstiev. Tiež sa 
vyslovujú proti pestovaniu GMO komodít 
a ich prístupu na trhy EÚ.  

 

3.Stabilná klíma a obnoviteľné zdroje, ktoré neškodia prírode 
 

https://www.mkp.sk/sites/www.mkp.sk/files/2019-05/EP-program-SMK.pdf


OTÁZKA 6: Súhlasíte, že zmena klímy a strata biodiverzity sú symptómami tej istej krízy ekosystémov a musia byť riešené ako celok? Aké riešenia ponúkate 

vy/vaša strana v oblasti dekarbonizácie ekonomiky a adaptácii na klimatickú zmenu? Podporujete návrhy na rozsiahlu revitalizáciu zásobárni uhlíka 

(mokrade, lesy)? 

OTÁZKA 7: Biomasa bola dlhodobo považovaná za obnoviteľný a uhlíkovo neutrálny zdroj energie, no čoraz viac informácií o vplyve využívania biomasy pre 

výrobu energie na klímu, životné prostredie a sociálne aspekty hovorí  o škodlivosti tohto prístupu. Podobne, vodné elektrárne, považované za čistý zdroj 

energie pri nesprávnom umiestení predstavujú katastrofu pre ekosystémy. Súhlasíte, že využívanie biomasy a malých vodných elektrárni (MVE) nie je možné 

považovať za zelený zdroj energie a preto by nemali by byť dotované z verejných zdrojov? 

*strany sú uvedené 
v abecednom poradí 

OTÁZKA 6 OTÁZKA 7 Čo sme našli k téme stabilná klíma 
a obnoviteľné zdroje, ktoré neškodia 
prírode v programe strany pre 
Eurovoľby 2019 

Kresťanskodemokratické 
hnutie (KDH) 
 
Ivan Štefanec 
 
Odpovede obdržané: 
23.4.2019 

Zmena klímy by mala byť riešená 
spoločne so stratou biodiverzity čo 
nepochybne spolu súvisí. So zmenou klímy 
úzko súvisí aj využívanie obnoviteľných 
zdrojov, kde sme na Slovensku okrem 
využitia vodnej energie ďaleko za 
štandardom. Ponúkané riešenia sú 
dlhodobého charakteru a smerovanie by 
mali nadstaviť všetky členské štáty EÚ. Je 
dôležité sa týmto témam venovať neustále, 
keďže o týchto problémoch vieme už 
z minulosti. Popri revitalizácii je ešte 
významnejšie sa venovať ochrane našich 
chránených území. 

Biomasu i MVE považujem za 
obnoviteľný zdroj energie. Každý 
obnoviteľný zdroj má svoje úskalia, 
a preto je dôležité sa pri využívaní 
jednotlivých OZE týmto problémom 
vyhýbať. Vodná energia tvorí najväčší 
podiel výroby OZE na Slovensku. 
Podobná situácia je i v Rakúsku, kde 
vodná energia tvorí významný podiel 
z celkovej produkcie elektrickej energie. 
Biomasa má obrovské možnosti využitia 
a treba nájsť vhodné podmienky na jej 
využitie s čo najmenším dopadom na ŽP.  
Rýchlorastúce dreviny, výroba bioplynu, 
pelety, brikety, to je len časť využitia 
biomasy, ktorá má na Slovenku 
obrovský potenciál pri efektívnom 
využívaní. 

Program KDH obsahuje 7 priorít. 
Žiadna z nich sa netýka ochrany klímy. 

MOST-HÍD 
 

Ako vyplýva z najnovšej pracovnej verzie 
správy OSN venujúcej sa problematike 

Nesúhlasím s takýmto tvrdením. 
Biomasa je nepopierateľne uhlíkovo 

Program strany Most-Híd obsahuje 15 
priorít. Jedna z nich je: „Ochrana 

http://kdh.sk/eurovolby-program/
https://www.most-hid.sk/sk/volby-do-europskeho-parlamentu-2019


Norbert Kurilla 
 
Odpovede obdržané: 
25.4.2019 
 

ničenia prírodných zdrojov, od ktorých 
závisí prežitie ľudstva, až miliónu druhov 
hrozí vyhynutie v dôsledku činnosti 
človeka a odlesňovanie a 
poľnohospodárstvo — vrátane živočíšnej 
výroby — zodpovedajú za približne štvrtinu 
emisií skleníkových plynov a prispievajú k 
ničeniu ekosystémov.  Aj toto je dôkaz, že 
zmenu klímy a stratu biodiverzity treba 
vnímať prepojene a rovnako pristupovať 
aj k riešeniam. Napr. mokrade a mokradné 
a vodné ekosystémy patria 
k najproduktívnejším a súčasne k najviac 
ohrozeným ekosystémom sveta. 
Ekosystémové služby a úžitky, ktoré 
mokrade poskytujú sú nenahraditeľné, ide 
o zásobovanie pitnou vodou, produkciu 
biomasy a kyslíka, sú kolískou biodiverzity 
a domovom nespočetných druhov rastlín 
a živočíchov i prirodzenou čističkou vôd. 
V súvislosti so zmenou klímy neustále 
rastie úloha mokradí pri protipovodňovej 
ochrane, pri zmierňovaní prívalových 
dažďov a iných extrémnych prejavoch a sú 
životne dôležité pre zachytávanie uhlíka.  
Slovensko prijalo aktuálne Akčný plán pre 
mokrade na roky 2019 -2021 ako aj 
aktualizáciu programov starostlivosti 
o mokrade Slovenska do roku 2024. 
Napriek všetkým týmto pozitívnym 
aspektom od roku 1900 zaniklo až 64 % 
mokradí sveta, pričom najväčší úbytok bol 
zaznamenaný v 20. storočí  Tento trend sa 

neutrálny zdroj energie a rovnako 
nepopierateľná je jej obnoviteľnosť. 
Rovnako nespochybniteľný je jej 
multiplikačný efekt, keď po každom 
svojom „obnovení“ má potenciál 
nahradiť fosílne palivo, ťažený stavebný 
materiál alebo iný priemyselne 
vyrábaný výrobok.  
Je možné, že otázka mieri  na intenzitu 
využívania biomasy, alebo využívanie 
veľmi kvalitnej biomasy napr. na 
vykurovanie, či výrobu elektriny. Tu ide 
o nesprávnu aplikáciu trvalo 
udržateľného využívania biomasy a to  
využívaním nesprávnej praxe, dokonca 
možného obchádzania zákonov, 
niekedy ide aj o určitú podnikateľskú 
bezohľadnosť. Tu vidíme najväčšie výzvy 
pre ďalšiu reguláciu, nie však 
spochybňovanie základných princípov. 
Pokiaľ ide o MVE, je to veľmi podobné. 
Ak akceptujeme, že pri výstavbe  MVE 
kolmým prehradením vodného toku a 
vytvorením prírodnej bariéry dochádza 
ku škodám na ekosystémoch, 
podnikateľské zámery s takýmto 
prístupom treba odmietať už na 
začiatku. Na druhej strane sme 
presvedčení, že vodné toky majú okrem 
svojich ekosystémových vlastností aj 
energetický potenciál. Úlohou 
príslušného regulátora je stanoviť také 
podmienky výstavby MVE, aby pri 

životného prostredia a klimatické 
zmeny znamenajú veľkú výzvu. 
V oblasti klimatickej zmeny Most-Híd 
navrhuje využívať  „európske finančné 
zdroje na vybudovanie a 
prevádzkovanie zavlažovacích 
systémov a na ochranu pred 
povodňami.  Iné opatrenia vo oblasti 
zmeny klímy nie sú spomenuté. 



nepodarilo zvrátiť a od roku 2000 sa ročná 
miera úbytku mokradí ešte zvyšuje. Ak si 
neuvedomíme dôležitosť týchto 
ekosystémov a to, akým spôsobom 
prispievajú k ochrane nás všetkých 
a budeme prihliadať iba na to, že sú tvz. 
liahne komárov (kt. je tiež už čím ďalej, tým 
menej), nebudeme schopní zastaviť ani 
dôsledky zmeny klímy. Jedine prevenciou, 
to jest ochranou vzácnych ekosystémov, 
medzi kt. patria aj mokrade, budeme 
schopní zvrátiť negatívne dôsledky zmeny 
klímy, ako aj stratu biodiverzity, žiadne 
technické a technologické opatrenia nám 
už nepomôžu. 

využívaní energetického potenciálu 
neutrpeli pôvodné vlastnosti vodného 
toku. 
Energetiku a zmenu klímy je však treba 
vnímať komplexne.  Zmena klímy a jej 
negatívne dopady sú jednou z 
najväčších výziev súčasnosti. Je vedecky 
preukázané, že za jej pôvodom z väčšej 
časti stojí človek, civilizácia, spotreba a 
spaľovanie fosílnych palív. Ak uvážime, 
že počet ľudí na zemeguli radikálne 
rastie, ľudia z menej rozvinutých alebo 
zaostalých regiónov sa chcú mať lepšie 
a svojou životnou úrovňou sa dotiahnuť 
k „západnému štandardu“, musíme 
pripustiť, že aj napriek úsporným 
opatreniam naprieč celým 
hospodárstvom, domácnosťami a nami 
samotnými, spotreba energií 
celosvetovo porastie. Obnoviteľné 
zdroje vrátane Vami opytovanej 
biomasy a MVE sú aktuálne 
odpoveďami na vyššie opísanú 
skutočnosť, ako môžeme zmenu klímy 
spomaliť a udržať v akceptovateľných 
medziach. 

OĽANO 
 
Lucia Rennerová 
 
Odpovede obdržané: 
22.4.2019 
 

Súhlasím, že biodiverzita ide ruka v ruke so 
zmenou klímy. Aj bez odborných  
štúdií vidím, že je oveľa menej hmyzu či 
vtákov. Neviem, či ešte na vidieku lieta 
chrúst, ako spieva Vidiek.  
Dekarbonizácia ekonomiky zrejme nie je 
ľahká úloha. Z Európy sa vytráca 

 Program OĽANO obsahuje 8 priorít 
a pri každej z nich je zoznam opatrení, 
ktoré budú presadzovať. Žiadna z nich 
sa netýka ochrany klímy. 

http://www.obycajniludia.sk/volby-do-ep-2019/program/


p. Rennerova vo svojej 
reakcii neodpovedala 
priamo na otázky, kvôli 
pracovnej vyťaženosti 
a preto, že sa necíti ako 
odborníčka na dané 
témy. Ako hovorí: 
 „pokúsim svoje postoje 
k  
životnému prostrediu 
vyjadriť niekoľkými 
vetami“ 
 

priemysel a presúva sa do Číny,  
ktorá už patrí medzi najbohatšie krajiny. 
Opatrenia musia byť celosvetové. My tu 
fabriku síce zrušíme, ale  
postavia ju v Číne bez environmentálnych 
predpisov. Takto zemeguli nepomôžeme. 
Treba od  
nadnárodných firiem požadovať, aby sa 
ekologické normy dodržiavali vo všetkých 
ich výrobných  
prevádzkach po svete. A treba investovať 
do výskumu pri hľadaní nových čistejších 
technológií. 

Progresívne 
Slovensko/Spolu -
občianska demokracia 
 
Martin Hojsík 
Odpovede obdržané: 
23.4.2019 
 

Jednoznačne súhlasím. Vzájomná 
prepojenosť procesov, je charakteristická 
vlastnosť biosféry Zeme. Preto musí byť 
problematika biodiverzity, zmien klímy, 
vysušovania krajiny, kolapsu kľúčových 
prvkov ekosystémov, kvality potravín 
a všeobecne udržateľnosti podmienok 
života riešená holisticky na systémovej 
úrovni (čo je ale extrémne náročné na 
pochopenie a realizáciu). Okrem 
technologických adaptácií na zmenu klímy 
(obnoviteľné zdroje energie, zvyšovania 
energetickej efektívnosti, znižovanie emisií 
skleníkových plynov z výroby, dopravy, 
sídel, a obmedzovanie (až úplne vylúčenie) 
využívania fosílnych palív), považujeme za 
kľúčové tzv. bio-mitigačné opatrenia, 
založené na zachovaní funkčných, 
dostatočne vitálnych, stabilných 
a vitálnych ekosystémov lesov, mokradí, 

Aj dobré riešenia sa žiaľ často 
implementujú bez ohľadu na ich možné 
vedľajšie dopady. Preto je potrebné 
nastaviť podmienky implementácie ale 
aj prípadnej podpory tak, aby tieto 
vedľajšie dopady boli minimalizované. 
Napríklad využitie biomasy ako ho 
implemenovali v projekte CEPA 
v Podpoľaní je udržateľné na rozdiel od 
smutne známeho prípadu bardejovskej 
Bioenergy. Lokálne, z pohľadu 
biodiverzity citlivé projekty ako ten 
v Podpoľaní majú nielen pozitívny prínos 
z pohľadu ochrany životného prostredia 
ale aj ostatných pilierov trvalo 
udržateľného rozvoja.  
 
Rovnako je smernica RED II v schválenej 
podobe, čo sa týka využitia drevnej 
biomasy, ako aj pravidlá pre Indirect 

Program koalície Progresívne 
Slovensko a Spolu-občianska 
demokracia má 20 priorít a jedna 
z nich je EKOLOGICKÁ A UDRŽATEĽNÁ 
EKONOMIKA, 
v rámci ktorej koalícia plánuje 
presadzovať „spoločné európske 
pravidlá, ktoré dajú základ 
bezuhlíkovej a cirkulárnej ekonomike, 
podporia ekologické inovácie a 
prispejú k udržaniu globálneho 
otepľovania pod 1,5°C.“ 
V rámci priority OBNOVA 
SCHOPNOSTI PRÍRODY VYROVNAŤ SA 
SO ZÁSAHMI  plánuje koalícia 
podporovať „opatrenia na obnovu 
prirodzených funkcií lesov a iných 
ekosystémov ako zachytávačov uhlíka 
a ich rozmanitosť.“ 
Okrem toho v rámci priority 

https://progresivnespolu.sk/program/
https://progresivnespolu.sk/program/
https://progresivnespolu.sk/program/


riečnych systémov, ale aj plošných opatrení 
na zvýšenie ukladania uhlíka v pôde 
v rámci kultúrnej krajiny. Z kľúčové 
považujeme ochranu tzv. starých lesov, 
komplexných mokradí a zamedzenie 
vplyvom, pri ktorých dochádza 
k uvoľňovaniu fosílneho uhlíka z pôdy do 
atmosféry (odlesňovanie, vytváranie holín, 
chemicky podmienená zmena 
mikrobiálnych spoločenstiev orných pôd, 
podmieňujúca neudržateľnú mineralizáciu 
pôdneho humusu). 

Land Use Change pri biopalivách, nie sú 
z pohľadu želaného efektu, možného 
dopadu na biodiverzitu a s tým 
spojeného dopadu na klímu dobre 
nastavené. Nemyslím si však, že 
riešením je odmietnuť biomasu a malé 
vodné elektrárne an block ako zelené 
zdroje energie.   
 

SKUTOČNE GLOBÁLNA OCHRANA 
PRÍRODY. 
Koalícia bude „pri obchode s tretími 
krajinami zohľadňovať 
environmentálne vplyvy aj plnenie 
Parížskej dohody s cieľom udržať 
globálne otepľovanie pod 1,5°C.“ 
a rovnako plánujú „podporovať 
ukončenie používania palmového 
oleja v biopalivách.“ 
 

Progresívne 
Slovensko/Spolu -
občianka demokracia 
 
Michal Wiezik 
Odpovede obdržané: 
14.4.2019 

Jednoznačne súhlasím. Vzájomná 
prepojenosť procesov, je charakteristická 
vlastnosť biosféry Zeme. Preto musí byť 
problematika biodiverzity, zmien klímy, 
vysušovania krajiny, kolapsu kľúčových 
prvkov ekosystémov, kvality potravín 
a všeobecne udržateľnosti podmienok 
života riešená holisticky na systémovej 
úrovni (čo je ale extrémne náročné na 
pochopenie a realizáciu). Okrem 
technologických adaptácií na zmenu klímy 
(obnoviteľné zdroje energie primárne na 
báze fotovoltaiky, geotermálnej energie, 
event. vietor, znižovania energetickej 
náročnosti technológií, znižovanie emisií 
uhlíka z výroby, dopravy, sídel, 
a obmedzovanie (až úplne vylúčenie) 
využívania fosílnych palív), považujeme za 
kľúčové tzv. bio-mitigačné opatrenia, 
založené na zachovaní funkčných, 
dostatočne vitálnych, stabilných 

Áno, pri dôslednom zhodnotení vplyvov 
týchto činností, nie je možné hovoriť 
o nich ako o zelených zdrojoch energie, 
ani ako o uhlíkovo neutrálnych 
a obnoviteľných zdrojoch. Nevylučujem, 
že vybrané formy sa môžu definícii 
zelených zdrojov blížiť (napr. využitie 
drevnej biomasy v rámci tzv. 
pasienkových lesov a pollardovej ťažby, 
budovanie mimoprofilových MVE), 
v súčasnej podobe realizácie na 
Slovensku (resp. EU), predstavuje 
využitie biomasy a MVE ako zdrojov 
energie jeden z najškodlivejších 
spôsobov získavania energie, nakoľko 
majú priamy negatívny vplyv na 
rozsiahle oblasti lesov (plošné výruby 
a strata biodiverzity, pôdy, vzhľadu 
krajiny a sprievodný nárast 
environmentálnych rizík), voľnej krajiny 
(likvidácia medzí, remízok, brehových 

Program koalície Progresívne 
Slovensko a Spolu-občianska 
demokracia má 20 priorít a jedna 
z nich je EKOLOGICKÁ A UDRŽATEĽNÁ 
EKONOMIKA, 
v rámci ktorej koalícia plánuje 
presadzovať „spoločné európske 
pravidlá, ktoré dajú základ 
bezuhlíkovej a cirkulárnej ekonomike, 
podporia ekologické inovácie a 
prispejú k udržaniu globálneho 
otepľovania pod 1,5°C.“ 
Okrem toho v rámci priority 
SKUTOČNE GLOBÁLNA OCHRANA 
PRÍRODY. 
Koalícia bude „pri obchode s tretími 
krajinami zohľadňovať 
environmentálne vplyvy aj plnenie 
Parížskej dohody s cieľom udržať 
globálne otepľovanie pod 1,5°C.“ 
a rovnako plánujú „podporovať 

https://progresivnespolu.sk/program/
https://progresivnespolu.sk/program/
https://progresivnespolu.sk/program/


a vitálnych ekosystémov lesov, mokradí, 
riečnych systémov, ale aj plošných 
opatrení na zvýšenie ukladania v pôde 
v rámci kultúrnej krajiny. Z kľúčové 
považujeme ochranu tzv. starých lesov, 
komplexných mokradí a zamedzenie 
vplyvom, pri ktorých dochádza 
k uvoľňovaniu fosílneho uhlíka z pôdy do 
atmosféry (odlesňovanie, vytváranie holín, 
chemicky podmienená zmena 
mikrobiálnych spoločenstiev orných pôd, 
podmieňujúca neudržateľnú mineralizáciu 
pôdneho humusu). 
 

porastov a následná strata biodiverzity 
a výpadok ekosystémových funkcií), 
a riečnych ekosystémov (prerušenie 
riečneho kontinua, zmena prúdivosti 
rieky, uvoľňovanie metánu v hrádzovom 
priestore, obmedzovanie rekreačného 
potenciálu rieky, estetické narušenie...). 
Dôležité je aj napojenie 
netransparentného a korupčného 
správania napojeného na dotácie 
a celkovú realizáciu týchto opatrení na 
Slovensku.  
 

ukončenie používania palmového 
oleja v biopalivách.“ 
 

Sloboda a Solidarita 
(SAS) 
Alojz Baránik 
 
Odpovede obdržané: 
14.4.2019 
 

Súhlasím. Keďže sa tu ale jedná o globálny 
problém, EÚ, ako jeden z najväčších 
ekonomických blokov sveta potrebuje 
zvýšiť svoje požiadavky na ekológiu nielen 
u seba, ale aj u krajín, od ktorých EÚ 
nakupuje tak, aby tieto nemali 
ekonomickú výhodu zo svojich 
protiekologických opatrení. 

Súhlasím úplne. Ako aktívny 
podporovateľa právny zástupca 
aktivistov bojujúcich proti hrubo 
zneužívanej MVE (z obce Vlkanová, pri 
ktorej je umiestnená znečisťujúca 
prevádzka Badín), viem o čom je reč. 
 
 

Strana SAS nazvala svoj program  
„Manifest slovenského 
eurorealizmu“. Je štruktúrovaný na 
základe pilierov (inštitucionálny, 
fiškálny..). Program neobsahuje 
prioritu, ktorá by sa týkala ochrany 
klímy.  V kapitole „Pozastavenie 
plnenia dlhodobých cieľov“  SAS 
uvádza, že „Neisté a neurčité sú 
ambiciózne klimatické ciele, 
zaťažujúce súkromný sektor 
dodatočnými reguláciami a nákladmi, 
čo je v zjavnom rozpore s cieľom 
zvyšovania konkurencieschopnosti... 
Primárne ciele EÚ by sa preto mali 
obmedziť na infraštruktúrne projekty 
európskeho významu v oblasti 
dopravy, energetiky, a digitalizácie, 
ochranu vonkajšej hranice EÚ, 

https://www.flipgorilla.com/p/25693471184528507/show#/25693471184528507/6
https://www.flipgorilla.com/p/25693471184528507/show#/25693471184528507/6


a politiky slúžiace na rozvíjanie 
štyroch základných slobôd pre 
občanov EÚ. Navrhujeme tiež, aby 
efektívnosť výdavkových politík EÚ 
bola pravidelne vyhodnocovaná 
nezávislým auditom, a aby 
neefektívne politiky boli buď 
zreformované alebo zrušené. Takýto 
audit by s veľkou pravdepodobnosťou 
viedol k zásadnej reforme klimatickej 
politiky EÚ, či reforme nákladnej 
spoločnej poľnohospodárskej politiky“ 

Sloboda a Solidarita 
(SAS) 
Miroslav Žiak 
 
Odpovede obdržané: 
23.4.2019 

Už teraz prebieha útlm ťažby fosílnych 
palív, vďaka akčným plánom na 
transformáciu uholných regiónov. Tento 
proces zníži devastáciu prostredia banskou 
činnosťou, ktorá sa ľahko revitalizuje na 
mokrade, či jazerá. 
 

Nerozumiem možnosti dotovania týchto 
zdrojov. Pokiaľ škodia prostrediu 
a nevytvárajú dostatočný energetický 
zisk v porovnaní so škodami na 
životnom prostredí, tak je potrebné ich 
činnosť nahradiť efektívnejšími 
spôsobmi výroby energie, ktoré budú 
omnoho efektívnejšie a nebude 
potrebné ich dotovať. 
 
 

Pozri vyššie 

Slovenská národná 
strana (SNS) 
 
Neobdržali sme 
odpovede na naše 
otázky, no boli nám 
zaslané priority p. 
Jaroslava Pašku, 
kandidáta č. 1 strany 
SNS. 

- - Program Jaroslava Pašku obsahuje 7 
cieľov. Žiaden z nich sa netýka 
ochrany klímy. 

http://www.jaroslav-paska.sk/


 
 

SME RODINA – Boris 
Kollár 
Peter Pčolinský 
 
Odpovede obdržané: 
29.04.2019 

Uhlík je základný stavebný prvok živých 
organizmov a života na našej planéte. Roky 
sme túto problematiku podceňovali a teraz 
je na programe dňa. Hnutie SME RODINA 
citlivo pristupuje k problematike 
dekarbonizácií hospodárskych aktivít našej 
ekonomiky s ohľadom na sociálne dopady 
hlavne v oblasti energetiky. Na zváženie 
a celoeurópsku problematiku treba viesť 
diskusiu aj k radikálnejšiemu prístupu 
zriadenie uhlíkovej dani .  Celosvetový 
problém revitalizácie obnovy uhlíka 
neobišiel ani Slovensko.   
Zmena klímy a hydrologických pomerov 
výrazne podmienila biodiverzitu nášho 
územia. Veľmi často  začínajú pôvodné 
druhy fauny a flóry vytláčať invázne 
rastliny a cudzie živočíchy, ktoré tu 
nachádzajú pre svoju reprodukciu 
primerané životné podmienky. V tomto 
smere musíme byť nekompromisní 
a operatívni pri ochrane domácich druhov. 
Na to aby sme zmenili klimatické 
podmienky krajiny musíme začať meniť  
mikroregionálne a regionálne pomery. 
Budovaním jednak prírodných záchytných 
diel – nádrže, priehrady, malé rybníky a aj 
mokrade. V našom hnutí sa vedia aj 
diskusia či nezriadiť mapu Slovenska 
s potencionálnymi  regionálnymi miestami 
a lokalitami pre budovanie takýchto zón  

Na riešenie energetických problémov 
cez obnoviteľné zdroje treba vniesť 
poriadok a systém budovaním takýchto 
parkov na výrobu biomasy. Výroba 
biomasy vo svete je pomerne rozšírená 
– žiaľ na Slovensku sa to zvrhlo do holo 
rubov a nekontrolovaných výrubov 
krovín a stromov. Žiaľ u nás ekonomický 
efekt predbehol ekologické ciele. 
Podpora z verejných zdrojov je vždy 
citlivá téma. Podpora by mala smerovať 
do technologických a investičných 
zámerov hlavne formou mäkkých 
úverov a bonifikácií úrokov pri stanovení 
prísnych pravidiel použitia. Využitie 
vodnej energie je jedna z alternatív 
podpory tak aby nedošlo k narušeniu 
hydrologických pomerov a taktiež 
treba brať na pozornosť aj rybné 
hospodárstvo.    
 

Program nie je k dispozícií. 



 

SMER - SD - - Program nie je k dispozícií 

SMK 
 
Neobdržali sme 
odpovede na naše otázky 
od kandidátov, no bol 
nám zaslaný program 
strany do Eurovolieb 
2019 

  Dokument „Zachráňme európske 
hodnoty!“ obsahuje  ciele SMK pre 
voľby do europarlamentu. Žiadny 
z cieľov sa netýka ochrany klímy. 

 

 

 

https://www.mkp.sk/sites/www.mkp.sk/files/2019-05/EP-program-SMK.pdf
https://www.mkp.sk/sites/www.mkp.sk/files/2019-05/EP-program-SMK.pdf

