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Tlačová správa: 

Organizácie  vyzývajú  novú  vládu  k  okamžitým  krokom  na  riešenie  klimatickej  zmeny.
Ponúkajú 12 riešení.

Čo môže  urobiť  nová  vláda,  aby  ukázala,  že  jej  naozaj  záleží  na  riešení  klimatickej
zmeny? Hoci celý svet aktuálne trápi téma koronavírusu, riešenia dlhodobých problémov nesmú
zostať v úzadí, pretože ich zanedbanie sa nám vráti s ešte dramatickejšími dôsledkami. Jedným z
tých najzásadnejších problémov, ktorým treba venovať pozornosť neustále, je klimatická zmena a
jej vplyv na spoločnosť.

Slovenská klimatická iniciatíva preto pripravila 12 krokov, ktoré Slovensko posunú bližšie k
medzinárodným záväzkom v boji s klimatickou zmenou, vláda ich môže urobiť už počas prvých
týždňov a nemusia mať zásadný vplyv na štátny rozpočet.  

12  opatrení  sa  dotýka  najmä  odstránenia  prekážok  na  rozvoj  obnoviteľných  zdrojov  
energie,  sfunkčnenie  podporných  mechanizmov na znižovanie  energetickej  náročnosti  budov,
dopracovanie  strategických  plánov  na  dosiahnutie  uhlíkovej  neutrality  v  roku  2050  a  reálne
riešenie problému energetickej chudoby. 

"Napĺňajú sa tie najpesimistickejšie scenáre klimatickej zmeny a dôsledky týchto zmien
začíname výrazne pociťovať aj na Slovensku. Tým, že klimatická zmena akceleruje rýchlejšie,
ako  sa  predpovedalo,  každé  ďalšie  odkladanie  riešení  klimatickej  zmeny  bude  sociálne  aj
ekonomicky veľmi bolestivé," vysvetľuje Peter Robl zo Slovenskej klimatickej iniciatívy. 

12 opatrení nie je všetko, čo sa pre klimatickú zmenu na Slovensku dá urobiť, ale ide o
základné kroky,  ktoré možno zrealizovať  pri  politickej  vôli  konať.  Tieto opatrenia,  ktoré môže
urobiť  nová  slovenská  vláda  už  počas  prvých  100  dní  svojej  práce,  nadväzujú  na  Výzvu
politickým stranám,  ktorú  iniciovala  Slovenská  klimatická  iniciatíva,  a  ku  ktorej  sa  pridalo  14
odborných organizácií. Výzva apeluje na politických lídrov, aby začali systematicky pracovať na
udržateľnej  energetike,  teda  aby  energetickú  efektívnosť,  obnoviteľné  zdroje  energie,  útlm
využívania fosílnych palív a riešenie energetickej chudoby prijali za svoje priority.

Oba dokumenty nájdete v prílohe tejto tlačovej správy. 
  
Kto je SKI

Slovenská klimatická iniciatíva je platforma, ktorá spája jednotlivcov a organizácie, aby sa
téma  klimatickej  zmeny  a  ochrany  životného  prostredia  stala  celospoločenskou  prioritou.
Zakladajúcimi  členmi  SKI  Budovy  pre  Budúcnosť,  Slovenská  asociáciácia  fotovoltického
priemyslu a OZE, Priatelia Zeme - CEPA a Prognostický ústav Slovenskej akadémie vied.  

Slovenská klimatická iniciatíva e: ski@klimatickainiciativa.sk w: klimatickainiciativa.sk
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