
Vážená pani poslankyňa, 

Vážený pán poslanec, 

 

tento týždeň máte prerokovať a následne hlasovať o uznesení, ktoré je reakciou na petíciu 

Klíma ťa potrebuje. Radi by sme vám pripomenuli, že vyše 127 000 ľudí ju v rekordnom čase 

podpísalo, pretože chápu naliehavosť problému klimatickej zmeny, obávajú sa jej dôsledkov a 

očakávajú, že aj slovenskí politici budú čo najadresnejšie a bezpodmienečne túto krízu riešiť. 

 

Namiesto toho však už mesiace sledujeme boj o to, či vôbec Národná rada petíciu prerokuje. 

Na marcovej schôdzi NR SR sme počuli hlasy, ktoré skôr vyznievajú, že  prerokovanie tejto 

petície je akýmsi benevolentným ústupkom a nie snahou politikov riešiť jeden z 

najzávažnejších problémov, ktorému dnes čelíme.  

 

Slovenky a Slováci si uvedomujú závažnosť klimatickej zmeny a požadujú jej riešenie. 

Požiadavky petície zneli jasne. A je veľmi znepokojivé, že v súčasnom uznesení nie sú 

dostatočne odrazené. Navyše o jeho znení zjavne neustále prebiehajú vyjednávania, ktorých 

výsledkom je len formálna deklarácia. Desiatky rokov popierania klimatickej vedy, málo 

ambicióznych politík, ústupkov znečisťovateľom a nedostatočných krokov nás doviedli do 

dnešnej situácie, ktorá je viac ako kritická. Práve tieto náročné časy dokazujú, že niektoré 

problémy nemožno riešiť straníckymi bojmi, ideológiou voľného trhu a pekne znejúcimi 

vyhláseniami, ale ráznym konaním podľa odporúčaní odborníkov. A tí už dlho bijú na poplach. 

 

Ako zodpovední zvolení zástupcovia občanov a občianok Slovenskej republiky by ste mali 

takéto pálčivé problémy riešiť bez vyzvania. Boli ste však vyzvaní vyše 127 000 ľuďmi a teraz  

Vás aj my, zástupcovia a zástupkyne organizácií, ktoré sa venujú ochrane klímy, vyzývame, 

aby ste prijali uznesenie, v ktorom:  

1. v bude vyhlásený stav klimatickej núdze 

2. v bode C uznesenia NRSR vládu “zaviažete” konať v prospech ochrany klímy namiesto  

“odporúčania ”.  

 

Potrebujeme viac ako bezzubé formálne deklarácie. Potrebujeme konať! 

 

S pozdravom, 

 

Kristína Hudeková, CEEV Živica 

Lucia Szabová, Znepokojené matky 

Miroslava Plassmann, WWF Slovensko 

Petra Čákovská, Spoločnosť ochrany spotrebiteľov 

Ján Karaba, Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE 

Liliana Rástocká, Slovenská klimatická iniciatíva 

Oto Hudec, Nestrácajme čas! 

Marcel Glasa, Priatelia Zeme-CEPA 

Katarína Juríková, Greenpeace Slovensko 

Ondrej Kozlovský, Extinction Rebellion Slovensko 

Simona Hlaváčová platforma Cirkulárna Hub 

Juraj Melichár, CEE Bankwatch Network  

Katarína Nikodémová, platforma Budovy pre budúcnosť 

 

 


