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CUE Gemer

Projekt ‘Klimatické zmeny na Gemeri - ako ďalej? je podporený z programu ACF – Slovakia (www.acfslovakia.sk), ktorý je 
financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou 
otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.
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Základné informácie 
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• založenie n.o. v roku  2018 , vznik tímu so zámerom podporiť 
regionálnu energetiku

• regionálny príspevok NRO Rožňava
• metodická podpora Juraj Zamkovský, spolupráca s ďalšími CUE 
• osveta o obnoviteľných zdrojoch energie, zber energetických dát
• vypracovanie nízkouhlíkových stratégií v mikroregiónoch okresu 

Rožňava (OP KŽP) 

CUE Gemer

Domica 

(19 obcí)

Čremošná

(12 obcí)

Betliar-Stratená

(12 obcí)
Štítnická dolina 

(18 obcí)
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Zámery CUE Gemer

◦ pokračovať ako inštitúcia v začatej činnosti, udržateľnosť 

◦ sprostredkovávať informácie a pomoc samosprávam ako aj občanom okresu 
Rožňava v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia

◦ podporovať vzdelávanie a osvetu na úrovni okresu v oblasti ochrany 
životného prostredia a environmentálnych aspektov
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Klimatické zmeny na Gemeri – ako ďalej?
Cieľ projektu  

◦ chceme poukázať na globálnu situáciu, spojenú s dopadom klimatických zmien 
v lokalite Gemer (v kontexte faktu, že ide o tri z najmenej rozvinutých okresov 
Slovenska: RS, RA, RV)

◦ chceme zapojiť obyvateľov regiónu do vnímania týchto zmien vo svojom okolí 

◦ ukázať na spôsoby ako môžeme prispieť k zníženiu uhlíkovej stopy a 
zmierneniu negatívneho pôsobenia človeka na životné prostredie, príklady 
dobrej praxe a realizované opatrenia 
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Klimatické zmeny na Gemeri – ako ďalej?

Obdobie projektu:  október 2020 – december 2021

Partnerská organizácia:  PHRONESIS SA, Nórsko 
◦ výmena skúseností

◦ porovnanie dopadov klimatických zmien v našich krajinách, príklady dobrej praxe

◦ vypracovanie štúdie
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Aktivity projektu   1/2 

◦ Úvodná konferencia (11/2020) – štart projektu 

◦ Zmapovanie dopadu klimatických zmien na Gemeri očami obyvateľov (12/2020 -
3/2021) dotazníkový prieskum, spracovanie zistení  skupinou odborníkov

◦ Ako riešiť klimatické zmeny v našom regióne (apríl 2021 - august 2021)

◦ informačné semináre s témami: 

◦ aplikovanie dobrých príkladov udržateľnej energetiky (nízkouhlíkové stratégie)

◦ zelené budovy, strechy, oázy - vplyv na ovzdušie

◦ riešenia problémov so suchom - vodozádržné opatrenia, protipovodňové 
opatrenia, zber dažďovej vody
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Aktivity projektu   2/2 

◦ exkurzie na miesta s pozitívnymi príkladmi dobrej praxe

◦ publicita a vzdelávanie (5/2021 - 10/2021):

◦ Zážitkové workshopy

◦ Informačné letáky

◦ Záverečná konferencia (11/2021) – prezentácia výsledkov z dotazníkového prieskumu, 
návrhy riešení a postupov zo strany odborníkov, oboznámenie verejnosti s priebehom 
projektu a jeho výsledkami, partner prispeje štúdiou o porovnaní situácie v SR a Nórsku s 
príkladmi dobrej praxe 
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Ďakujem za pozornosť !

Ondrej Jánošík

cuegemer@gmail.com Čučmianska Dlhá 8, Rožňava

0951 175 188


