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Milí Gemerčania!  

Dovoľujeme si Vás osloviť s prosbou o 
zapojenie sa do dotazníkového 
prieskumu v rámci projektu „Klimatické 
zmeny na Gemeri – ako ďalej?"  

Dotazník sme vytvorili s cieľom zistiť 
postoj a názory Gemerčanov na to, či a 
ako je tento región zasiahnutý 
klimatickými zmenami.  

Zaujíma nás Váš názor na zmeny života, 
prírody, počasia a ďalších fenoménov 
vo Vašom bydlisku - obci či meste.   

Našou snahou je, aby aj Vaša odpoveď prispela k zlepšeniu života (nielen) v regióne Gemer pre nás i 
pre budúce generácie.  

Vyplnenie dotazníka trvá približne 10 minút.  

Prosíme vás o vyplnenie dotazníka a jeho zaslanie do 31.5.2021.   email:  cuegemer@gmail.com 

Výsledky dotazníkového prieskumu budú zverejnené na našej webovej stránke www.cuegemer.sk a  Fb 
stránke. 

Za jeho vyplnenie vám vopred ďakujeme. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Zaujímate sa o tému klimatických zmien a ich dopadov? 
o Áno  
o  Nie 
 

2. Myslíte si, že Vaše vedomosti o príčinách a dopadoch klimatických zmien sú: 
o Výborné 
o veľmi dobré  
o dobré   
o dostatočné 
o nedostatočné              

 
3.  Myslíte si, že klimatická zmena... 

o Predstavuje vážny problém 
o Je problém, ktorý sa vyrieši sám (niekedy predstavuje problém a niekedy nie)  
o Skôr nepredstavuje problém  
o Nepredstavuje žiaden problém  
 

4.  Myslíte si, že o dopadoch klimatických zmien v regióne Gemer ste Vy a bežní obyvatelia 
informovaní: * 
o výborne 
o veľmi dobre 
o dobre 
o dostatočne 
o  nedostatočne 
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5. Myslíte si, že je potrebné zintenzívniť počet vzdelávacích a informačných aktivít o dopadoch 

klimatických zmien vo Vašom regióne? 
o Áno  
o  nie 

 
6. Ktoré z nasledujúcich dopadov klimatických zmien ste si všimli vo Vašom bezprostrednom 

okolí? * 
o nárast priemernej teploty počas roka 
o výrazné obdobie bez zrážok 
o intenzívny dážď a záplava 
o výkyvy teplôt 
o silný vietor 
o tornádo 
o menej snehu v zime 
o krúpy, poškodenie majetku 
o jarné mrazy, poškodenie ovocných stromov, budúcej úrody 
o nedostatok pitnej vody 
o prerušovanie dodávok energie 
o rozšírenie inváznych rastlín (zlatobyľ, pohánkovec, boľševník...) 
o hmyz, ktorý tu bežne nebol 
o iné ..................................................... 

 

7. Ako ste spokojná/ý s kvalitou ovzdušia vo vašom bydlisku počas vykurovacej sezóny. 
o veľmi spokojná/ý 
o skôr spokojná/ý 
o ani spokojná/ý ani nespokojná/ý 
o skôr nespokojná/ý 
o veľmi nespokojná/ý 

 

8. Ako dôležité je podľa Vás pripraviť sa na dopady klimatických zmien? 
o veľmi dôležité 
o skôr dôležité 
o v niektorých prípadoch áno v niektorých prípadoch nie 
o skôr nedôležité 
o nedôležité 

 
 

9. Kto by mal prioritne realizovať aktivity smerujúce k zmierneniu dopadov 
klimatických zmien? Zoraďte podľa dôležitosti (1  je najvyššia priorita) 

o jednotlivec / 
o domácnosť 
o miestni 
o podnikatelia 
o združenia, 
o nadácie 
o obec / mesto 
o okres 
o kraj (VÚC) 
o vláda SR 
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10. Realizovali sa vo Vašom okolí opatrenia na zlepšenie klímy? 
o Áno (prejdi na 11. otázku) 
o Nie (prejdi na 12. otázku) 

 
11. Kto ich realizoval? 

o samospráva 
o aktivisti 
o firmy, podnikatelia 
o občania obce 
o ja s rodinou/kamarátmi 
o škola 
o neviem kto to realizoval 

 
12. Čo z nasledujúceho využívate / robíte / plánujete? 

 
 Robím/mám/ 

používam 
Plánujem Neplánujem  

klimatizácia    
elektrické, hybridné auto    
počas horúčav trávim čas mimo 
mesta na chate, chalupe 

   

kompostovanie    
triedenie odpadu    
čistenie okolia, prírody od odpadkov    
zateplenie domu / bytovky    
vysádzanie zelene    
používanie bicykla    
používanie verejnej dopravy    
obmedzenie plastových tašiek, obalov, 
fliaš 

   

zelená strecha    
využívanie dažďovej vody    
využívanie obnoviteľných zdrojov 
energie pri vykurovaní a prevádzke 
domu 

   

 
13. Čím by ste vedeli / mohli prispieť k zmierneniu dopadov klimatických zmien? 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

............................................................................................ 

 

14. Uveďte prečo ?  
o Lebo to sama/sám nezmením 
o Nemám na to čas 
o Nemám na to peniaze 
o Nerozumiem tomu 
o Nie je to moja zodpovednosť 
o iné ................................................................... 
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15. Uveďte názov Vášho bydliska (obec/mesto):  ............................................................. 

 
16. Uveďte okres:  ...................................................................................... 

 
17. Aké je Vaše pracovné zaradenie:  

 
o zamestnankyňa/zamestanec 
o študentka/študent 
o nezamestananá/ý 
o dôchodkyňa/dochodca 
o podnikateľka/ podnikateľ 
o  iné ........................................................... 

 
18. Toto je priestor na Vaše názory, podnety k téme klimatických zmien v našom regióne Gemer: 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

.......................................................... 
 
 
 
 

Ďakujeme.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Projekt  je podporený z programu ACF - Slovakia (www.acfslovakia.sk) 

 

 


