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Dobrý deň,  
posielame aktuálne informácie vhodné pre miestnu územnú samosprávu z viacerých oblas�.

ZMOS  
Rokovanie Predsedníctva ZMOS o mimoriadne aktuálnych témach. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska
Branislav Tréger zvolal rokovanie jeho predsedníctva. Uskutoční sa formou online vo štvrtok k mimoriadne aktuálnym
témam. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/rokovanie-predsednictva-zmos-o-mimoriadne-aktualnych-temach--
oznam/mid/405616/.html#m_405616

ZMOS skúma urbanizmus aj problema�ku taxislužieb. Združenie miest a obcí Slovenska aj v tomto roku pokračuje v
prieskumoch. Agenda samospráv je pomerne široká, môžeme ju kvan�fikovať �síckami originálnych kompetencií a
vyjadriť paletou kompetencií realizovaných v rámci preneseného výkonu štátnej správy. ZMOS sa však aktuálne zameral
na urbanizmus a taxislužby. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-skuma-urbanizmus-aj-problematiku-taxisluzieb--
oznam/mid/405616/.html#m_405616

REZERVAČNÝ SYSTÉM NA TESTOVANIE – BOOKIO  
Odporúčanie ku GDPR v systéme Bookio. Združenie miest a obcí Slovenska na základe dotazov k riešeniu GDPR v
súvislos� so záujmom o využívanie online rezervačného systému Bookio dáva do pozornos� odporúčanie. Viac TU
h�ps://www.zmos.sk/odporucanie-ku-gdpr-v-systeme-bookio--oznam/mid/405616/.html#m_405616

COVID – 19  
Skríningové testovanie na 250 miestach. Obyvatelia Slovenska  môžu využiť možnosť dať sa otestovať an�génovými
testami na nový koronavírus na takmer 250 odberových miestach. Do objednávkového systému je aktuálne zapojených
89 mobilných odberových miest (MOM). Viac TU https://www.zmos.sk/skriningove-testovanie-na-250-miestach--
oznam/mid/405616/.html#m_405616

Aktuálne informácie pre sociálne služby k testovaniu a očkovaniu v sociálnych službách (aktualizácia k 20.1.2021).
Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornos�, že na webovom sídle ministerstva práce boli aktualizované
informácie týkajúce sa nasledujúcich oblas�. Viac TU https://www.zmos.sk/aktualne-informacie-pre-socialne-
sluzby-k-testovaniu-a-ockovaniu-v-socialnych-sluzbach-aktualizacia-k-20-1-2021-
oznam/mid/405616/.html#m_405616

WEBY GROUP  
Ako nastaviť mapu odberových miest COVID-19 na Vašom webe? Združenie miest a obcí Slovenska dáva pre užívateľov
služieb WEBY GROUP, s.r.o do pozornos� nasledovnú informáciu. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/ako-nastavit-mapu-
odberovych-miest-covid-19-na-vasom-webe--oznam/mid/405616/.html#m_405616

SOCIÁLNE  
Základné informácie o príprave špecializovaných vzdelávacích programov - sociálna posudková činnosť a sociálna
kuratela. PSVR SR na svojom webovom sídle zverejnilo informácie týkajúce sa Národného projektu Podpora zvyšovania
profesionality výkonu a rozvoj ľudských zdrojov v oblas� výkonu a služieb sociálnej inklúzie pre štátnu správu a
samosprávu - II. ( NP PROFI II). Viac TU h�ps://www.zmos.sk/zakladne-informacie-o-priprave-specializovanych-
vzdelavacich-programov-socialna-posudkova-cinnost-a-socialna-kuratela--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ŠKOLSTVO  
Usmernenie pre školy k vydávaniu výpisov hodnotenia za 1. polrok šk. roka 2020/2021. Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo 18. januára 2021 usmernenie pre školy k vydávaniu výpisov hodnotenia
za 1. polrok šk. roka 2020/2021. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/usmernenie-pre-skoly-k-vydavaniu-vypisov-hodnotenia-
za-1-polrok-sk-roka-2020-2021--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Evidencia trénerov do rozšíreného programu „Tréneri v škole“. Úrad vlády Slovenskej republiky prostredníctvom
svojho organizačného útvaru splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre mládež a šport realizuje pilotný projekt a
program „Tréneri v škole“, ktorý je podporený finančnými prostriedkami zo štátneho rozpočtu. Viac TU
https://www.zmos.sk/evidencia-trenerov-do-rozsireneho-programu-treneri-v-skole--
oznam/mid/405616/.html#m_405616
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Výzva pre materské školy „Múdre hranie“. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásilo
avizovanú výzvu na podávanie žiados� v rozvojovom projekte „Múdre hranie“. Termín na predkladanie žiados� je do 1.
2. 2021. Viac TU https://www.zmos.sk/vyzva-pre-materske-skoly-mudre-hranie--oznam/mid/405616/.html#m_
405616

SČÍTANIE OBYVATEĽOV  
Posun termínu asistovaného sčítania obyvateľov 2021. Asistované sčítanie sa v zmysle novely zákona o sčítaní
obyvateľov, domov a bytov začne od 1. 4. 2021 a potrvá najneskôr do 31. 10. 2021. Vzhľadom na pretrvávajúcu
pandemickú situáciu a v záujme ochrany zdravia obyvateľov vláda schválila návrh novely zákona , ktorý posúva termín
asistovaného sčítania obyvateľov. Elektronické sčítanie obyvateľov SR sa uskutoční v plánovanom termíne od 15. 2.
2021 do 31. 3. 2021. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/posun-terminu-asistovaneho-scitania-obyvatelov-2021--
oznam/mid/405616/.html#m_405616

HAZARD  
Usmernenie k výpočtu tzv. európskeho úroku z omeškania. Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornos�
informáciu Úradu pre reguláciu hazardných hier. Ide o usmernenie týkajúce sa výpočtu tzv. európskeho úroku z
omeškania. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/usmernenie-k-vypoctu-tzv-europskeho-uroku-z-omeskania--
oznam/mid/405616/.html#m_405616
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