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Dobrý deň,  
posielame aktuálne informácie vhodné pre miestnu územnú samosprávu z viacerých oblas�.  
ZMOS  
ZMOS: Ľudia veria samospráve, ale prieskum odkryl vlnu apa�e. Pandémia výrazne ovplyvňuje fungovanie spoločnos� aj
medziľudské vzťahy. Otvorila dvere ekonomickej kríze a preto ľudia, viac ako inokedy potrebujú cí�ť oporu aj východiská z
problémov. Z prieskumu, ktorý si objednal ZMOS je zrejmé, že takmer štvr�na obyvateľov je apa�cká a nevidí oporu. Viac
TU h�ps://www.zmos.sk/zmos-ludia-veria-samosprave-ale-prieskum-odkryl-vlnu-apa�e--oznam/mid/405616/.html#m_
405616

ZMOS V MÉDIÁCH – NOVÁ RUBRIKA NA WEBE  
Združenie miest a obcí Slovenska na tomto mieste prináša výber z televíznych a rozhlasových diskusií, ktorých sa
zúčastnili zástupcovia ZMOS.  
Pondelok 15. 2 2021 – TA 3 – Téma dňa – Sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Hos�a: Juraj Gyimesi (OĽANO), poslanec NR
SR, Miroslav Žiak (SaS), poslanec NR SR, Branislav Tréger, predseda ZMOS. Reláciu si môžete pozrieť TU
h�ps://www.ta3.com/clanok/1203212/scitanie-obyvatelov-posledne-vyrocie-v4.html

ŠKOLSTVO  
Dotácie na zlepšenie vybavenia jedálni v školách. Rezort školstva sa rozhodol vyčleniť finančnú podporu pre školské
jedálne. Zriaďovatelia môžu rezort požiadať o dotáciu v sume až päť�síc eur do 28. februára 2021. Viac TU
h�ps://www.zmos.sk/dotacie-na-zlepsenie-vybavenia-jedalni-v-skolach--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Aktualizácia k očkovaniu zamestnancov škôl. Rezort školstva zverejnil nové dokumenty k očkovaniu zamestnancov škôl a
školských zariadení - Najčastejšie kladené otázky a Očkovanie osôb po prekonaní ochorenia COVID-19. Viac TU
https://www.zmos.sk/aktualizacia-k-ockovaniu-zamestnancov-skol--oznam/mid/405616/.html#m_405616

SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV, BYTOV  
Stanovisko ŠÚ SR k SODB 2021 a otázkam o národnos�. Šta�s�cký úrad Slovenskej republiky predložil dňa 29. 1. 2021 do
medzirezortného pripomienkového konania Opatrenie pod č. LP/2021/38 Šta�s�ckého úradu SR, ktorým by došlo k zmene
opatrenia Šta�s�ckého úradu Slovenskej republiky č. 44/2020 Z. z. o charakteris�kách. Predložením materiálu na
medzirezortné pripomienkové konanie sa ŠÚ SR rozhodol poskytnúť priestor na diskusiu alebo na verejné vyjadrenie
zástupcom menšín. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/stanovisko-su-sr-k-sodb-2021-a-otazkam-o-narodnos�--oznam/
mid/405616/.html#m_405616  

Začína sčítanie obyvateľov, domov, bytov. V pondelok 15. februára 2021 sa oficiálne začína sčítanie obyvateľov. Prvýkrát vo
svojej histórii je založené na kombinácii už existujúcich údajov s údajmi od obyvateľov a je plne elektronické. Viac TU
https://www.zmos.sk/zacina-scitanie-obyvatelov-domov-bytov-oznam/mid/405616/.html#m_405616

COVID  
Od 15. februára sprísnené kontroly na hraniciach. Policajný zbor od pondelka 15. februára 2021 posilňuje výkon policajno-
bezpečnostných kontrol na hraniciach Slovenskej republiky s Maďarskom, Rakúskou republikou, Českou republikou a
Poľskou republikou. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/od-15-februara-sprisnene-kontroly-na-hraniciach-oznam/mid/
405616/.html#m_405616

Prieskum o vplyve Covid-19 na jazykové vzdelávanie v Európe. Európske centrum pre moderné jazyky Rady Európy
realizuje celoeurópsky projekt zameraný na zber informácií o vysporiadaní sa s výzvami a výmenu skúsenos� z oblas�
jazykového vzdelávania počas pandémie Covid-19. Do prieskumu, ktorý trvá približne 30 minút sa môžu odborníci zapojiť do
28. februára 2021. Viac TU https://www.zmos.sk/prieskum-o-vplyve-covid-19-na-jazykove-vzdelavanie-v-europe--
oznam/mid/405616/.html#m_405616

Karanténa od 17. februára povinná, pendleri s výnimkou. Od stredy 17. februára 2021 od 6.00 hod. sa mení režim na
hraniciach pri vstupe na územie Slovenskej republiky. Každý prichádzajúci je povinný nastúpiť do 14-dňovej karantény.
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Najskôr na ôsmy deň môže absolvovať PCR test. Viac TU https://www.zmos.sk/karantena-od-17-februara-povinna-
pendleri-s-vynimkou--oznam/mid/405616/.html#m_405616

COVID automat - pravidlá vychádzania od 15. februára. Na Slovensku je po novom 15 okresov, kde je najväčšie riziko
šírenia ochorenia COVID-19. Kabinet v stredu 10.  februára 2021 schválil v rámci COVID automatu rozdelenie okresov podľa
aktuálnej rizikovos� s účinnosťou od pondelka 15. februára 2021. Viac TU https://www.zmos.sk/covid-automat-pravidla-
vychadzania-od-15-februara-oznam/mid/405616/.html#m_405616

DOPLŇUJÚCE VOĽBY  
Doplňujúce voľby do orgánov samospráv. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil doplňujúce voľby do
orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 15. mája 2021 v čase od 7.00 do 22.00 h. Viac TU
h�ps://www.zmos.sk/doplnujuce-volby-do-organov-samosprav--oznam/mid/405616/.html#m_405616

KULTÚRA  
Ako vnímate Ministerstvo kultúry SR ako organizáciu? Ministerstvo kultúry umožňuje vytvoriť si reálny obraz o fungovaní
organizácie. Vyplnením dotazníka pomôžete získať obraz o vnímaní ministerstva kultúry, o jeho silných a slabých stránkach a
zároveň tak môžete prispieť k skvalitneniu služieb a k lepšiemu nastaveniu procesov v našej organizácii. Viac TU
h�ps://www.zmos.sk/ako-vnimate-ministerstvo-kultury-sr-ako-organizaciu-oznam/mid/405616/.html#m_405616

S úctou  
Michal KALIŇÁK  
ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS 
Združenie miest a obcí Slovenska
Bezručova 9
811 09 BRATISLAVA
www.zmos.sk
tel.:   02/529 649 65
mobil: + 421 911 801 222
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