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

              
ZMOS  
ZMOS adresoval rezortu spravodlivos� zásadnú pripomienku k Súdnej mape. Združenie miest a obcí Slovenska adresovalo
rezortu spravodlivos� zásadnú, ale pomerne rozsiahlu pripomienku k Súdnej mape. Tá reaguje na podnety z regionálnych
Združení miest a obcí. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/zmos-adresoval-rezortu-spravodlivos�-zasadnu-pripomienku-k-sudnej-
mape--oznam/mid/405616/.html#m_405616

              
ZMOS uplatnilo 10 zásadných pripomienok k zákonu o cestnej premávke a zákonu o priestupkoch. Združenie miest a obcí
Slovenska uplatnilo 10 zásadných pripomienok v rámci medzirezortného pripomienkového konania k zákonu o cestnej
premávke a súčasne k zákonu o priestupkoch, ktorý má byť novelizovaný súčasne so zákonom o cestnej premávke. V
argumentácii poukazuje na potrebu rozšírenia možnos� obecných polícií. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-uplatnilo-
10-zasadnych-pripomienok-k-zakonu-o-cestnej-premavke-a-zakonu-o-priestupkoch--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  
Testovanie, epidemiologická situácia a samosprávy. Hosťom relácie Správy a komentáre na DVOJKE bol Lukáš Baňacký,
starosta bra�slavskej mestskej čas� Lamač a člen Ústredného krízového štábu za Združenie miest a obcí Slovenska. Reláciu si
môžete pozrieť TU h�ps://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14040/261662#840

COVID  
Aktuálne informácie Sociálnej poisťovne k pandemickej OČR. Sociálna poisťovňa informuje kedy potvrdenie školy, že dieťa
sa vzdeláva dištančne, na nárok na pandemickú OČR stačí a kedy nie? Viac TU https://www.zmos.sk/aktualne-informacie-
socialnej-poistovne-k-pandemickej-ocr--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Dotácia na úhradu nájomného v 2. vlne pandémie. Nárok na dotácie v druhej vlne majú nielen podnikatelia, ktorí mali z
dôvodu štátom prijatých opatrení zatvorené, ale aj obmedzené prevádzky z dôvodu zákazu vychádzania. Podnikatelia môžu
o dotácie žiadať do 31. marca 2021. Viac TU https://www.zmos.sk/dotacia-na-uhradu-najomneho-v-2-vlne-pandemie--
oznam/mid/405616/.html#m_405616

Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení. V 8. kalendárnom týždni
2021 bolo hlásených 8 435 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 425,2/100 000 osôb v starostlivos�
lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 3 %. Viac TU
https://www.zmos.sk/informacia-o-vyskyte-akutnych-respiracnych-ochoreni-a-chripky-a-chripke-podobnych-
ochoreni--oznam/mid/405616/.html#m_405616

SOCIÁLNE  
Zariadenia sociálnych služieb preferujú skupinovú formu očkovania. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
zaevidovalo a odstúpilo rezortu zdravotníctva takmer 630 žiados� o skupinové očkovanie od zariadení sociálnych služieb. Z
približne 31 000 ľudí na zozname (zamestnanci aj klien�) bolo doposiaľ zaočkovaných viac ako 11 400. Situácia v
zariadeniach sa postupne zlepšuje, počet covidových zariadení klesá. Viac TU https://www.zmos.sk/zariadenia-
socialnych-sluzieb-preferuju-skupinovu-formu-ockovania-oznam/mid/405616/.html#m_405616

ŠKOLSTVO  
Info k registrácii zamestnancov škôl na očkovanie. Združenie miest a obcí Slovenska informuje, že od piatku 26. februára
2021 sa môžu registrovať na očkovanie všetci zamestnanci škôl a školských zariadení do 55 rokov vrátane. Viac TU
h�ps://www.zmos.sk/info-k-registracii-zamestnancov-skol-na-ockovanie--oznam/mid/405616/.html#m_405616

EDUklub inova�vnych učiteľov. Nadácia Pon�s v rámci programu Generácia 3.0, v ktor zvyšuje povedomie o inova�vnom
vzdelávaní, zakladá na sociálnej siete kupinu EDUklub inova�vnych učiteľov. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/eduklub-
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inova�vnych-ucitelov-oznam/mid/405616/.html#m_405616

CEZHRANIČIE  
Cezhraničie: Aktuálne podmienky vstupu do Maďarska a opatrenie v krajine. Od 28. februára 2021 sa predlžuje dočasné
znovu zavedenie kontroly na hraniciach do 15. marca 2021. Od 22. februára sa pandemické opatrenia v krajine predĺžili do
23. mája 2021. Pla� povinnosť nosiť rúška vo všetkých uzatvorených priestoroch. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/cezhranicie-
aktualne-podmienky-vstupu-do-madarska-a-opatrenie-v-krajine--oznam/mid/405616/.html#m_405616

PARLAMENT  
Poslanci schválili núdzový stav. Núdzový stav predĺžený do 19. marca. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky dnes
schválili predĺženie núdzového stavu.  Núdzový stav sa teda predlžuje oficiálne do 19. marca 2021. Návrh podporilo 83
poslancov, zo 118 prítomných poslancov, pro� bolo 35 poslancov. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/poslanci-schvalili-nudzovy-
stav-oznam/mid/405616/.html#m_405616

ÚVO  
Ako nakupovať ekologické čis�ace prostriedky? ÚVO hľadá prak�cké riešenia. V nadväznos� na Vládou SR schválený
dokument - Metodika pre produktovú skupinu zelené verejné obstarávanie na čis�ace prostriedky a upratovacie služby zo
dňa 10.2.2021 Úrad pre verejné obstarávanie pripravil metodickú príručku s názvom "Ako nakupovať ekologické čis�ace
prostriedky?" Viac TU h�ps://www.zmos.sk/ako-nakupovat-ekologicke-cis�ace-prostriedky-uvo-hlada-prak�cke-riesenia--
oznam/mid/405616/.html#m_405616

ÚVO mesačník. Úrad pre verejné obstarávanie pripravil februárové číslo „ÚVOdzoviek“ – mesačníka, ktorého cieľom je
priblížiť odbornej verejnos� nielen zaujímavé rozhodnu�a ÚVO či Rady ÚVO, ale napríklad aj zásadné rozhodnu�a Súdneho
dvora EÚ. Aktuálne vydanie prináša témy akými sú napr. inš�tút mimoriadne nízkej ponuky, správne určenie predpokladanej
hodnoty zákazky a preskúmateľnosť úkonov, primeranosť nastavenia podmienok účas� pri rozdelení zákazky na čas�,
správne vymedzenie predmetu zákazky ako aj iné dôležité témy vzťahujúce sa na princípy a požiadavky definovania opisu
predmetu zákazky. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/uvo-mesacnik-oznam/mid/405616/.html#m_405616      

Zbierka rozhodnu� v konaní o námietkach za rok 2020 – aktualizácia. Začiatkom roku priniesol Úrad pre verejné
obstarávanie nový druh dokumentov vytvorený priamo zamestnancami Odboru dohľadu v podobe Zbierky rozhodnu� v
konaní o námietkach, ktorú pravidelne aktualizoval, a �ež vydával na ročnej báze s novými zaujímavými a podnetnými
rozhodnu�ami, ktoré vznikli v priebehu kalendárneho roku z konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe
námietok. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/zbierka-rozhodnu�-v-konani-o-namietkach-za-rok-2020-aktualizacia-
oznam/mid/405616/.html#m_405616

EUROFONDOVÁ POMOC  
Rezort regionálneho rozvoja s regiónmi o eurofondoch. Žiadatelia i prijímatelia dostanú ďalšiu odbornú pomoc pri príprave
a realizácii projektov vďaka špecializovaným technickým sekretariátom pri Rade partnerstva, ako aj regionálnym centrám
ministerstva. Témou rozhovoru s predsedami samosprávnych krajov boli doterajší stav čerpania eurofondov, príprava na
nové programové obdobie, ako aj opatrenia, ktoré nasmerujú európske zdroje jednoduchšie do regiónov. Viac TU
https://www.zmos.sk/rezort-regionalneho-rozvoja-s-regionmi-o-eurofondoch--oznam/
mid/405616/.html#m_405616

PROJEKTY A GRANTY  
Aktualizácia v rámci národného projektu „Inves�čná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka“. Ústredie práce,
sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že bola zverejnená Aktualizácia č. 3 Oznámenia o možnos� predkladania žiados� o
poskytnu�e inves�čnej pomoci  formou nenávratného finančného príspevku na podporu registrovaných sociálnych
podnikov v širšom priestore sociálnej ekonomiky. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/aktualizacia-v-ramci-narodneho-projektu-
inves�cna-pomoc-pre-socialne-podniky-nenavratna-zlozka--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Termín uzavre�a 5. kola a uzavre�e výzvy zameranej na zlepšenie formy bývania. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
informuje o uzavre� 5. hodno�aceho kola a uzavre� výzvy zameranej na zlepšenie formy bývania pre obce z MRK.
Termínom 5. hodno�aceho kola je 26. február 2021 a termínom uzavre�a výzvy je 24. máj 2021. Viac TU
h�ps://www.zmos.sk/termin-uzavre�a-5-kola-a-uzavre�e-vyzvy-zameranej-na-zlepsenie-formy-byvania--oznam/mid/
405616/.html#m_405616

Aktualizácia dokumentácie k otvorenej výzve na predkladanie žiados� o projekt – ClimaLocal. V súvislos� s otvorenou
výzvou na predkladanie žiados� o projekt č. 4 (kód ACC04) – ClimaLocal „Obnova znehodnotených ekosystémov mokradí“ v
rámci programu SK-Klíma si Vás dovoľujeme informovať, že Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako
Správca programu SK-Klíma vydáva Usmernenie č. 1, ktorým sa mení dátum uzatvorenia výzvy. Viac TU
h�ps://www.zmos.sk/aktualizacia-dokumentacie-k-otvorenej-vyzve-na-predkladanie-ziados�-o-projekt-climalocal-
oznam/mid/405616/.html#m_405616
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DOBROVOĽNÍCTVO  
Dobrovoľník roka 2020 – odovzdávanie ceny Srdce na dlani. Ako menia dobrovoľníci našu spoločnosť? Dobrovoľníkov –
jednotlivcov, skupín aj organizácií, ktorí majú srdce na dlani, aby nezištne pomáhali iným – je na Slovensku z roka na rok
viac. Aj tento rok už 12-krát Národné dobrovoľnícke centrum – CARDO, Pla�orma dobrovoľníckych cen�er a organizácií a
krajské dobrovoľnícke centrá desiatkam z nich udelia pres�žne ocenenia. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/dobrovolnik-roka-
2020-odovzdavanie-ceny-srdce-na-dlani-ako-menia-dobrovolnici-nasu-spolocnost--oznam/mid/405616/.html#m_405616

KONFERENCIA O VEREJNEJ SPRÁVE  
Pozvánka na online konferenciu. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR zverejnilo pozvánku na online
konferenciu  a ako národný korešpondent modelu CAF dáva do pozornos�  konferenciu, ktorú organizuje Európsky inš�tút
pre verejnú správu (EIPA) pri príležitos� svojho 40. výročia na tému: Výzvy a príležitos� pre orgány verejnej správy v čase
obnovy. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/pozvanka-na-online-konferenciu-oznam/mid/405616/.html#m_405616

              
EURÓPSKA KOMISIA  
Európska komisia: Stratégia EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy. Európska komisia prijala novú stratégiu adaptácie na zmenu
klímy, v ktorej vytýčila smerovanie príprav na nevyhnutné dôsledky zmeny klímy a vyzýva všetky čas� spoločnos� a všetky
úrovne štátnej správy, na území EÚ i mimo nej, aby sa zapojili do opatrení pri adaptácii na zmenu klímy. Viac TU
h�ps://www.zmos.sk/europska-komisia-strategia-eu-pre-adaptaciu-na-zmenu-klimy--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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