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

              
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  
Vyhrážky a útoky na primátorov a starostov – Klub komunálnej poli�ky. Hos�a: Dušan Badinský, primátor mesta Senec,
Michal Kaliňák, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS. Reláciu si môžete vypočuť TU h�ps://www.rtvs.sk/radio/
archiv/11447/1520877

COVID  
Od 3. marca intenzívnejšie kontroly na hraničných priechodoch. Na základe rozhodnu�a vlády Slovenskej republiky
Policajný zbor od stredy 3. marca 2021 opäť posilňuje a zintenzívňuje kontroly na hraniciach Slovenskej republiky s
Maďarskom, Rakúskou republikou, Českou republikou a Poľskou republikou. Pri kontrolách policajtom pomôžu príslušníci
Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Viac TU https://www.zmos.sk/od-3-marca-intenzivnejsie-kontroly-na-hranicnych-
priechodoch--oznam/mid/405616/.html#m_405616

COVID automat - pravidlá vychádzania platné od stredy 3. marca. Vláda v nedeľu 28. februára 2021  prijala nové opatrenia,
ktoré majú počas nasledujúcich troch týždňov od 1. do 21. marca 2021 znížiť mobilitu, spomaliť šírenie infekcie, zamedziť
importu nových variantov vírusu z rizikových krajín a zredukovať nárast hospitalizácií Viac TU https://www.zmos.sk/covid-
automat-pravidla-vychadzania-platne-od-stredy-3-marca--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ŠKOLSTVO  
Aktualizovaný metodický materiál „Návrat do škôl 2021“. Kancelária ZMOS si Vás dovoľuje informovať, že Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo aktualizovaný metodický materiál „Návrat do škôl 2021“. Viac TU
h�ps://www.zmos.sk/aktualizovany-metodicky-material-navrat-do-skol-2021--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ÚVO  
Stále pracovisko ÚVO v Nitre ak�vne rozbehlo svoju činnosť. Stále pracovisko Úradu pre verejné obstarávanie v Nitre
ak�vne rozbehlo svoju činnosť, poskytlo stovku odborných usmernení či vytvorilo databázy verejných obstarávateľov. Viac
TU https://www.zmos.sk/stale-pracovisko-uvo-v-nitre-aktivne-rozbehlo-svoju-cinnost--oznam/mid/405616/.
html#m_405616

 
KONFERENCIA  
Na občanoch záleží ! - Pokračujeme témou zelená samospráva. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej
spoločnos� prináša pravidelný online vzdelávací cyklus pre samosprávu. Každý mesiac otvára tému, ktorá v samospráve
rezonuje a ktorú je vhodné robiť par�cipa�vne. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/na-obcanoch-zalezi---pokracujeme-temou-
zelena-samosprava-oznam/mid/405616/.html#m_405616
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