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

 
ZMOS  
Podľa starostov a primátorov by taxíky nemuseli mať rovnaký výzor. Združenie miest a obcí Slovenska iba pred nedávnom
ukončilo prieskum, v ktorom sa okrem iného venovalo problema�ke taxislužieb. Pripravuje sa tam na agendu mobility,
ktorou sa budú musieť venovať členské štáty Európskej únie. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/podla-starostov-a-primatorov-
by-taxiky-nemuseli-mat-rovnaky-vyzor--oznam/mid/405616/.html#m_405616
COVID  
Aké zmeny prinesú vyhlášky. Od pondelka 8. marca sa sprísňujú  opatrenia, nakoľko do platnos� vstúpili tri nové vyhlášky
Úradu verejného zdravotníctva SR, ktoré upravujú izoláciu, činnosť maloobchodných prevádzok a organizáciu poduja� a
tak�ež nové povinnos� pri používaní ochranných prostriedkov horných dýchacích ciest. Viac TU https://www.zmos.sk/ake-
zmeny-prinesu-vyhlasky-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Postup po návrate zo zahraničia. Úrad verejného zdravotníctva zverejnil na svojej stránke postup po návrate zo zahraničia a
zároveň vyzýva všetkých, aby vopred dobre zvážili nevyhnutnosť svojej cesty. Viac TU https://www.zmos.sk/postup-po-
navrate-zo-zahranicia-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Výber, údržba a manipulácia s respirátorom. Úrad verejného zdravotníctva SR na svojej stránke informuje občanov o
najvhodnejšom postupe pri výbere respirátora, jeho údržbe a manipulácii, nakoľko od pondelka 8. marca 2021 je povinné
nosiť respirátory FFP2 v priestoroch obchodov a v hromadnej doprave a zároveň od 15. marca sa povinnosť nosiť respirátor
rozšíri na všetky interiéry (okrem vlastnej domácnos�). Viac TU https://www.zmos.sk/vyber-udrzba-a-manipulacia-s-
respiratorom-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Od 8. marca 30 čiernych okresov podľa COVID AUTOMATu. Pre celé Slovensko bude aj tento týždeň pla�ť štvrtý stupeň
varovania podľa celonárodných kritérií COVID AUTOMATU. Na úrovni regiónov sa 30 okresov dostalo do IV. stupňa varovania
(čierneho), v III. stupni – bordovom bude 46 okresov a v II. stupni – červenom budú tri okresy. Viac TU
https://www.zmos.sk/od-8-marca-30-ciernych-okresov-podla-covid-automatu-oznam/
mid/405616/.html#m_405616

Ministerstvo životného prostredia zverejnilo zoznam spoločnos� na prepravu odpadu z testovania na COVID-19.
Ministerstvo životného prostredia  SR zverejnilo na svojej webovej stránke zoznam 128 spoločnos� oprávnených na
prepravu odpadu – zaradeného podľa katalógu odpadov. Viac TU https://www.zmos.sk/ministerstvo-zivotneho-
prostredia-zverejnilo-zoznam-spolocnosti-na-prepravu-odpadu-z-testovania-na-covid-19-
oznam/mid/405616/.html#m_405616

NKÚ  
NKÚ: Plán kontrolnej činnos� na rok 2021. Kontrolóri sa v tomto roku zamerajú na prerozdeľovanie dotácií, mosty,
železnice, ale aj na environmentálne výzvy budúcnos�. Plán kontrolnej činnos� na rok 2021 zahŕňa 21 akcií vo viac ako 60
subjektoch. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/nku-plan-kontrolnej-cinnos�-na-rok-2021--oznam/mid/405616/.html#m_405616

CEZHRANIČIE  
Ak�vity Medzinárodného vyšehradského fondu siahajú aj do krajín mimo EÚ. Ak�vity Medzinárodného vyšehradského
fondu siahajú aj na Západný Balkán a do krajín Východného partnerstva. Ak�vity fondu sa v súčasnos� sústredia aj na
pripomenu�e si 30. výročia existencie vyšehradskej spolupráce. Viac TU https://www.zmos.sk/aktivity-medzinarodneho-
vysehradskeho-fondu-siahaju-aj-do-krajin-mimo-eu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

VO  
Stále pracoviská ÚVO v regiónoch organizujú online kurzy o zákazke s nízkou hodnotou. Stále pracoviská Úradu pre
verejné obstarávanie v troch regiónoch v rámci svojej vzdelávacej činnos� pripravujú on-line kurzy na tému "Zákazka s
nízkou hodnotou". Pracoviská v Trenčíne, Žiline a Prešove organizujú bezplatné kurzy s uvedeným  zameraním od tohto
týždňa 11. marca postupne do 7. apríla pre záujemcov v Trenčianskom, Žilinskom a Prešovskom samosprávnom kraji. Viac
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TU h�ps://www.zmos.sk/stale-pracoviska-uvo-v-regionoch-organizuju-online-kurzy-o-zakazke-s-nizkou-hodnotou-
oznam/mid/405616/.html#m_405616  

MRK  
Využime svoje poznatky a zamedzme uzatváraniu rómskych komunít. Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske
komunity má k dispozícii otvorený zoznam obcí s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, ktoré úspešne
zvládajú náročnú situáciu so šírením ochorenia COVID-19 bez použi�a silových zložiek a uzatvorenia celých komunít. Viac TU
h�ps://www.zmos.sk/vyuzime-svoje-poznatky-a-zamedzme-uzatvaraniu-romskych-komunit--oznam/mid/405616/.html#m_
405616
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