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

 
SLOVENSKÁ SPORITEĽNA PARTNER ZMOS  
Finančný lízing od Slovenskej sporiteľne. COVID-19 je pre samosprávy ťažká. Vieme, že mestá a obce majú dôležitú úlohu
pri reštarte ekonomiky a to najmä vďaka inves�ciám, ktoré �eto subjekty realizujú. Samosprávam mimoriadne veríme, čo
dokazuje aj náš neustály záujem o financovanie miest, obcí, obchodných spoločnos� vlastnených samosprávou, ako aj
ďalších subjektov s podielom samospráv, napríklad aj Miestnych akčných skupín. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/financny-
lizing-od-slovenskej-sporitelne--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 
COVID
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení v SR za 10. kalendárny týždeň 2021. Úrad verejného zdravotníctva
SR zverejnil informáciu, že V 10. kalendárnom týždni 2021 bolo hlásených 8 689 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j.
chorobnosť 442,4/100 000 osôb v starostlivos� lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Viac TU
https://www.zmos.sk/informacia-o-vyskyte-akutnych-respiracnych-ochoreni-v-sr-za-10-kalendarny-tyzden-2021--
oznam/mid/405616/.html#m_405616

 
Nová Vyhláška ÚVZ SR účinná od 15. marca. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal novú vyhlášku č.
111/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnos� prekry�a horných dýchacích ciest. Viac
TU https://www.zmos.sk/nova-vyhlaska-uvz-sr-ucinna-od-15-marca--oznam/mid/405616/.html#m_405616      
 
Informácie pre sociálne služby súvisiaci s opatreniami pro� ochoreniu COVID-19. Združenie miest a obcí Slovenska dáva do
pozornos� aktualizáciu usmernení pre sociálne služby od 3.3.2021 – aktualizácia  k 11.3.202. Viac TU https://www.zmos.sk/
informacie-pre-socialne-sluzby-suvisiaci-s-opatreniami-proti-ochoreniu-covid-19--oznam/mid/405616/.
html#m_405616
 
Sociálna poisťovňa informuje ako ukončiť pandemickú OČR a PN. Ústredie Sociálnej poisťovne informuje ako ukončiť
pandemickú PN a OČR: PN ukončí lekár, pri OČR už poistenec nepošle Čestné vyhlásenie. Viac TU
https://www.zmos.sk/socialna-poistovna-informuje-ako-ukoncit-pandemicku-ocr-a-pn--
oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
ŠKOLSTVO  
ZUŠ môžu žiadať o príspevok na udržanie zamestnanos� od 1. marca. V zmysle oznámenia O možnos� predkladania
žiados� o poskytnu�e finančného príspevku v rámci projektu „ Podpora udržania zamestnanos� v ZUŠ“  je možné
predkladať žiados� o poskytnu�e finančného príspevku od 1.3.2021 do 30.6.2021. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/zus-mozu-
ziadat-o-prispevok-na-udrzanie-zamestnanos�-od-1-marca-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 
SOCIÁLNE  
Zariadenia krízovej intervencie dostanú vyšší príspevok. Neverejné nocľahárne a verejné zariadenia krízovej intervencie,
ktoré poskytujú útočisko ženám a deťom zažívajúcim násilie či ľuďom bez domova, dostanú z Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny SR po novom vyšší, 250 eurový príspevok. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/zariadenia-krizovej-intervencie-
dostanu-vyssi-prispevok-oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
VLÁDA  
Informácia z rokovania vlády. Združenie miest a obcí informuje, že v piatok 12. marca 2021 sa na Úrade vlády SR
uskutočnilo 84. rokovanie vlády. Vláda schválila nasledovné materiály. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/informacia-z-
rokovania-vlady--oznam-2/mid/405616/.html#m_405616

 
EUROFONDY A MAS  
MAS majú obavy z animačných ak�vít. Pri kontrole projektov dominuje byrokracia. Miestne akčne skupiny na Slovensku
majú možnosť čerpať finančné prostriedky na tzv. Animačné ak�vity. „Majú pomôcť pri organizovaní rôznych ak�vít v
územiach. Ich cieľom  je sprostredkovať informácie o MAS a ich význame pri implementácii programu LEADER pre
obyvateľov, návštevníkov a aj pre účastníkov poduja�,“ vysvetľuje Daniela Bednárová z MAS TOPOĽA na východe Slovenska.
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Viac TU h�ps://www.zmos.sk/mas-maju-obavy-z-animacnych-ak�vit-pri-kontrole-projektov-dominuje-byrokracia--oznam/
mid/405616/.html#m_405616

 
IROP: Aktualizácia výzvy na ochranu zdravia na miestnej a regionálnej úrovni. Ministerstvo zdravotníctva SR ako
sprostredkovateľský orgán pre IROP v zastúpení Ministerstva inves�cii, regionálneho rozvoja a informa�zácie Slovenskej
republiky ako riadiaceho orgánu pre IROP zverejnil aktualizáciu č.1 výzvy na predkladanie žiados� o nenávratný finančný
príspevok            „Ochrana verejného zdravia a zníženie dopadov koronavírusovej pandémie na regionálnej a miestnej
úrovni“. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/irop-aktualizacia-vyzvy-na-ochranu-zdravia-na-miestnej-a-regionalnej-urovni--
oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
Program cezhraničnej spolupráce Interreg 2021-2027 Poľsko – Slovensko. Ministerstvo inves�cií, regionálneho rozvoja a
informa�zácie Slovenskej republiky zverejnilo oznámenie o strategickom dokumente Program cezhraničnej spolupráce
Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/program-cezhranicnej-spoluprace-interreg-2021-
2027-polsko-slovensko--oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
Výzva EuropeAid „Partnerstvá pre udržateľné mestá“. Európska komisia nedávno zverejnila výzvu na predkladanie návrhov
partnerstva pre udržateľné mestá v rámci programu Európskej rozvojovej spolupráce (EuropeAid/171273/DH/ACT/Mul�).
Viac TU https://www.zmos.sk/vyzva-europeaid-partnerstva-pre-udrzatelne-mesta--oznam/mid/
405616/.html#m_405616
 
NKÚ  
Zdravie ľudí ohrozujú nebezpečné skládky odpadu a Únia môže Slovensko za to výrazne sankcionovať. Na Slovensku sa
skládkuje dvojnásobok odpadu v porovnaní s európskym priemerom a štát nemá nastavený účinný systém kontroly
prevádzkovateľov jednotlivých skládok. Za ostatných desať rokov objem skládkovaného odpadu stále rástol a to v priemere
3,5 % ročne na každého obyvateľa. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/zdravie-ludi-ohrozuju-nebezpecne-skladky-odpadu-a-unia-
moze-slovensko-za-to-vyrazne-sankcionovat--oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
ÚVO  
ÚVO pripravil podcasty a infografiku o používaní dynamického nákupného systému. Dynamický nákupný systém značne
zjednodušuje opakované nákupy bežne dostupných tovarov, služieb a stavebných prác. Úrad pre verejné obstarávanie
pripravil hneď dva podcasty k uvedenej téme, ktorú približujú Zuzana Balážová z Inš�tútu verejného obstarávania a vedúca
oddelenia verejného obstarávania Katarína Hreusová. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/uvo-pripravil-podcasty-a-infografiku-o-
pouzivani-dynamickeho-nakupneho-systemu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 
GDPR  
Druhé korigendum všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Úrad na ochranu osobných údajov SR informuje, že dňa 4.
marca 2021 bolo v Eurlexe (Úradný vestník Európskej únie) zverejnené druhé korigendum k slovenskému zneniu
všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Opravené bolo znenie článku 42 ods. 2, posledná veta. Viac TU
h�ps://www.zmos.sk/druhe-korigendum-vseobecneho-nariadenia-o-ochrane-udajov--oznam/mid/405616/.html#m_
405616              

 
SLOVENSKÁ POŠTA  
Slovenská pošta má mať dlhodobú stratégiu rozvoja. Slovenská pošta musí mať dlhodobú stratégiu rozvoja, upozornil na to
hospodársky výbor. Výbor pre hospodárske záležitos� Národnej rady SR vo štvrtok zobral na vedomie Správu o výsledku
kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR – Zabezpečovanie služieb Slovenskou poštou (SP). Výbor zároveň odporučil
ministrovi dopravy, aby zabezpečil vypracovanie dlhodobej stratégie rozvoja tejto organizácie. Viac TU
h�ps://www.zmos.sk/slovenska-posta-ma-mat-dlhodobu-strategiu-rozvoja-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 
EK  
Odštartovala Konferencia o budúcnos� Európy. Tento týždeň bola podpísaná spoločná deklarácia o Konferencii o
budúcnos� Európy v Bruseli. Deklaráciu podpísali traja najvyšší predstavitelia EÚ - predseda Európskeho parlamentu,
predsedníčka Európskej komisie a predseda vlády Portugalska ako predstaviteľ predsedníckej krajiny EÚ – štartuje dlho
odkladanú debatu o smerovaní nášho európskeho projektu. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/odstartovala-konferencia-o-
buducnos�-europy-oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
 

               
 
PhDr. Michal KALIŇÁK, PhD.
ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS 
Združenie miest a obcí Slovenska
Bezručova 9
811 09 BRATISLAVA
www.zmos.sk
tel.:   02/529 649 65
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