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

 
ZMOS  
Mestá a obce potrebujú zvýšiť este�ckú hodnotu budov. Združenie miest a obcí Slovenska iba prednedávnom ukončilo
prieskum, v ktorom sa okrem iného venovalo kvalite urbanizmu. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/mesta-a-obce-potrebuju-
zvysit-este�cku-hodnotu-budov--oznam/mid/405616/.html#m_405616

              
ZMOS žiada upresniť prístup k deinš�tucionalizácii posudkovej činnos�. Združenie miest a obcí Slovenska adresovalo
rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny zásadnú pripomienku k Národnej stratégii deinš�tucionalizácie systému sociálnych
služieb a služieb náhradnej starostlivos�. Podľa ZMOS je potrebné vnímať reálne možnos� a nevyhnutné potreby
samospráv. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-ziada-upresnit-pristup-k-deinstitucionalizacii-posudkovej-cinnosti--
oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
Budúci týždeň zasadne školská sekcia. Predseda odbornej sekcie Rady ZMOS pre školstvo, kultúru a šport a primátor mesta
Levice Ján Kr�k zvolal v poradí jej IV. Rokovanie na stredu 24. septembra 2021. Viac TU https://www.zmos.sk/buduci-
tyzden-zasadne-skolska-sekcia--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 
COVID
Od 15. marca 35 čiernych okresov a 3 červené podľa COVID AUTOMATu. Celé Slovensko je aj od dnešného dňa naďalej
zostáva v štvrtom stupni varovania podľa celonárodných kritérií COVID AUTOMATU. Na úrovni regiónov sa 35 okresov
dostalo do IV. stupňa varovania (čierneho), v III. stupni – bordovom bude 41 okresov a v II. stupni – červenom budú tri
okresy. Viac TU https://www.zmos.sk/od-15-marca-35-ciernych-okresov-a-3-cervene-podla-covid-automatu-
oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
ŠKOLSTVO  
Rezort školstva chce na školy dostať školské zdravotné sestry. Súčasťou podporných �mov na školách by mohli byť aj
školské sestry. Nová profesia by školám a školským zariadeniam pomohla chrániť de�, žiakov aj pracovníkov škôl pred
ochorením COVID-19. Ministerstvo školstva je pripravené o téme diskutovať a v septembri tohto roka vyskúšať pilotný
projekt školských ses�er aj v praxi. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/rezort-skolstva-chce-na-skoly-dostat-skolske-zdravotne-
sestry-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 
EUROFONDY  
Rezort regionálneho rozvoja pomôže k predkladaniu projektov bez chýb. Žiadatelia o nenávratný finančný príspevok z
európskych štrukturálnych a inves�čných fondov EU často robia viaceré chyby. A veľakrát �e isté. Viac TU
h�ps://www.zmos.sk/rezort-regionalneho-rozvoja-pomoze-k-predkladaniu-projektov-bez-chyb-
oznam/mid/405616/.html#m_405616

 
Výzva na podporu regiónov pre mimovládne organizácie. Rezort inves�cií, regionálneho rozvoja a informa�zácie pomôže
rozvoju regiónov dotáciou 1,1 milióna eur pre projekty mimovládnych organizácií. Vyhlasuje novú výzvu na predkladanie
žiados� o štátnu dotáciu na podporu rozvoja regiónov. Výzva je určená pre mimovládne organizácie, ktoré môžu získať
dotáciu od 10- do 50-�síc eur. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/vyzva-na-podporu-regionov-pre-mimovladne-organizacie--
oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
DOPRAVA  
Rezort dopravy zverejnil zoznam inves�čných priorít v železničnej infraštruktúre.  MDV SR pripravilo v úzkej spolupráci s
Útvarom hodnoty za peniaze Ministerstva financií ďalší strategický dokument, ktorým sa bude riadiť rezort pri príprave a
realizácii infraštruktúrnych projektov. Ide o metodiku a zoznam Priorít v obnove a rozvoji železničnej infraštruktúry. Viac TU
h�ps://www.zmos.sk/rezort-dopravy-zverejnil-zoznam-inves�cnych-priorit-v-zeleznicnej-infrastrukture-
oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
ENVIRO  
Vodný plán Slovenska na roky 2022 – 2027. Dňa 11. marca 2021 sa uskutočnil online workshop Vodný plán Slovenska na

https://www.zmos.sk/mesta-a-obce-potrebuju-zvysit-esteticku-hodnotu-budov--oznam/mid/405616/.html#m_405616
https://www.zmos.sk/zmos-ziada-upresnit-pristup-k-deinstitucionalizacii-posudkovej-cinnosti--oznam/mid/405616/.html#m_405616
https://www.zmos.sk/buduci-tyzden-zasadne-skolska-sekcia--oznam/mid/405616/.html#m_405616
https://www.zmos.sk/od-15-marca-35-ciernych-okresov-a-3-cervene-podla-covid-automatu-oznam/mid/405616/.html#m_405616
https://www.zmos.sk/rezort-skolstva-chce-na-skoly-dostat-skolske-zdravotne-sestry-oznam/mid/405616/.html#m_405616
https://www.zmos.sk/rezort-regionalneho-rozvoja-pomoze-k-predkladaniu-projektov-bez-chyb-oznam/mid/405616/.html#m_405616
https://www.zmos.sk/vyzva-na-podporu-regionov-pre-mimovladne-organizacie--oznam/mid/405616/.html#m_405616
https://www.zmos.sk/rezort-dopravy-zverejnil-zoznam-investicnych-priorit-v-zeleznicnej-infrastrukture-oznam/mid/405616/.html#m_405616


16. 3. 2021 Gmail - Newsletter 16.03.2021

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=aa2d04509f&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1694374393231955860&simpl=msg-f%3A16943743932… 2/2

roky 2022 – 2021 na tému REVITALIZÁCIA vodných tokov, na ktorom boli prezentované ak�vity súvisiace s prípravou
aktualizácie Vodného plánu Slovenska. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/vodny-plan-slovenska-na-roky-2022-2027-
oznam/mid/405616/.html#m_405616
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