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

 
ZMOS  
Branislav Tréger rokoval na Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska
Branislav Tréger dnes rokoval s prvou námestníčkou generálneho prokurátora Vladimírou Klementovou. Témami rokovania
bola modernizácia samosprávy a poznatky z aplikačnej praxe. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/branislav-treger-rokoval-na-
generalnej-prokurature-slovenskej-republiky--oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
ZMOS rokoval s vedením NBS. Zástupcovia Zduženia miest a obcí Slovenska rokovali s vedením Národnej banky Slovenska.
Témou rokovania bol návrh Plánu obnovy a odolnos� z pohľadu ZMOS. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-rokoval-s-
vedenim-nbs--oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
COVID
Čakáreň zjednoduší prihlasovanie na očkovanie. Ministerstvo zdravotníctva SR informovalo na svojej web stránke, že tento
týždeň  v spolupráci s Národným centrom zdravotníckych informácií spus� tzv. „Čakáreň“ na prihlasovanie na očkovanie. 
Spus�la by sa uvedená aplikácia mala spus�ť už tento týždeň, na základe uvedeného by už ľudia nemuseli čakať na voľné
očkovacie termíny. Viac TU https://www.zmos.sk/cakaren-zjednodusi-prihlasovanie-na-ockovanie-
oznam/mid/405616/.html#m_405616

 
Respirátory s označením RFU 02.075. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR uverejnil informáciu k
respirátorom s označením „RFU 02.075“ a to z dôvodu, že na trhu sa stále čoraz viac objavujú aj respirátory, na ktorých sa
namiesto označenia CE a 4číslia no�fikovanej osoby nachádza text „RFU 02.075“ a „COVID-19“, a zároveň stúpa počet
otázok vzťahujúcich sa na ich bezpečnosť úrad uvádza nasledovné. Viac TU https://www.zmos.sk/respiratory-s-
oznacenim-rfu-02-075-oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
ŠKOLSTVO  
Podporné nástroje k možnos� úpravy obsahu učiva. Štátny pedagogický ústav realizuje sériu bezplatných webinárov s
cieľom reagovať na pandemickú situáciu, ktorá so sebou priniesla aj otázku úpravy obsahu učiva. Viac TU
h�ps://www.zmos.sk/podporne-nastroje-k-moznos�-upravy-obsahu-uciva-oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
Bezplatné online vzdelávanie pre učiteľov ZŠ aj SŠ. Od začiatku vyhlásenia mimoriadneho stavu v súvislos� s pandémiou
COVID-19 v marci 2020 národný projekt IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie ponúka profesionálnu podporu pre
učiteľov – bezplatné dištančné vzdelávanie. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/bezplatne-online-vzdelavanie-pre-ucitelov-zs-aj-
ss--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 
Odborníci si stoja za otvorením škôl. Rozhodnu�m ministra školstva, ktoré vyplynulo z Uznesenia vlády SR z 28. februára
2021, sa materské školy, prvý stupeň základných škôl a koncové ročníky stredných škôl otvorili prednostne pre de� rodičov,
ktorí nemôžu svoju prácu vykonávať z domu. Viacerí odborníci aj s odstupom času hodno�a toto čiastočné otvorenie ako
správne a v danej situácii jediné možné riešenie. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/odbornici-si-stoja-za-otvorenim-skol-
oznam/mid/405616/.html#m_405616

 
SOCIÁLNE  
Ako pomôcť vyčerpanému personálu v zariadeniach sociálnych služieb. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
hľadá dobrovoľníkov do pobytových zariadení sociálnych služieb. Vyčerpanému personálu, ktorý sa stará o klientov v
zariadeniach s výskytom ochorenia COVID-19, tak môže pomôcť každý. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/ako-pomoct-
vycerpanemu-personalu-v-zariadeniach-socialnych-sluzieb--oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
ÚVO  
Upozornenie ÚVO. ÚVO upozorňuje verejných nákupcov, aby nákupy počas pandémie plánovali a nezadávali ich len
napriamo - Úrad pre verejné obstarávanie vydal upozornenie, aby vyhlasovatelia súťaží narábali s verejnými peniazmi
hospodárne, čo má zais�ť čestná a otvorená hospodárska súťaž aj v mimoriadnom období, ktoré spôsobilo ochorenie
COVID-19. Vzhľadom na to, že Slovensko čelí pandémii už rok, niektoré úkony súvisiace s nakupovaním za verejné peniaze je
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možné plánovať a zais�ť systema�ckosť práce s dodávateľmi. „Zadávanie zákaziek napriamo, teda tzv. priame rokovacie
konanie má byť krajným riešením vzniknutej mimoriadnej situácie. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/upozornenie-uvo--
oznam/mid/405616/.html#m_405616

 
EUROFONDY  
IROP: Najčastejšie nedostatky vo výberovom procese Žiados� o príspevok. Ministerstvo inves�cií, regionálneho rozvoja a
cestovného ruchu ako RO pre IROP zverejnilo druhú verziu zoznamu najčastejších nedostatkov vo výberovom procese
Žiados� o príspevok. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/irop-najcastejsie-nedostatky-vo-vyberovom-procese-ziados�-o-
prispevok-oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
DOPRAVA  
Rezort dopravy zmodernizuje železničnú trať z Čadce do ČR. Ministerstvo dopravy a výstavby SR schválilo podklady pre
vyhlásenie súťaže na modernizáciu železničnej trate v úseku Čadca –  hranica Slovenskej a Českej republiky. Celková dĺžka
modernizovaného úseku, ktorý je súčasťou dvoch európskych koridorov, bude 4,9 km.  Železnice Slovenskej republiky dnes
vyhlásili verejné obstarávanie na projekt, ktorý plánujú financovať z dvoch eurofondových zdrojov. Viac TU
h�ps://www.zmos.sk/rezort-dopravy-zmodernizuje-zeleznicnu-trat-z-cadce-do-cr--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 
KULTÚRA  
Krea�vne mestá UNESCO 2021 - výzva na predloženie kandidatúr. Slovenská komisia pre UNESCO si dovoľuje informovať o
programe „Krea�vne mestá UNESCO“ a o aktuálnej výzve na predloženie kandidatúr do pres�žnej Siete Krea�vnych miest
UNESCO. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/krea�vne-mesta-unesco-2021-vyzva-na-predlozenie-kandidatur-oznam/
mid/405616/.html#m_405616
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