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

 
ZMOS  
Komuniké z 10 rokovania Predsedníctva ZMOS. V poradí 10. rokovanie Predsedníctva ZMOS sa orientovalo na aktuálnu
legisla�vu a ďalšie, pre samosprávy nemenej dôležité oblas�. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/komunike-z-10-rokovania-
predsednictva-zmos--oznam/mid/405616/.html#m_405616

              
ZMOS organizuje seminár k regionálnej zamestnanos� a MRK. Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornos�
seminár „Regionálna zamestnanosť a otázky zamestnávania príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.“ Viac TU
https://www.zmos.sk/zmos-organizuje-seminar-k-regionalnej-zamestnanosti-a-mrk--
oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
Blíži sa rokovanie sekcie ekonomiky a financovania. Predseda odbornej sekcie ekonomiky a financovania Rady ZMOS a
primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč zvolal rokovanie tejto odbornej sekcie na 24. marca (streda) 2021, Program
zasadnu�a reaguje na aktuálne ekonomické a legisla�vne oblas�. Viac TU https://www.zmos.sk/blizi-sa-rokovanie-
sekcie-ekonomiky-a-financovania--oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
Zo zasadnu�a pandemickej komisie: Pandemická situácia sa mierne zlepšila. Včera sa uskutočnila zasadnu�e
Pandemickej komisie, na ktorom ZMOS zastupoval prvý podpredseda Radomír Brtáň. ZMOS upozornil, že Ministerstvo
zdravotníctva SR by malo zvážiť zverejnenie výzvy na vytváranie a prevádzky MOM pre �e okresy, v ktorých mestách sa
nachádza jedna MOM, a tým nie je možné kapacitne obslúžiť potreby celého okresu. Správna stratégia testovania a
očkovania je to�ž rozhodujúcim faktorom pre čo najrýchlejšie a najefek�vnejšie zvládnu�e pandémie. Viac TU
https://www.zmos.sk/zo-zasadnutia-pandemickej-komisie-pandemicka-situacia-sa-mierne-zlepsila-
oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
COVID
Aktuálna epidemiologická situácia na Slovensku. Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil prezentáciu so šta�s�ckými
údajmi k aktuálnej situácii na Slovensku ako aj v okolitých štátoch v súvislos� s pandémiou COVID-19, aj ich
premietnu�e do COVID automatu. Viac TU https://www.zmos.sk/aktualna-epidemiologicka-situacia-na-slovensku-
oznam-2/mid/405616/.html#m_405616  

              
Odberové miesto v RÚVZ Nitra nebude dňa 24. marca fungovať. Mobilné odberové miesto na an�génové testovanie v
priestoroch Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Nitre nebude v prevádzke v stredu 24. marca. Na príčine je
plánovaná odstávka elektrickej energie. Viac TU https://www.zmos.sk/odberove-miesto-v-ruvz-nitra-nebude-dna-
24-marca-fungovat-oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
ŠKOLSTVO  
Modelová škola ako inšpirácia pre inovácie vo vzdelávaní. Inšpira�vna a moderná. Taká má byť modelová škola, ktorá
je jedným z projektov ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislava Gröhlinga. Slúžiť má ako inšpirácia nielen
pre priestorové riešenia, ale aj pre inova�vne prístupy k výučbe pre všetky školy na Slovensku a ako vzdelávacie
centrum pre učiteľov. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/modelova-skola-ako-inspiracia-pre-inovacie-vo-vzdelavani-oznam/
mid/405616/.html#m_405616

 
Výzva na rozvojový projekt „Spolu múdrejší“. Kancelária ZMOS si Vás dovoľuje informovať, že dnes 16.marca 2021
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu zverejnilo výzvu na rozvojový projekt „Spolu múdrejší“. Cieľom
rozvojového projektu  „Spolu múdrejší“ je podporiť �e školy, ktoré budú prostredníctvom kvalitného a dostupného
doučovania svojich žiakov, ohrozených školským neúspechom, resp. s nedostatočným dištančným vzdelávaním, vytvárať
podmienky na zlepšovanie ich vedomos� a zručnos� v poobedňajších hodinách v stanovenom rozsahu. Viac TU
h�ps://www.zmos.sk/vyzva-na-rozvojovy-projekt-spolu-mudrejsi-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 
NKÚ  
Výbor NRSR pre školstvo prerokoval dve správy o výsledku kontroly. Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Karol
Mitrík sa včera zúčastnil zasadnu�a Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, ktorý prerokoval dve správy o
výsledkoch kontroly. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/vybor-nrsr-pre-skolstvo-prerokoval-dve-spravy-o-vysledku-kontroly--
oznam/mid/405616/.html#m_405616
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ÚVO  
Nový podcast je zameraný na hospodárske subjekty a podmienky zápisu. Úrad pre verejné obstarávanie pripravil ďalší
podcast, tentokrát o zozname hospodárskych subjektov. Vedúci oddelenia zoznamov z odboru legisla�vno-právneho
Peter Obert v ňom hovorí, že ÚVO vedie zoznam tých hospodárskych subjektov, ktoré preukázali splnenie podmienok
účas� osobného postavenia a o zápis do zoznamu požiadali. Úrad zaznamenáva zvýšený záujem o zápis, ako aj o
predĺženie platnos� zápisu do tohto zoznamu , pričom v súčasnos� je v zozname zapísaných približne 10 600 subjektov
a úrad v roku 2020 zapísal do zoznamu o takmer polovicu viac subjektov v porovnaní s rokom 2019. Viac TU
h�ps://www.zmos.sk/novy-podcast-je-zamerany-na-hospodarske-subjekty-a-podmienky-zapisu-oznam/mid/
405616/.html#m_405616

 
KULTÚRA  
Zverejnené výzva č.8 z Fondu na podporu umenia. Fond na podporu umenia zverejnil ďalšiu výzvu č. 8/2021 na
predkladanie žiados� pre oprávnených žiadateľov. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/zverejnene-vyzva-c-8-z-fondu-na-
podporu-umenia--oznam/mid/405616/.html#m_405616

                      
Presun novely Zákona o pamiatkovom fonde z roku 2023 na rok 2021. Ministerstvo kultúry SR rozhodlo o presune
plánovanej novelizácie zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov z roku 2023
na tento rok a to aj spolu s celým legisla�vnym procesom. Do základného legisla�vneho rámca pripravovanej novely je
zaradený aj bod o potrebe prísnejšie a jasne určiť následky nedodržania povinnos� právnických osôb – vlastníkov
národných kultúrnych pamiatok pri výkone vlastníckeho práva.  Viac TU h�ps://www.zmos.sk/presun-novely-zakona-o-
pamiatkovom-fonde-z-roku-2023-na-rok-2021--oznam/mid/405616/.html#m_405616
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