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

 
ZMOS  
ZMOS oceňuje snahu riešiť reklamný smog, ale v novele vidí konkrétne riziká. Združenie miest a obcí Slovenska
oceňuje snahu skupiny poslancov vyriešiť formou novely stavebného zákona reklamný smog. V legisla�vnom návrhu
však vidí konkrétne riziká, ktoré je potrebné odstrániť.  Viac TU h�ps://www.zmos.sk/zmos-ocenuje-snahu-riesit-
reklamny-smog-ale-v-novele-vidi-konkretne-rizika--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 
Združenie miest a obcí Slovenska poukazuje na diskrimináciu zamestnávateľov. Združenie miest a obcí Slovenska sa
listom obrá�lo na predsedu vlády. Dôvodom je požiadavka na odstránenie diskriminácie zamestnávateľov z oblas�
verejnej správy. Viac TU https://www.zmos.sk/zdruzenie-miest-a-obci-slovenska-poukazuje-na-diskriminaciu-
zamestnavatelov--oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
Samosprávy nechcú Holého zákon. Starosta mestskej čas� Bra�slava - Ružinov, Mar�n Chren, sa vo štvrtok  zúčastnil
diskusnej relácie TA3, Téma dňa, kde sa vyjadril k postoju miest a obcí k pripravovanej legisla�ve stavebného zákona z
dielne podpredsedu Štefana Holého. Viac TU https://www.zmos.sk/samospravy-nechcu-holeho-zakon-
oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
MIRRI: Pripomienky ZMOS-u sa budeme snažiť akceptovať, ako aj všetky iné. Pripomienky Združenia miest a obcí
Slovenska (ZMOS) k novele zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov, ktorá je aktuálne v medzirezortnom
pripomienkovom konaní, sa bude snažiť Ministerstvo inves�cií, regionálneho rozvoja a informa�zácie (MIRRI) SR
akceptovať rovnako, ako aj všetky iné vznesené pripomienky. Viac TU https://www.zmos.sk/mirri-pripomienky-zmos-
u-sa-budeme-snazit-akceptovat-ako-aj-vsetky-ine--oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
SLOVNAFT – PARTNER ZMOS  
Podzemné vody Žitného ostrova chráni unikátny systém hydraulickej ochrany podzemných vôd – HOPV. Pred 50
rokmi zostala časť Bra�slavy bez pitnej vody – viac ako pol roka bolo 160-�síc ľudí odkázaných na vodu z cisterien.
Dôvodom bolo znečistenie zdroja pitnej vody, vzdialeného asi tri kilometre od rafinérie, ropnými látkami. Dnes
spoločnosť Slovna� vynaloží ročne 2,8 milióna eur na to, aby sa podobná situácia nezopakovala. Viac TU
h�ps://www.zmos.sk/podzemne-vody-zitneho-ostrova-chrani-unikatny-system-hydraulickej-ochrany-podzemnych-vod-
hopv--oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
OSOBNÝ ÚDAJ – PARTNER ZMOS  
Správna anonymizácia osobných údajov pri povinnom zverejňovaní zmlúv. Združenie miest a obcí Slovenska dáva do
pozornos� ďalšiu informačnú grafiku, ktorá je zameraná na správnu anonymizáciu osobných údajov pri povinnom
zverejňovaní zmlúv. Jej autorom je partner ZMOS spoločnosť osobnyudaj.sk., s.r.o. Viac TU
h�ps://www.zmos.sk/spravna-anonymizacia-osobnych-udajov-pri-povinnom-zverejnovani-zmluv--
oznam/mid/405616/.html#m_405616

 
COVID
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení v SR za 11. kalendárny týždeň 2021.  Úrad verejného
zdravotníctva SR dnes zverejnil informáciu o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných
ochorení v Slovenskej republike za 11. kalendárny týždeň 2021. Viac TU https://www.zmos.sk/informacia-o-vyskyte-
akutnych-respiracnych-ochoreni-v-sr-za-11-kalendarny-tyzden-2021--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 
Od 22. marca 20 čiernych okresov a 4 červené podľa COVID AUTOMATu. Od pondelka 22. marca bude celé Slovensko
pokračovať v štvrtom stupni varovania podľa celonárodných kritérií COVID AUTOMATU. Na úrovni regiónov sa 20
okresov dostalo do IV. stupňa varovania (čierneho), v III. stupni – bordovom bude 55 okresov a v II. stupni – červenom
budú štyri okresy. Viac TU https://www.zmos.sk/od-22-marca-20-ciernych-okresov-a-4-cervene-podla-covid-
automatu--oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
Skúšobná verzia digitálneho Covid automatu už v prevádzke. Ministerstvo informa�zácie dnes spus�lo skúšobnú
verziu digitálneho Covid automatu. Verejnosť vďaka nej získa prehľad o tom, aké konkrétne opatrenia pla�a v každom
okrese v daný deň. Viac TU https://www.zmos.sk/skusobna-verzia-digitalneho-covid-automatu-uz-v-prevadzke--
oznam/mid/405616/.html#m_405616
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Rezort dopravy pripravuje návrh na štátnu karanténu v hoteloch. Ministerstvo dopravy a výstavby SR je v pracovnej
skupine, ktorá pripravuje legisla�vne aj technické podmienky pre strávenie povinnej karantény v hotelových a
ubytovacích zariadeniach. Viac TU https://www.zmos.sk/rezort-dopravy-pripravuje-navrh-na-statnu-karantenu-v-
hoteloch--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 
ŠKOLSTVO
Zmena rozhodnu�a ministra školstva z 2. 3. 2021. Rezort školstva zverejnil 19. marca 2021 zmenu rozhodnu�a ministra
z 2. marca 2021, ktorou sa predlžuje trvanie školského vyučovania v materských  školách a základných školách na prvom
stupni prednostne pre de� zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce z 21. marca do 6. apríla 2021.
Viac TU https://www.zmos.sk/zmena-rozhodnutia-ministra-skolstva-z-2-3-2021--oznam/mid/405616/.
html#m_405616
 
Testovanie výplachom ústnej du�ny si pochvaľujú školy aj žiaci. Pilotné testovanie žiakov výplachom ústnej du�ny sa
ukázalo ako mimoriadne efek�vne a bezpečné. Zriaďovatelia a riaditelia škôl si �ež pochvaľujú jednoduchší a
príjemnejší spôsob testovania, čo spôsobilo aj vyšší záujem zo strany zákonných zástupcov žiakov. Po prvom týždni je
záujem oň štvornásobne vyšší. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/testovanie-vyplachom-ustnej-du�ny-si-pochvaluju-skoly-
aj-ziaci--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 
Rezort školstva pokračuje v otváraní trhu s učebnicami, v prvej fáze investuje 6 miliónov eur. Jedným z kľúčových
opatrení, ktoré sa rezortu školstva minulý rok podarilo presadiť, bolo otvorenie trhu s učebnicami. Školy si tak mohli
vyberať učebnice z balíka schválených a odporúčaných učebníc. V tomto roku v tejto inicia�ve ministerstvo školstva
plánuje pokračovať, a to hneď v dvoch fázach. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/rezort-skolstva-pokracuje-v-otvarani-trhu-
s-ucebnicami-v-prvej-faze-investuje-6-milionov-eur--oznam/mid/405616/.html#m_405616       
 
Inklúzia mládeže z marginalizovaného prostredia. Slovenský inš�tút mládeže predstavuje zaujímavý, poučný a
informáciami nabitý video magazín – Megazín, ktorý má za cieľ zvýšiť kvalitu, účinnosť, vplyv a viditeľnosť inklúzie
prostredníctvom poukázania na úspešné životné príbehy osobnos� z tzv. marginalizovaných skupín, a tým podporiť aj
väčšie zapojenie znevýhodnených mladých ľudí do spoločnos�. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/inkluzia-mladeze-z-
marginalizovaneho-prostredia--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 
IROP  
Aktuálne usmernenie pre MAS. Riadiaci orgán pre IROP zverejnil 19. marca 2021 Usmernenie pre MAS k prenájmu
alebo prenechaniu predmetu projektu spolufinancovaného z CLLD v rámci IROP do užívania tretej osobe v zmysle čl. 6
ods. 2 písm. b) VZP Vzoru Zmluvy o poskytnu� príspevku. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/aktualne-usmernenie-pre-mas-
-oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
KULTÚRA  
Výzva na finančnú podporu neziskovým subjektom je v polovici. Ministerstvo kultúry zverejnilo začiatkom marca výzvu
na pomoc pre neziskový sektor kultúry. Lehota na podávanie žiados� je v týchto dňoch v polovici. Žiadatelia si môžu
požiadať o dotáciu až do výšky 50-�síc Eur do 30. marca. Ministerstvo zároveň pracuje na novej výzve pre profesionálov
a profesionálok v kultúrno-krea�vnom priemysle. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/vyzva-na-financnu-podporu-
neziskovym-subjektom-je-v-polovici--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 
HOSPODÁRSTVO  
Žiadne pálenie slovenských lesov nebude. Ministerstvo hospodárstva SR nepodporilo intenzívnejšie využívanie tzv.
biomasy v teplárenstve, a teda väčší výrub a pálenie slovenských lesov. Nedávne vyjadrenia europoslanca Mar�na
Hojsíka sa preto nezakladajú na pravde. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/ziadne-palenie-slovenskych-lesov-nebude--
oznam/mid/405616/.html#m_405616

 
NKÚ  
NKÚ: Regionálny príspevok štátu pre NRO nepomáha. Kontrolná autorita na základe kontroly z roku 2020 zameranej
na napĺňanie cieľov definovaných v zákone o podpore najmenej rozvinutých okresov odporúča gestorskému
ministerstvu inves�cií a regionálneho rozvoja, aby zjednodušilo celý proces prideľovania príspevkov, nastavilo jasné a
merateľné kritériá zamerané na zvýšenie zamestnanos� a cielene kontrolovalo prijímateľov finančnej pomoci. Viac TU
h�ps://www.zmos.sk/nku-regionalny-prispevok-statu-pre-nro-nepomaha--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
mobil: + 421 911 801 222
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