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

 
ZMOS  
ZMOS: Samosprávy nevedia na čom sú. Združenie miest a obcí Slovenska hneď po Novom roku požiadalo predsedu
vlády o zmenu nastavenia prednostného očkovania. Vo februári s rovnakou požiadavkou oslovilo ministra vnútra.
Napriek medializovaným informáciám musíme konštatovať, že mestá a obce nevedia na čom sú. Viac TU
h�ps://www.zmos.sk/zmos-samospravy-nevedia-na-com-su--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 
ZMOS: Plán obnovy a odolnos� SR je príležitosť na štrukturálne zmeny. Združenie miest a obcí Slovenska vníma Plán
obnovy a odolnos� SR ako významný nástroj k reštartu krajiny. Po tom, čo predstavilo návrhy riešení a absolvovalo
viacero rokovaní, dnes ich uplatnilo v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Ide o návrhy, ktoré reagujú na
oprávnené potreby komunálu a prispejú k obnove samosprávy aj jej odolnos� a vo finále, aj verejnej správy. ZMOS
uplatnil 16 zásadných pripomienok celkovo v 13 oblas�ach. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-plan-obnovy-a-
odolnosti-sr-je-prilezitost-na-strukturalne-zmeny--oznam/mid/405616/.html#m_405616          

 
COVID
Povinnosť absolvovať karanténu po vstupe na územie SR aj pre zaočkovaných. Od pondelka 22. marca 2021 nadobúda
účinnosť aktuálna vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR č. 130/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození
verejného zdravia ku karanténnym povinnos�am osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky. Viac TU
https://www.zmos.sk/povinnost-absolvovat-karantenu-po-vstupe-na-uzemie-sr-aj-pre-zaockovanych-
oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
Britský variant potvrdený na Slovensku v 97,3 % vyšetrených vzoriek. Na Slovensku podľa očakávaní naďalej
dominantne prevažuje britský variant pandemického vírusu. Viac TU https://www.zmos.sk/britsky-variant-potvrdeny-
na-slovensku-v-97-3-vysetrenych-vzoriek-oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
ŠKOLSTVO  
Webinár učiteľov - Ako zlepšiť čitateľskú gramotnosť slovenských žiakov. Témou webinára pre učiteľov, ktorý sa
uskutočnil 18. marca 2021, bolo čítanie a čitateľská gramotnosť našich 15-ročných žiakov na základe výsledkov PISA
2018. Veľmi zaujímavé príspevky na túto tému prezentovali odborníčky z Trnavskej univerzity v Trnave, Ústavu sociálnej
komunikácie SAV a Národného ústavu cer�fikovaných meraní vzdelávania. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/webinar-
ucitelov-ako-zlepsit-citatelsku-gramotnost-slovenskych-ziakov--oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
Environmentálna súťaž Hypericum 2021 pre ZŠ. Environmentálna súťaž Hypericum 2021 - prak�cké ak�vity -
adaptačné opatrenia na školskom dvore a v záhrade je určená pre žiakov 2.stupňa základných škôl a prihlasovanie do
súťaže prebieha do 14. mája 2021. Viac TU https://www.zmos.sk/environmentalna-sutaz-hypericum-2021-pre-zs-
oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
ÚVO  
Stále pracoviská ÚVO v regiónoch organizujú kurzy o zákazke s nízkou hodnotou. Stále pracoviská Úradu pre verejné
obstarávanie v troch regiónoch v rámci svojej vzdelávacej činnos� pripravujú on-line kurzy na tému "Zákazka s nízkou
hodnotou". Pracoviská v Trenčíne, Žiline a Prešove organizujú bezplatné kurzy s uvedeným zameraním od 11. marca
postupne do 7. apríla pre záujemcov v Trenčianskom, Žilinskom a Prešovskom samosprávnom kraji. Viac TU
h�ps://www.zmos.sk/stale-pracoviska-uvo-v-regionoch-organizuju-kurzy-o-zakazke-s-nizkou-hodnotou-oznam/mid/
405616/.html#m_405616
 
GRANTY  
Grantová výzva Ekoobec 2021 zameraná na rozvoj cyklis�ky a ekologickej dopravy. Nadačný fond Slovenských
elektrární v Nadácii Pon�s vyhlasuje 8. ročník grantového programu Ekoobec. Jeho cieľom je podporiť ekologické
projekty a riešenia a energe�ckú efek�vnosť, predovšetkým v obciach v lokalitách v okolí závodov Slovenských
elektrární. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/grantova-vyzva-ekoobec-2021-zamerana-na-rozvoj-cyklis�ky-a-ekologickej-
dopravy-oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
Výzvy na kultúrne ak�vity pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva. Ministerstvo kultúry  v utorok 16. marca 2021
zverejnilo výzvu na predkladanie žiados� na podporu projektov zameraných na kultúrne ak�vity osôb so zdravotným
pos�hnu�m alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva. Ministerstvo kultúry v rámci tejto výzvy vyčlenilo finančné
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prostriedky vo výške 1 200 000,- eur. Termín uzávierky predkladania žiados� je 23. apríla 2021. Viac TU
https://www.zmos.sk/vyzvy-na-kulturne-aktivity-pre-znevyhodnene-skupiny-obyvatelstva--oznam/mid/
405616/.html#m_405616
 
AGRO  
CEMR: Ako oživiť európsky vidiek. Rada európskych obcí a regiónov (CEMR) ako najväčšie európske združenie miesta,
obcí regiónov chce preukázať ako môžeme vidieku vrá�ť život prostredníctvom svojho vstupu do vízie dlhodobej
budúcnos� vidieckych oblas�, ktorú pripravuje Európska komisia. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/cemr-ako-ozivit-
europsky-vidiek-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 
SVETOVÝ DEŇ VODY  
Svetový deň vody 22. marca 2021. Asociácia vodárenských spoločnos� si 22. marca pripomína Svetový deň vody, ktorý
každoročne vyhlasuje Organizácia spojených národov. Tento rok zvolila tému „Valuing water“, vo voľnom preklade „Vážiť
si vodu“, pričom poukazuje na dôležitosť poznať skutočnú hodnotu vody a zabezpečiť jej ochranu a trvalú udržateľnosť.
Viac TU h�ps://www.zmos.sk/svetovy-den-vody-22-marca-2021-oznam/mid/405616/.html#m_405616
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