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

 
ZMOS  
Stanovisko rezortu vnútra k požiadavke ZMOS. Ministerstvo vnútra pre TASR, na margo požiadavky ZMOS vo vzťahu k
prednostnému očkovaniu určitých kategórií zamestnancov miestnej územnej samosprávy uviedlo, že starostovia a
primátori budú zaradení na očkovanie hneď, ako to aktuálne kapacity dovolia. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/
stanovisko-rezortu-vnutra-k-poziadavke-zmos--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 
COVID
Rady ako sa správať počas pandémie. Úrad verejného zdravotníctva SR  zverejnil na svojej webovej stránke užitočné
typy a rady ako sa správať pri každodenných činnos�ach a v rôznych situáciách počas pandémie. Viac TU
https://www.zmos.sk/rady-ako-sa-spravat-pocas-pandemie-oznam/mid/405616/.html#m_405616
 

 
ŠKOLSTVO  
2. kolo výzvy na spracovanie najlepších pedagogických skúsenos�. Metodicko-pedagogické centrum v rámci
národného projektu Profesijný rozvoj učiteľov (TEACHERS) vyhlásil druhé kolo výzvy na spracovanie najlepších
pedagogických a odborných skúsenos�. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/2-kolo-vyzvy-na-spracovanie-najlepsich-
pedagogickych-skusenos�--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 
EKONOMIKA  
Príručka sociálnych inovácií a projektov dobrej praxe. Ministerstvo inves�cií, regionálneho rozvoja a informa�zácie SR
pripravilo v spolupráci s Pla�ormou sociálnych inovácií príručku, ktorá má pomôcť ľuďom v regiónoch pripravovať
úspešné inova�vne projekty. Príručka obsahuje vysvetlenia základných oblas� sociálnych inovácií, definuje základné
termíny aj príklady dobrej praxe zo Slovenska a zahraničia. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/prirucka-socialnych-inovacii-a-
projektov-dobrej-praxe--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Zber projektových zámerov do Plánu spravodlivej transformácie. Ministerstvo inves�cií, regionálneho rozvoja a
informa�zácie SR vyhlasuje nezáväznú online výzvu na predkladanie projektových zámerov, ktorá je určená pre
kon�nuálne vytváranie projektového zásobníka s cieľom umožnenia včasného a efek�vneho čerpania finančných
zdrojov z Fondu na spravodlivú transformáciu. Zdroje z tohto fondu budú poskytované vo forme grantov a v
programovom období 2021 – 2027 budú kľúčovým nástrojom pre riešenie dôsledkov prechodu na klima�cky neutrálne
hospodárstvo. Viac TU https://www.zmos.sk/zber-projektovych-zamerov-do-planu-spravodlivej-transformacie-
oznam/mid/405616/.html#m_405616  
 
Mapa podporného ekoinovačného ekosystému SR. Dávame Vám do pozornos� Sprievodocu vo svete ekoinovácii:
Mapa podporného ekoinovačného ekosystému SR. Viac TU https://www.zmos.sk/mapa-podporneho-
ekoinovacneho-ekosystemu-sr-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 
DEDINA ROKA  
Súťaž Dedina roka 2021 – otázky a odpovede. Zapojte vašu obec do 11. ročníka súťaže Dedina roka, odprezentujte celú
škálu jej ak�vít a upozornite na to, že vidiecky priestor je nezanedbateľnou súčasťou Slovenska. Predstavte príkladné
inicia�vy zamerané na rozvoj dediny a získajte okrem pres�žneho �tulu Dedina roka 2021 aj finančné prostriedky pre
podporu rozvoja dediny. Uzávierka prihlášok je 30. apríla 2021. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/sutaz-dedina-roka-2021-
otazky-a-odpovede-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 
FINANČNÁ SPRÁVA  
Finančná správa upozornila na svojej web stránke na opakované podvodné emaily. Finančná správa upozornila na
svojej web stránke na opakované podvodné emaily. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/financna-sprava-upozornila-na-
svojej-web-stranke-na-opakovane-podvodne-emaily--oznam/mid/405616/.html#m_405616  

 
               HODINA ZEME  
               Hodina ZEME. V sobotu 27. marca 2021 o 20.30 miestneho času si svet opäť pripomenie Hodinu Zeme. Viac TU
h�ps://www.zmos.sk/hodina-zeme-oznam/mid/405616/.html#m_405616
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EK  
Webinár: Ak�vizovaní občania – ako môžu obce využiť Európsky zbor solidarity. Dávame Vám do pozornos�  webinár,
ktorého cieľom je mo�vovať a podporiť obce, aby využívali možnos� programu Európskeho zboru solidarity. Webinár
organizuje európska sieť SALTO-YOUTH 27.-28. apríla 2021 formou online. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/webinar-
ak�vizovani-obcania-ako-mozu-obce-vyuzit-europsky-zbor-solidarity-oznam/mid/405616/.html#m_405616
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