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

 
ZMOS  
ZMOS formuloval odporúčania pre podporu lokálnej ekonomiky a zamestnávania príslušníkov marginalizovaných
komunít. Združenie miest a obcí Slovenska v posledný marcový deň organizovalo seminár venovaný miestnej
ekonomike, zamestnanos� a marginalizovaným komunitám. Za účas� zástupcov štátnej správy, samospráv aj
mimovládnych organizácií boli formulované závery a odporúčania, ktoré bude združenie presadzovať v nadchádzajúcom
období. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/zmos-formuloval-odporucania-pre-podporu-lokalnej-ekonomiky-a-
zamestnavania-prislusnikov-marginalizovanych-komunit--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 
Mestá a dediny stavili na zdieľané centrá, od vlády žiadajú peniaze na ich vybudovanie. Branislav Tréger, predseda
Združenia miest a obcí Slovenska, chce pre slovenské obce spoločné centrá zdieľaných služieb. V nich vidí hlavný
nástroj, ako zmodernizovať verejnú správu na Slovensku. Toto riešenie by umožňovalo zachovať súčasný vysoký počet
obcí, lebo podľa neho ide o národné bohatstvo Slovenska. Viac TU https://www.zmos.sk/mesta-a-dediny-stavili-na-
zdielane-centra-od-vlady-ziadaju-peniaze-na-ich-vybudovanie--oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
VÚB – PARTNER ZMOS  
Ekonomický výhľad pre samosprávy od VÚB. Makroekonómovia VÚB banky - partnera Združenia miest a obcí
Slovenska - pod vedením Zdenka Štefanidesa spracovali prezentáciu, ktorá pojednáva o ekonomickom výhľade s
dôrazom na slovenskú ekonomiku. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/ekonomicky-vyhlad-pre-samospravy-od-vub--
oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
PARLAMENT  
Vyhlásenie stavu klima�ckej núdze by pomohlo ešte razantnejšie presadzovať environmentálne záujmy. Poslanci
Národnej rady Slovenskej republiky prijali v stredu 31. marca uznesenie, v ktorom sa konštatuje závažnosť problému
klima�ckej zmeny a potreba jej prioritného riešenia. Vyhlásenie klima�ckej núdze, však poslanci nakoniec nepodporili.
Viac TU h�ps://www.zmos.sk/vyhlasenie-stavu-klima�ckej-nudze-by-pomohlo-este-razantnejsie-presadzovat-
environmentalne-zaujmy--oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
Kabinetom predĺžený núdzový stav je v súlade s Ústavou SR. Parlament vo štvrtok 1. apríla 2021 odsúhlasil predĺženie
núdzového stavu. Opätovne predĺžený núdzový stav trvá od 20. marca ďalších 40 dní. O predĺžení núdzového stavu
rozhodla vláda 17. marca 2021 využijúc  možnosť, ktorú jej dáva novelizovaný ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o
bezpečnos� štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu. Viac TU
https://www.zmos.sk/kabinetom-predlzeny-nudzovy-stav-je-v-sulade-s-ustavou-sr--oznam/
mid/405616/.html#m_405616
   
ŠKOLSTVO  
V najbližších týždňoch by sa mohli otvárať ďalšie ročníky v školách. Ako sa epidemiologická situácia na Slovensku
postupne zlepšuje, prechod z celoslovenského na regionálny Covid automat je čoraz reálnejší. S tým súvisí aj umožnenie
otvárania ďalších ročníkov v školách. Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling preto apeluje na
dodržiavanie preven�vnych opatrení. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/v-najblizsich-tyzdnoch-by-sa-mohli-otvarat-dalsie-
rocniky-v-skolach--oznam/mid/405616/.html#m_405616

              
ENERGETIKA  
Na dosiahnu�e uhlíkovej neutrality je nevyhnutná transformácia energe�ckého sektora. Združenie miest a obcí
Slovenska dáva do pozornos� problema�ku uhlíkovej neutrality. O jej dosiahnu� uhlíkovej neutrality do roku 2050 a
nevyhnutnos� krokov k naplneniu tohto cieľa sa 31. marca 2021 diskutovalo na pres�žnom on-line samite, ktorý
organizovala Medzinárodná energe�cká agentúra (IEA) v spolupráci s britským predsedníctvom konferencie zmluvných
strán OSN o zmene podnebia (COP26). Viac TU h�ps://www.zmos.sk/na-dosiahnu�e-uhlikovej-neutrality-je-
nevyhnutna-transformacia-energe�ckeho-sektora--oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
ŠKOLENIA  
Online školenia pre mestá a obce od ÚNSS. Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornos�, že od septembra
2019 začala Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) vďaka podpore z európskeho programu Erasmus+
realizovať medzinárodný projekt s názvom „Od vzdelávania k inklúzii“ (ďalej používaná projektová skratka EDI z
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anglického názvu projektu From Educa�on to Inclusion). Viac TU h�ps://www.zmos.sk/online-skolenia-pre-mesta-a-
obce-od-unss--oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
Rezort regionálneho rozvoja hľadá odborných hodno�teľov. Ministerstvo inves�cií, regionálneho rozvoja a
informa�zácie SR vyhlásilo otvorenú výzvu a hľadá odborných hodno�teľov pre žiados� o poskytnu�e  dotácie v oblas�
podpory regionálneho rozvoja. Prihlásiť sa môžete do 20. apríla 2021. Viac TU https://www.zmos.sk/rezort-
regionalneho-rozvoja-hlada-odbornych-hodnotitelov--oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
INFORMATIZÁCIA  
Pripomienkovanie národného projektu „Slovensko v mobile“. Ministerstvo inves�cií, regionálneho rozvoja a
informa�zácie Slovenskej republiky sprístupňuje na verejné pripomienkovanie projektovú dokumentáciu k národnému
projektu „Slovensko v mobile“. Pripomienky je možné zasielať do 19.4.2021. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/
pripomienkovanie-narodneho-projektu-slovensko-v-mobile--oznam/mid/405616/.html#m_405616
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