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

 
ZMOS  
ZMOS: Finišujeme s pomocou pre gastro segment. Združenie miest a obcí Slovenska pred niekoľkými týždňami
avizovalo ďalšiu pomoc v COVIDovom období. ZMOS s partnermi preto finišuje s pomocou pre reštaurácie. Viac TU
h�ps://www.zmos.sk/zmos-finisujeme-s-pomocou-pre-gastro-segment--oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
Jasné témy rokovania sociálnej sekcie. Predsedníčka sekcie sociálnych vecí a marginalizovaných komunít Rady ZMOS a
starostka obce Janova Lehota, Božena Kováčová, zvolala na utorok 20. apríla rokovanie tejto odbornej sekcie k pomerne
širokému okruhu tém. Viac TU https://www.zmos.sk/jasne-temy-rokovania-socialnej-sekcie--
oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
COVID  
Nové prevádzkové hodiny mobilných odberových miest. Od apríla sa menia prevádzkové hodiny niektorých mobilných
odberových miest na an�génové testovanie, ktoré prevádzkujú regionálne úrady verejného zdravotníctva. Viac TU
h�ps://www.zmos.sk/nove-prevadzkove-hodiny-mobilnych-odberovych-miest--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení v SR za 14. kalendárny týždeň 2021. Úrad verejného
zdravotníctva SR zverejnil informáciu o výskyte akútnych respiračných ochorení v SR - v 14. kalendárnom týždni 2021
bolo hlásených 7 087 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 368,7/100 000 osôb v starostlivos� lekárov
hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Viac TU https://www.zmos.sk/informacia-o-vyskyte-akutnych-
respiracnych-ochoreni-v-sr-za-14-kalendarny-tyzden-2021--oznam/mid/405616/.html#m_405616      
 
Od 12. apríla 2 čierne okresy a 2 ružové podľa COVID AUTOMATu. Slovensko od zajtra 12. apríla naďalej zostáva v
čiernej farbe, v štvrtom stupni varovania podľa celonárodných kritérií COVID AUTOMATU. Situácia sa mierne zlepšila.
Na úrovni regiónov ostávajú v IV. stupni varovania (čierneho) 2 okresy, v III. stupni – bordovom bude 36 okresov, v II.
stupni – červenom bude 39 okresov a v I. stupni – ružovom budú 2 okresy. Viac TU https://www.zmos.sk/od-12-aprila-
2-cierne-okresy-a-2-ruzove-podla-covid-automatu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 
ŠKOLSTVO  
Aj de� z MŠ a ZŠ sa môžu stať hrdinami a zachrániť ľudský život. Aj de� zo slovenských materských a základných škôl
sa môžu zapojiť do celoeurópskej inicia�vy Hrdinovia FAST. Projekt, ktorý sa realizuje pod odbornou garanciou Svetovej
organizácie pre cievne mozgové príhody (WSO) a inicia�vy Angels, má za cieľ vzdelávať de� o príznakoch cievnej
mozgovej príhody a naučiť ich zavolať prvú pomoc včas. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/aj-de�-z-ms-a-zs-sa-mozu-stat-
hrdinami-a-zachranit-ludsky-zivot--oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
FONDY  
PRV 2014-2020: Aktualizácia č.1 harmonogramu výziev na rok 2021. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
SR ako riadiaci orgán pre Program rozvoja vidieka 2014-2020 zverejnilo prvú verziu indika�vneho harmonogramu výziev
na rok 2021. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/prv-2014-2020-aktualizacia-c-1-harmonogramu-vyziev-na-rok-2021--
oznam/mid/405616/.html#m_405616

              
Rezorty sa rozhodli na rozdelení zdrojov REACT-EU. Slovensko sa dočká ďalšej rýchlej pomoci na boj s pandémiou a jej
dopadmi. Z EÚ na to dostaneme navyše 780 miliónov eur. Najväčšia časť zdrojov pôjde do Operačného programu
Ľudské zdroje. Viac TU https://www.zmos.sk/rezorty-sa-rozhodli-na-rozdeleni-zdrojov-react-eu--oznam/mid/
405616/.html#m_405616
 
SOCIÁLNE  
Sociálna poisťovňa: Nový manuál zamestnávateľom pre správne vypĺňanie formulárov. Dávame do pozornos� miest a
obcí ako zamestnávateľov nový manuál pre správne vypĺňanie formulárov, ktorý nahrádza v súčasnej pandemickej
situácii semináre a školenia, ktoré momentálne nie je možné uskutočňovať prezenčne tak ako minulos�. Viac TU
h�ps://www.zmos.sk/socialna-poistovna-novy-manual-zamestnavatelom-pre-spravne-vyplnanie-formularov--oznam/
mid/405616/.html#m_405616

              
ENVIRO  
Globálna environmentálna kríza a ochrana biodiverzity v systémovom pohľade. Vo februári tohto roka bola
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generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterresom uvedená najnovšia správa Programu OSN pre životné prostredie
(UNEP). Táto správa je jedinečná v tom, že analyzuje zistenia uverejnené v nedávnych globálnych hodnoteniach (najmä
panelov IPCC a IPBES) a spracováva ich syntézu, pričom sa zameriava na tri environmentálne globálne problémy –
zmenu klímy, stratu biodiverzity a znečisťovanie prostredia. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/globalna-environmentalna-
kriza-a-ochrana-biodiverzity-v-systemovom-pohlade--oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
Skvelá správa pre bra�slavské lesy. Začiatkom apríla dostáva Bra�slava dobrú správu. Rezort pôdohospodárstva, štátny
podnik LESY SR a hlavné mesto SR Bra�slava vychádzajú maximálne v ústrety k dlhodobej spoločenskej požiadavke o
rozširovaní rekreačných možnos� prímestských lesov v Bra�slave. Rozloha budúceho bra�slavského lesoparku sa vďaka
štátnym lesom a spolupráci zúčastnených strán zväčšuje z 3 031 ha na výmeru 7 226,86 ha. Viac TU
https://www.zmos.sk/skvela-sprava-pre-bratislavske-lesy--oznam-1/mid/405616/.html#m_405616
 
Zelené miesta v regióne Banská Bystrica. Zelená infraštruktúra je prepojenou sieťou zelených a modrých plôch v
krajine, ktoré zachovávajú hodnoty a funkcie pôvodných a prírode blízkych ekosystémov. Viac TU
https://www.zmos.sk/zelene-miesta-v-regione-banska-bystrica--oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
ZAHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA SAMOSPRÁV  
Ukrajinské mesto Ivano-Frankivsk hľadá partnera. Ukrajinské mesto Ivano-Frankivsk hľadá partnera na Slovensku pre
spoluprácu v rôznych oblas�ach výkonu kompetencií a ak�vít miestnych územných samospráv. Viac TU
h�ps://www.zmos.sk/ukrajinske-mesto-ivano-frankivsk-hlada-partnera--oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
Máte záujem o spoluprácu so samosprávou z Nového Zélandu? Dávame Vám do pozornos� informáciu z
Veľvyslanectva SR v Canberre o možnos� nadviazania spolupráce s miestnou samosprávou z Nového Zélandu vďaka
európskemu Programu medzinárodnej mestskej a regionálnej spolupráce (IURC) 2017-2020. Viac TU
https://www.zmos.sk/mate-zaujem-o-spolupracu-so-samospravou-z-noveho-zelandu--
oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
NKÚ  
NKÚ: Potrebná zmena legisla�vy na ochranu nerastného bohatstva. Kontrolná autorita zrealizovala kontrolu výberu
tema�ckého zamerania súvisiaceho s ochranou nerastného bohatstva SR. Na základe výsledkov kontroly upozorňuje
poslancov Národnej rady SR na potrebu zmeniť legisla�vu tak, aby nerastné bohatstvo, podzemné vody a prírodné
liečivé pramene boli účinne chránené nielen pre súčasné, ale hlavne budúce generácie. Viac TU
h�ps://www.zmos.sk/nku-potrebna-zmena-legisla�vy-na-ochranu-nerastneho-bohatstva--
oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
EK  
Európska komisia: Spustenie občianskej digitálnej pla�ormy v rámci Konferencie o budúcnos� Európy. Výkonná rada
Konferencie o budúcnos� Európy schválila vytvorenie viacjazyčnej digitálnej pla�ormy, ktorá občanom z celej Únie
umožní zapojiť sa do diskusií o budúcnos� EÚ od 19. apríla 2021. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/europska-komisia-
spustenie-obcianskej-digitalnej-pla�ormy-v-ramci-konferencie-o-buducnos�-europy--oznam/mid/405616/.
html#m_405616
 

              

 
PhDr. Michal KALIŇÁK, PhD.
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