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

 
ZMOS  
Predseda ZMOS zvolal v poradí 11. rokovanie predsedníctva. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger zvolal v poradí 11. rokovanie Predsedníctva ZMOS. Témami
reflektuje na dôležité oblas� činnos� miest a obcí Slovenska. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/predseda-zmos-zvolal-v-poradi-11-rokovanie-predsednictva--
oznam/mid/405616/.html#m_405616

 
COVID  
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení v SR za 15. kalendárny týždeň 2021. Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil informáciu o výskyte akútnych respiračných
ochorení v SR – v 15. kalendárnom týždni 2021 bolo hlásených 8 492 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 429,3/100 000 osôb v starostlivos� lekárov hlásiacich v
tomto kalendárnom týždni. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/informacia-o-vyskyte-akutnych-respiracnych-ochoreni-v-sr-za-15-kalendarny-tyzden-2021--oznam/mid/405616/.html#m_
405616

 
Nové vyhlášky ÚVZ SR k noseniu rúšok a ku karanténnym opatreniam. Úrad verejného zdravotníctva na svojej webovej stránke zverejnil dve nové vyhlášky k noseniu rúšok a
respirátorov a ku karanténnym opatreniam. Viac TU https://www.zmos.sk/nove-vyhlasky-uvz-sr-k-noseniu-rusok-a-ku-karantennym-opatreniam-oznam/mid/405616/.
html#m_405616  
 
Zmierňujú sa podmienky používania rúšok a respirátorov. Podmienky nosenia respirátora či rúška sa vo vybraných situáciách zmiernia. Uvoľnenie opatrení, ktoré umožňuje
zlepšujúca sa epidemiologická situácia, spresnil Úrad verejného zdravotníctva SR novou vyhláškou č. 175/2021  k povinnos� prekry�a horných dýchacích ciest. Platnosť nadobudne v
pondelok  19. apríla 2021. Viac TU https://www.zmos.sk/zmiernuju-sa-podmienky-pouzivania-rusok-a-respiratorov-oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
Od 19. apríla sa upraví režim na hraniciach a podmienky karantény. Režim na hraniciach a podmienky povinnej karantény budú od pondelka 19. apríla 2021 upravené. Osoby, ktoré
od 19. apríla od 6.00 h prídu na Slovensko a počas predchádzajúcich 14 dní navš�vili výlučne krajiny EÚ, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko alebo Spojené kráľovstvo Veľkej
Británie a Severného Írska, nebudú musieť ísť do karantény v prípade, že absolvovali očkovanie pro� ochoreniu COVID-19, a to v prípadoch. Viac TU https://www.zmos.sk/od-19-
aprila-sa-upravi-rezim-na-hraniciach-a-podmienky-karanteny-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 
IROP  
Nedostatky žiadateľov a prijímateľov iden�fikované kontrolou tre�ch strán. Dávame Vám do pozornos� nedostatky spôsobené na strane žiadateľa/prijímateľa iden�fikované
kontrolou tre�ch strán spracované RO pre IROP. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/nedostatky-ziadatelov-a-prijimatelov-iden�fikovane-kontrolou-tre�ch-stran--
oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
IROP: Aktualizácia výzvy na zvýšenie atrak�vity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy. Riadiaci orgán pre IROP zverejnil aktualizáciu č.2 výzvy na predkladanie žiados� o
nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atrak�vity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklis�ckej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb). Viac TU
https://www.zmos.sk/irop-aktualizacia-vyzvy-na-zvysenie-atraktivity-a-prepravnej-kapacity-nemotorovej-dopravy--oznam/mid/405616/.html#m_405616
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MRK  
FAQ k výzve na podporu budovania inžinierskych sie� v prostredí MRK. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu
Ľudské zdroje dnes zverejnil často kladené otázky (FAQ) k výzve zameranej na podporu dobudovania inžinierskych sie� v prostredí MRK. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/faq-k-vyzve-na-
podporu-budovania-inzinierskych-sie�-v-prostredi-mrk--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 
INTERREG 
Súťaž o najlepší príbeh realizovaný v rámci programu Stredná Európa 2014 -2020. Long story cut short je názov súťaže o najlepší projektový príbeh financovaný z programu Stredná
Európa 2014 -2020. Zapojiť sa môžu všetci prijímatelia program Stredná Európa na území Slovenska zaslaním svojho príbehu do 31.5.2021. Viac TU https://www.zmos.sk/sutaz-o-
najlepsi-pribeh-realizovany-v-ramci-programu-stredna-europa-2014-2020--oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
NKÚ  
NKÚ o výsledku kontroly – ochrana obyvateľstva pred infekčnými chorobami. Najvyšší kontrolný úrad SR zverejnil na svojej webovej stránke Správu o výsledku kontroly – ochrana
obyvateľstva pred infekčnými chorobami, v ktorej poukázali na nedostatky v oblas� krízového riadenia zo strany štátu, ale aj na príklady dobrej praxe. Viac TU
h�ps://www.zmos.sk/nku-o-vysledku-kontroly-ochrana-obyvatelstva-pred-infekcnymi-chorobami--oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV  
ÚOOÚ: Verejná konzultácia k Usmerneniam k aplikácii všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Predmetom verejnej konzultácie sú Usmernenia k aplikácii článku 65 ods. 1 písm.
a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov v praxi prijaté na aprílovom plenárnom zasadnu� Európskeho výboru pre ochranu údajov. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/uoou-verejna-
konzultacia-k-usmerneniam-k-aplikacii-vseobecneho-nariadenia-o-ochrane-udajov--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 
ENVIRO  
V Bra�slave sa rozhodlo o budúcnos� európskeho lesníctva. Adaptácia lesov na klima�ckú zmenu a ich rozvoj v prospech spoločnos� boli včera úspešne spečatené v dvoch
zásadných dokumentoch. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/v-bra�slave-sa-rozhodlo-o-buducnos�-europskeho-lesnictva-oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
DUNAJSKÁ STRATÉGIA  
Ukrajina bude predsedať Stratégii EÚ pre Dunajskú oblasť v roku 2022. Ukrajina bude ako prvý nečlenský štát EÚ predsedať Stratégii EÚ pre Dunajskú oblasť (EUSDR) v roku 2022.
Ukrajina tak ako prvá krajina mimo EÚ prevezme predsednícku štafetu, a to od novembra 2021 do novembra 2022. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/ukrajina-bude-predsedat-strategii-
eu-pre-dunajsku-oblast-v-roku-2022--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 
EK  
Európska komisia: Prvá výzva z Európskeho zboru solidarity. Európska komisia uverejnila tento týždeň prvú výzvu na predkladanie návrhov v rámci nového Európskeho zboru
solidarity na roky 2021 – 2027. Skupiny mladých ľudí zaregistrované na portáli Európskeho zboru solidarity môžu požiadať o financovanie projektov v oblas� solidarity, ktoré
vypracovali a vedú. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/europska-komisia-prva-vyzva-z-europskeho-zboru-solidarity--oznam/mid/405616/.html#m_405616
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