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

 
ZMOS  
Podľa ZMOSu spolupráca ukazuje ďalšie smerovanie komunálu. Združenie miest a obcí Slovenska vníma spoluprácu a
zdieľanie ako trendy ďalšieho rozvoja komunálu. Vynikajúcim príkladom je spoločná úradovňa 88 obcí v Bardejove.
Spája odbornosťou, efek�vitou, dôverou aj dostupnosťou. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/podla-zmosu-spolupraca-
ukazuje-dalsie-smerovanie-komunalu--oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
Detailné informácia k MBA štúdiu. Združenie miest a obcí Slovenska informovalo o spolupráci s Central European
Educa�on Ins�tute. Štatutári miest a obcí, ale aj zamestnanci mestských a obecných úradov majú k dispozícii možnosť
získať �tul MBA v oblas� samospráva a štátna administra�va. V tejto oblas� na Slovensku ponúka jedine táto
vzdelávacia inš�túcia v spolupráci s viacerými zahraničnými vysokými školami, univerzitami a partnermi. Viac TU
https://www.zmos.sk/detailne-informacia-k-mba-studiu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 
COVID  
Aktuálne výsledky policajných kontrol dodržiavania pro�epidemiologických opatrení. Na základe vyhláseného
núdzového stavu a aktuálnej epidemiologickej situácie na území SR v súvislos� so šírením ochorenia COVID-19 polícia
permanentne vykonáva prísnejšie kontroly a intenzívne sa zameriava na odhaľovanie nedodržiavania opatrení, a to aj
napriek uvoľneniu opatrení od 19. apríla. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/aktualne-vysledky-policajnych-kontrol-
dodrziavania-pro�epidemiologickych-opatreni-oznam-1/mid/405616/.html#m_405616

 
Ďalšie uvoľňovanie opatrení a Covid automat. Úrad verejného zdravotníctva informoval na svojej web stránke
prostredníctvom prezentácie o ďalšom uvoľnení opatrení, ku ktorému má dôjsť od pondelka 26. apríla 2021. Viac TU
https://www.zmos.sk/dalsie-uvolnovanie-opatreni-a-covid-automat-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 
ŠKOLSTVO  
Covid školský automat od 26. apríla. Prvých päť okresov - Nitra, Nové Zámky, Sobrance, Topoľčany a Zlaté Moravce -
môže od pondelka otvoriť všetky školy v okrese, základné aj stredné. Rezort však upozorňuje, že naďalej je namieste
opatrnosť a vyzýva žiakov aj rodičov na dodržiavanie prijatých bezpečnostných opatrení. Viac TU
h�ps://www.zmos.sk/covid-skolsky-automat-od-26-aprila-oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
Výtvarná súťaž pre žiakov ZŠ „Vojaci očami de�“. Ministerstvo obrany SR vyhlásilo ďalší, v poradí už 20. ročník
výtvarnej súťaže s názvom Vojaci očami de�. Príspevky do súťaže môžu žiaci posielať do 15. mája 2021. Viac TU
https://www.zmos.sk/vytvarna-sutaz-pre-ziakov-zs-vojaci-ocami-deti-oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
VLÁDA  
Rokovanie vlády. V stredu 21. apríla sa uskutočnilo rokovanie vlády, na ktorom vláda prijala a schválila nasledovné
materiály. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/rokovanie-vlady-oznam-5/mid/405616/.html#m_405616
 
GRANTY  
Zmena vo výzve pre dostupné bývanie s prvkami Housing first. Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje
žiadateľov o zmene výzvy na predkladanie žiados� o poskytnu�e Dostupné bývanie s prvkami housing first, ktorá sa
týka čas� výzvy 1.3 Indika�vna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ). Viac TU
h�ps://www.zmos.sk/zmena-vo-vyzve-pre-dostupne-byvanie-s-prvkami-housing-first--oznam/
mid/405616/.html#m_405616
 
Granty EHP a Nórska: Plánované vyhlásenie výzvy v programe Domáce a rodovo podmienené násilie. Správcom
programu – Ministerstvom inves�cií, regionálneho rozvoja a informa�zácie Slovenskej republiky ako správca programu
Domáce a rodovo podmienené násilie plánuje vyhlásenie otvorenej výzvy na predkladanie žiados� o projekt na
podporu intervenčných �mov na lokálnej úrovni poskytujúcich služby pre obete domáceho a rodovo podmieneného
násilia, vrátane de�. Viac TU https://www.zmos.sk/granty-ehp-a-norska-planovane-vyhlasenie-vyzvy-v-
programe-domace-a-rodovo-podmienene-nasilie-oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
Program Stredná Európa 2021-2027 plynulo nadviaže na končiace programové obdobie. Rok 2021 predstavuje
začiatok nového cyklu financovania z Európskeho fondu regionálneho rozvoja  (ERDF) a znamená aj začiatok nového
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programového obdobia v rámci Programu Stredná Európa. Viac TU https://www.zmos.sk/program-stredna-europa-
2021-2027-plynulo-nadviaze-na-konciace-programove-obdobie-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 
EK  
Európska komisia: Predbežná dohoda o európskom právnom predpise v oblas� klímy. Komisia víta predbežnú dohodu
spoluzákonodarcov o európskom právnom predpise v oblas� klímy, ktorý ako jeden z kľúčových prvkov Európskej
zelenej dohody ukotvuje záväzok EÚ dosiahnuť do roku 2050 klima�ckú neutralitu a priebežný cieľ znížiť do roku 2030
čisté emisie skleníkových plynov aspoň o 55 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990. Viac TU
h�ps://www.zmos.sk/europska-komisia-predbezna-dohoda-o-europskom-pravnom-predpise-v-oblas�-klimy-
oznam/mid/405616/.html#m_405616

 
CEMR: Zapojte sa do online diskusie o vízii budúcnos� vidieckych oblas�. Naša európska asociácia miest, obcí a
regiónov Rada európskych miest, obcí a regiónov organizuje 4. mája 2021 online seminár  „Dlhodobá vízia pre vidiecke
oblas�: Aké kľúčové priority pre miestne samosprávy?“. Viac TU https://www.zmos.sk/cemr-zapojte-sa-do-online-
diskusie-o-vizii-buducnosti-vidieckych-oblasti-oznam/mid/405616/.html#m_405616

              
 
PhDr. Michal KALIŇÁK, PhD.
ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS 
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