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

 
ZMOS  
Podľa prieskumu ZMOS sa komunálu najviac venujú televízie a weby. Podľa nedávneho prieskumu Združenia miest a
obcí Slovenska sa životu v mestách a obciach najviac venujú televízie. Po nich nasledujú weby, noviny a rádiá. Viac TU
h�ps://www.zmos.sk/podla-prieskumu-zmos-sa-komunalu-najviac-venuju-televizie-a-weby--
oznam/mid/405616/.html#m_405616

 
ZMOS prichádza s ďalšou analýzou. Aktuálna sa týka majetku a inves�cií. Združenie miest a obcí Slovenska vypracovalo
ďalšiu analýzu. Týka sa problema�ky majetku a inves�cií v samospráve. Nechýbajú ani konkrétne odporúčania pre
samosprávy, ich organizácie a rovnako pre ak�vity sociálnych partnerov v oblas� legisla�vy. Viac TU
https://www.zmos.sk/zmos-prichadza-s-dalsou-analyzou-aktualna-sa-tyka-majetku-a-investicii--
oznam/mid/405616/.html#m_405616

              
COVID  
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení v SR za 16. kalendárny týždeň 2021. Úrad verejného
zdravotníctva SR uverejnil informáciu o výskyte akútnych respiračných ochorení v Slovenskej republike v 16.
kalendárnom týždni 2021 -bolo hlásených 9 273 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 457,1/100 000
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-16-kalendarny-tyzden-2021--oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
Od 26. apríla 22 bordových okresov a 5 ružové podľa COVID AUTOMATu. Celé Slovensko zostáva od 26. apríla ešte v
bordovej fáze, III. stupni varovania, žiadny okres nebude od budúceho týždňa v IV. stupni varovania. Na úrovni regiónov
v III. stupni varovania – bordovom bude 22 okresov, v II. stupni – červenom bude 52 okresov a v I. stupni – ružovom
budú 5 okresov. Viac TU https://www.zmos.sk/od-26-aprila-22-bordovych-okresov-a-5-ruzovych-podla-covid-
automatu--oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
Vyhláška ÚVZ k terasám a fitness centrám. Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornos�, že Úrad verejného
zdravotníctva publikoval novú vyhlášku, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam
prevádzok a hromadných poduja�. Viac TU https://www.zmos.sk/vyhlaska-uvz-k-terasam-a-fitness-centram--
oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
ŠKOLSTVO  
Rezort školstva rozdelil 2 mil. eur pre školské jedálne. Zdravšie stravovanie žiakov, kvalita ponúkaných jedál a
modernejšie vybavenie školských jedální – to sú ciele dotácie ministerstva školstva, na ktorú rezort školstva tento rok
vyčlenil celkovo 2 milióny eur. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/rezort-skolstva-rozdelil-2-mil-eur-pre-skolske-jedalne--
oznam/mid/405616/.html#m_405616

              
KULTÚRA  
Projekt na obnovu hradov so zapojením nezamestnaných pokračuje. Ministerstvo kultúry predstavilo detaily
úspešného projektu na obnovu hradov so zapojením nezamestnaných, ktorý pokračuje aj v tomto roku a získa podporu
1 milión eur. Zmeny sa týkajú financovania projektu i ústretovejšieho a efek�vnejšieho nastavenia výzvy. Viac TU
h�ps://www.zmos.sk/projekt-na-obnovu-hradov-so-zapojenim-nezamestnanych-pokracuje--
oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
ÚVO  
Postup ÚVO v prvostupňovom správnom konaní o uložení sankcie. Úrad pre verejné obstarávanie pripravil ďalší
podcast, tentokrát na tému o postupe úradu pri vedení prvostupňového správneho konania o uložení sankcie. Viac TU
https://www.zmos.sk/postup-uvo-v-prvostupnovom-spravnom-konani-o-ulozeni-sankcie--
oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
ÚVO navrhuje zmeny v zákone, ktoré majú podporu v praxi. Predseda Úradu pre verejné obstarávanie Miroslav Hlivák
víta podporu Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska, ktorých na online rokovaní s úradom zastupoval prezident Pavol
Kováčik. Viac TU https://www.zmos.sk/uvo-navrhuje-zmeny-v-zakone-ktore-maju-podporu-v-praxi--oznam/
mid/405616/.html#m_405616
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IROP  
IROP: FAQ k výzve na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblas�ach. RO pre IROP zverejnil
najčastejšie kladené otázky (FAQ) k výzve na predkladanie žiados� o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie
environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblas�ach. Viac TU https://www.zmos.sk/irop-faq-k-vyzve-na-
zlepsenie-environmentalnych-aspektov-v-mestach-a-mestskych-oblastiach--oznam/mid/405616/.
html#m_405616
 
ENVIRO  
Kladzany sa stali víťazom enviro-ocenenia ATLAS v kategórii najlepší projekt miestnej samosprávy. V kategórii najlepší
projekt miestnej samosprávy sa víťazom ceny ATLAS – Enviroceny nadácie VÚB umiestnil projekt obce Kladzany z
Prešovského samosprávneho kraja „Adaptácia na klima�cké zmeny a vodozádržné opatrenia v Kladzanoch“. Obec nad
rámec povinnos� zákona vytvorila projekt v problema�ke mi�gácie na klima�cké zmeny. Viac TU
h�ps://www.zmos.sk/kladzany-sa-stali-vitazom-enviro-ocenenia-atlas-v-kategorii-najlepsi-projekt-miestnej-
samospravy--oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
Príležitosťou pre Slovensko je zelená ekonomika. Podľa rezortu informa�zácie, regionálneho rozvoja inovácií má
Slovensko má obrovský potenciál naplno rozbehnúť zelenú ekonomiku, ktorá ľuďom zabezpečí prosperitu a zdravé
prostredie na život. Viac TU https://www.zmos.sk/prilezitostou-pre-slovensko-je-zelena-ekonomika--oznam/
mid/405616/.html#m_405616
 
Verejné pripomienkovanie národného projektu „Zlepšovanie digitálnych zručnos� seniorov a znevýhodnených
skupín vo verejnej správe“. Ministerstvo inves�cií, regionálneho rozvoja a informa�zácie Slovenskej republiky (MIRRI
SR) sprístupňuje na verejné pripomienkovanie projektovú dokumentáciu k národnému projektu „Zlepšovanie
digitálnych zručnos� seniorov a znevýhodnených skupín vo verejnej správe“. Pripomienky je možné zasielať do
05.05.2021. Viac TU https://www.zmos.sk/verejne-pripomienkovanie-narodneho-projektu-zlepsovanie-
digitalnych-zrucnosti-seniorov-a-znevyhodnenych-skupin-vo-verejnej-sprave--oznam/mid/405616/.html#m_
405616
 
Kráčaj udržateľne. Dve slová, ktoré boli výs�žným sloganom 5. ročníka fotografickej súťaže pre de� a mládež
Envirospektrum, v rámci ktorej mohli žiaci, študen� a mladí ľudia do 19 rokov prostredníctvom fotoobjek�vu pozorovať,
zachy�ť a vyjadriť svoj pohľad na vplyv výroby potravín, oblečenia, energie a mobility na životné prostredie. Viac TU
https://www.zmos.sk/kracaj-udrzatelne--oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
SAŽP si pripomína Deň Zeme. Apríl sa každoročne spája s oslavou Dňa Zeme. S oslavou planéty, ktorá je pre ľudstvo
životodarnou, fascinujúcou a nenahraditeľnou. Súčasný rozmach civilizácie, technický pokrok a konzumný spôsob života
jej však spôsobujú závažné problémy. Viac TU https://www.zmos.sk/sazp-si-pripomina-den-zeme--oznam/mid/
405616/.html#m_405616
 
ÚOOÚ  
ÚOOÚ: Usmernenia o zacielení na užívateľov sociálnych médií. EDPB (Európsky výbor pre ochranu údajov) prijal na
aprílovom plenárnom zasadnu� Usmernenia o zacielení na užívateľov sociálnych médií. Viac TU
https://www.zmos.sk/uoou-usmernenia-o-zacieleni-na-uzivatelov-socialnych-medii--
oznam/mid/405616/.html#m_405616
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ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS 
Združenie miest a obcí Slovenska
Bezručova 9
811 09 BRATISLAVA
www.zmos.sk
tel.:   02/529 649 65
mobil: + 421 911 801 222

https://www.zmos.sk/irop-faq-k-vyzve-na-zlepsenie-environmentalnych-aspektov-v-mestach-a-mestskych-oblastiach--oznam/mid/405616/.html#m_405616
https://www.zmos.sk/kladzany-sa-stali-vitazom-enviro-ocenenia-atlas-v-kategorii-najlepsi-projekt-miestnej-samospravy--oznam/mid/405616/.html#m_405616
https://www.zmos.sk/prilezitostou-pre-slovensko-je-zelena-ekonomika--oznam/mid/405616/.html#m_405616
https://www.zmos.sk/verejne-pripomienkovanie-narodneho-projektu-zlepsovanie-digitalnych-zrucnosti-seniorov-a-znevyhodnenych-skupin-vo-verejnej-sprave--oznam/mid/405616/.html#m_405616
https://www.zmos.sk/kracaj-udrzatelne--oznam/mid/405616/.html#m_405616
https://www.zmos.sk/sazp-si-pripomina-den-zeme--oznam/mid/405616/.html#m_405616
https://www.zmos.sk/uoou-usmernenia-o-zacieleni-na-uzivatelov-socialnych-medii--oznam/mid/405616/.html#m_405616
https://www.google.com/maps/search/Bezru%C4%8Dova+9++%0D%0A+811+09+BRATISLAVA?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/Bezru%C4%8Dova+9++%0D%0A+811+09+BRATISLAVA?entry=gmail&source=g
http://www.zmos.sk/

