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

 
ZMOS  
Podľa prieskumu ZMOSu má viac ako tre�na tepelných zariadení vek do 20 rokov. Najviac samospráv má plynovú
kotolňu. Združenie miest a obcí Slovenska na základe nedávneho prieskumu konštatuje, že viac ako tre�na tepelných
zariadení je vo veku do 20 rokov. Viac ako polovica samospráv má plynovú kotolňu. Najviac samospráv zamestnáva pri
zdrojoch tepla 1 – 4 zamestnancov. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/podla-prieskumu-zmosu-ma-viac-ako-tre�na-
tepelnych-zariadeni-vek-do-20-rokov-najviac-samosprav-ma-plynovu-kotolnu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 
COVID  
Výnimky z karantény pri vstupe na Slovensko. Možnosť udeľovať pri vstupe na územie SR invididuálne výnimky z
karantény na základe žiados� člena vlády je od 19. apríla zrušená.  Dosiaľ takto vydané výnimky stra�a platnosť
uplynu�m 16. mája 2021. Aktuálna vyhláška hlavného hygienika po novom definuje najčastejšie prípady, na základe
ktorých sa o takéto výnimky žiadalo. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/vynimky-z-karanteny-pri-vstupe-na-slovensko-
oznam/mid/405616/.html#m_405616

 
ENVIROFOND  
Environmentálny fond - poskytnu�e finančného príspevku. Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornos�, že
Environmentálny fond zverejnil na svojom webovom sídle dôležité informácie týkajúce sa schválených žiados� a 
pripravil postup pre urýchlenie poskytnu�a súhlasných stanovísk k úhrade faktúr pre obce, zapojené dco výzvy o
podporu na podporné programové ak�vity. Viac TU https://www.zmos.sk/environmentalny-fond-poskytnutie-
financneho-prispevku--oznam/mid/405616/.html#m_405616  
KULTÚRA  
Covidové dotácie pre kultúru a krea�vny priemysel. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky pokračuje v poskytovaní
covidových dotácií pre kultúru a krea�vny priemysel. Najnovšie rezort odovzdal viac ako 5,7 milióna eur
prostredníctvom výzvy pre neziskové organizácie. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/covidove-dotacie-pre-kulturu-a-
krea�vny-priemysel-oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
INTERREG 
INTTEREG V-A SK-ČR: Metodický pokyn k Manuálu prípravy a implementácie projektu. Ministerstvo inves�cií,
regionálneho rozvoja a informa�zácie SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako
národným orgánom pre program Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika zverejňuje Metodický pokyn č.
1/2021 k Manuálu prípravy a implementácie projektu, ktorým sa aktualizuje časť pre prijímateľa, verzia 5.0. Viac TU
h�ps://www.zmos.sk/in�ereg-v-a-sk-cr-metodicky-pokyn-k-manualu-pripravy-a-implementacie-projektu-oznam/
mid/405616/.html#m_405616
 
Interreg: Kampaň „InterregTalks“. Kampaň „InterregTalks“ prináša pozi�vne príklady a podčiarkuje význam spolupráce
na európskej úrovni. Viac TU https://www.zmos.sk/interreg-kampan-interregtalks-oznam/
mid/405616/.html#m_405616

 
ÚVO  
ÚVO: témou nového podcastu je problema�ka zeleného VO. Úrad pre verejné obstarávanie pripravil ďalší podcast, a
to na tému zeleného verejného obstarávania. Túto problema�ku v rámci realizácie národného projektu Zvyšovanie
efek�vnos� v oblas� verejného obstarávania na Slovensku približuje Tomáš Slávik z odboru dohľadu na úrade. Viac TU
https://www.zmos.sk/uvo-temou-noveho-podcastu-je-problematika-zeleneho-vo--
oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
MAS  
Viaczdrojové financovanie a menej byrokracie. NS MAS zadefinovala 10 požiadaviek pre nové programové obdobie.
Viaczdrojové financovanie, zjednodušenie systému a lepšia komunikácia s riadiacimi orgánmi patria medzi hlavné
požiadavky do nového programového obdobia, ktoré zadefinovala Národná sieť miestnych akčných skupín Slovenskej
republiky. Viac TU https://www.zmos.sk/viaczdrojove-financovanie-a-menej-byrokracie-ns-mas-zadefinovala-
10-poziadaviek-pre-nove-programove-obdobie--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 
ZDRAVIE  
Európsky imunizačný týždeň (EIW) 2021 – Informácia. Regionálny úrad pre Európu Svetovej zdravotníckej organizácie
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na dni od 26. apríla do 2. mája 2021 vyhlásil 16. ročník Európskeho imunizačného týždňa. Úsilie označované ako
„Predchádzať Chrániť Očkovať“ vyjadruje zámer kampane. Viac TU https://www.zmos.sk/europsky-imunizacny-
tyzden-eiw-2021-informacia--oznam/mid/405616/.html#m_405616

              
Webináre: Starostlivosť o duševné zdravie učiteľov. Štátny pedagogický ústav realizuje v rámci kompenzačných
opatrení v apríli a máji 2021 spolu s Inš�tútom Virginie Sa�rovej v rámci národného projektu Profesijný rozvoj učiteľov
(TEACHERS) sériu bezplatných webinárov pre učiteľov zameranú na ich psychickú podporu v krízovej situácii. Viac TU
https://www.zmos.sk/webinare-starostlivost-o-dusevne-zdravie-ucitelov-oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
EK
Európska komisia: Úverový nástroj pre verejný sektor v rámci Mechanizmu spravodlivej transformácie. Komisia víta
dnešnú poli�ckú dohodu Európskeho parlamentu a Rady o návrhu Komisie na nový úverový nástroj pre verejný sektor v
rámci Mechanizmu spravodlivej transformácie. Viac TU https://www.zmos.sk/europska-komisia-uverovy-nastroj-
pre-verejny-sektor-v-ramci-mechanizmu-spravodlivej-transformacie--oznam/mid/405616/.html#m_405616
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