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

 
ZMOS  
ZMOS: Potreba budov je kľúčová pre rozhodovanie o inves�ciách. Združenie miest a obcí Slovenska na základe
nedávneho prieskumu konštatuje, že stav energe�ckých zariadení a eurofondové výzvy sú kľúčové pre rozhodovanie o
inves�ciách samospráv v tepelnom hospodárstve. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/zmos-potreba-budov-je-klucova-pre-
rozhodovanie-o-inves�ciach--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 
Agenda Živý vidiek. Na našom vidieku žije približne polovica populácie. Podobná skupina ľudí žije v samosprávach
situovaných v prihraničí. Nielen �eto dáta, ale aj fakt, že sme ukážkovou vidieckou krajinou, znásobujú potrebu
formovania agendy na systema�cký rozvoj tohto územia. Práve koronakríza v tomto zohráva významný aktualizačný
moment. Viac TU https://www.zmos.sk/agenda-zivy-vidiek--oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
SLOVNAFT – PARTNER ZMOS  
Nová aplikácia „Sused Slovna�“ Slovna� spus�l novú aplikáciu Sused Slovna�, vďaka ktorej vás môžeme priamo
informovať o činnos�ach v rafinérii. Slovna� chce byť dobrým susedom okolitých mestských čas� a obcí, pokračuje tak
v prehlbovaní transparentnej a efek�vnej komunikácii. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/nova-aplikacia-sused-slovna�--
oznam/mid/405616/.html#m_405616

 
COVID  
Čakáreň na očkovanie pre všetkých. Združenie miest a obcí Slovenska informuje, že od štvrtka sa otvorí čakáreň na
očkovanie pre ľudí od 16 rokov, informoval o tom minister zdravotníctva. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/cakaren-na-
ockovanie-pre-vsetkych--oznam/mid/405616/.html#m_405616

              
Priebeh očkovania v zariadeniach sociálnej starostlivos�. Ministerstvo zdravotníctva informuje na svojom webe o
očkovaní v zariadeniach sociálnej starostlivos�. Viac TU https://www.zmos.sk/priebeh-ockovania-v-zariadeniach-
socialnej-starostlivosti--oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
Núdzový stav kabinet predĺžil o 30 dní, zákaz vychádzania bude až po 21. hodine. Núdzový stav sa predĺži o ďalších 30
dní. Rozhodla o tom vláda na online rokovaní v pondelok 26. apríla 2021. Núdzový stav sa mal skončiť 28. apríla. Zákaz
vychádzania sa zároveň od štvrtka 29. apríla posunie o hodinu, bude pla�ť po 21. hodine.
https://www.zmos.sk/nudzovy-stav-kabinet-predlzil-o-30-dni-zakaz-vychadzania-bude-az-po-21-hodine-
oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
Vyhláška ÚVZ k hromadným poduja�am a prevádzkam. Úrad verejného zdravotníctva aktualizoval vyhlášku, ktorou sa
nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných poduja�. Viac TU
https://www.zmos.sk/vyhlaska-uvz-k-hromadnym-podujatiam-a-prevadzkam-oznam/mid/405616/.
html#m_405616
 
FINANCIE  
Verejné financie za rok 2020. Ministerstvo financií SR na svojej stránke zverejnilo vplyv Covidu na verejné financie. Viac
TU h�ps://www.zmos.sk/verejne-financie-za-rok-2020--oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
ŠKOLSTVO  
IUVENTA: Mládežnícke parlamenty sú dôležité. Kancelária ZMOS si Vás dovoľuje informovať o článku zverejnenom
IUVENTOU na webovom sídle MŠVVaŠ SR s názvom: „Mládežnícke parlamenty: Možnosť skutočne ovplyvňovať
rozhodovanie vo svojich mestách a obciach je kľúčové“. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/iuventa-mladeznicke-parlamenty-
su-dolezite--oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
UVO  
ÚVO: Stále pracoviská v regiónoch organizujú online školenia – termíny na máj 2021. Stále pracoviská Úradu pre
verejné obstarávanie v regiónoch v rámci svojej vzdelávacej činnos� pripravujú bezplatné on-line kurzy na témy
"Zákazka s nízkou hodnotou" a "Súhrnné správy". Viac TU https://www.zmos.sk/uvo-stale-pracoviska-v-regionoch-
organizuju-online-skolenia-terminy-na-maj-2021--oznam/mid/405616/.html#m_405616
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ENVIRO  
Rezort dopravy sa zapojil do environmentálneho projektu na vyčistenie Slovenska od plastového odpadu.
Environmentálny projekt ,,Za čisté Slovensko bez odpadov a plastov“ je najrozsiahlejšou ak�vitou zameranou na zber a
recykláciu odpadu, ktorá spojila tri rezorty – dopravy, životného prostredia a práce.  Projekt dnes odštartovali
zástupcovia všetkých zúčastnených rezortov na vodnej priehrade Ružín, ktorú dobrovoľníci a ak�vis� každoročne čis�a
od nahromadeného odpadu. Viac TU https://www.zmos.sk/rezort-dopravy-sa-zapojil-do-environmentalneho-
projektu-na-vycistenie-slovenska-od-plastoveho-odpadu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

              
EK 
Európska komisia: Podľa eurobarometra sa dôvera v EÚ od minulého leta zvýšila. Európska komisia minulý týždeň
zverejnila výsledky najnovšieho štandardného prieskumu Eurobarometra, ktorý ukázal, že hoci pandémia koronavírusu
ovplyvňuje každodenný život Európanov už viac ako rok, postoje voči EÚ sú naďalej pozi�vne. Viac TU
https://www.zmos.sk/europska-komisia-podla-eurobarometra-sa-dovera-v-eu-od-minuleho-leta-zvysila-
oznam/mid/405616/.html#m_405616
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