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

 
ZMOS V MÉDIÁCH  
Regionálne rozdiely sa aj po 17 rokoch v únii prehlbujú. Dnes sme ale svedkami toho, že sa ešte stále prehlbujú, či ako každá z vlád
pristupuje k najmenej rozvinutým okresom. Síce sme pri vstupe do únie sekali dobrotu, dnes sa nám to vypoms�lo. Aj o tom hovorí
Ústredný riaditeľ Kancelárie Združenia miest a obcí Michal Kaliňák vo svojom videokomentári pre Zoznam.sk Viac TU
h�ps://www.zmos.sk/regionalne-rozdiely-sa-aj-po-17-rokoch-v-unii-prehlbuju--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 
VÚB – PARTNER ZMOS  
Hlasovacia súťaž Poklady Slovenska na podporu kultúrnych pamiatok. Nadácia VÚB vyhlasuje 12. ročník hlasovacej súťaže Poklady
Slovenska. Pomôže tak kultúrnym pamiatkam sumou 30 000 eur, aby sa zachovali aj v našej pamä�. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/
hlasovacia-sutaz-poklady-slovenska-na-podporu-kulturnych-pamiatok-oznam/mid/405616/.html#m_405616

               
MAS  
MAS: Aktualizované často kladené otázky na RO pre IROP. Dávame Vám do pozornos� aktualizované často kladené otázky, s ktorými
sa miestne akčné skupiny obracajú na Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program. Viac TU
h�ps://www.zmos.sk/mas-aktualizovane-casto-kladene-otazky-na-ro-pre-irop-oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
EKONOMIKA  
Stav hospodárenia štátneho rozpočtu. Ministerstvo financií SR zverejnilo stav hospodárenia štátneho rozpočtu, ktorý ku koncu apríla
2021 dosiahol schodok vo výške 2 628,2 mil. eur. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/stav-hospodarenia-statneho-rozpoctu--
oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
Slovensko má potvrdený ra�ng A, ekonomika by mala rásť najrýchlejšie v regióne. Agentúra Fitch Ra�ngs potvrdila Slovensku ra�ng
na úrovni A s nega�vnym výhľadom, čím zachovala úverový ra�ng Slovenska. Viac TU https://www.zmos.sk/slovensko-ma-
potvrdeny-rating-a-ekonomika-by-mala-rast-najrychlejsie-v-regione--oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
ŠKOLSTVO  
Prihláste svoju školu do projektu Škola inklouzionistov. Nadácia pre de� Slovenska spus�la výzvu na prihlasovanie sa do štvrtého
ročníka projektu na podporu inkluzívneho vzdelávania – Škola inkluzionistov. Výzva na predkladanie prihlášok na školský rok
2021/2022 je otvorená od pondelka 3. mája do nedele 13. júna 2021. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/prihlaste-svoju-skolu-do-
projektu-skola-inklouzionistov--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 
Prvé termíny v Erasmus+ a Európskom zbore solidarity 2021. Už v máji prvé predkladacie termíny pre žiados� v rámci programu
Erasmus+ pre oblasť mládeže a Európskeho zboru solidarity pre rok 2021. Viac TU https://www.zmos.sk/prve-terminy-v-erasmus--
a-europskom-zbore-solidarity-2021-oznam/mid/405616/.html#m_405616

              
ÚVO  
ÚVO pozýva na workshop s názvom Ekologické témy súčasnos� s prepojením na zelené VO. Úrad pre verejné obstarávanie pozýva
verejných obstarávateľov /obstarávateľov/ odbornú verejnosť na workshop - Ekologické témy súčasnos� s prepojením na zelené
verejné obstarávanie, ktorý sa uskutoční on-line, resp. len dištančnou formou dňa 26. 5. 2021 od 9:00 do 15:00 hod. Viac TU
h�ps://www.zmos.sk/uvo-pozyva-na-workshop-s-nazvom-ekologicke-temy-sucasnos�-s-prepojenim-na-zelene-vo--
oznam/mid/405616/.html#m_405616

Aprílové číslo mesačníka ÚVOdzovky tentoraz v novom šate. V aprílovom čísle ÚVOdzoviek prináša Úrad pre verejné obstarávanie
zaujímavé rozhodnu�a úradu a �ež európskej judikatúry. Viac TU https://www.zmos.sk/aprilove-cislo-mesacnika-uvodzovky-
tentoraz-v-novom-sate-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Výber z metodickej a vzdelávacej činnos� za 1. kvartál r. 2021. Úrad pre verejné obstarávanie dáva verejným obstarávateľom a
obstarávateľom do pozornos� zhrnu�e jeho metodickej a vzdelávacej činnos� za 1. štvrťrok 2021, obsahujúce najčastejšie okruhy
otázok, ktoré boli predmetom metodickej a vzdelávacej práce Inš�tútu verejného obstarávania. Viac TU https://www.zmos.sk/uvo-
vyber-z-metodickej-a-vzdelavacej-cinnosti-za-1-kvartal-r-2021-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Podcast o najčastejších dôvodoch zastavenia konania o námietkach.  Ďalší podcast Úradu pre verejné obstarávanie je zameraný na
najčastejšie dôvody zastavenia konania o námietkach. Rozhodovanie o námietkach ako jedna z foriem výkonu dohľadu pritom patrí
medzi najdôležitejšie kompetencie úradu. Viac TU https://www.zmos.sk/podcast-o-najcastejsich-dovodoch-zastavenia-konania-
o-namietkach-oznam/mid/405616/.html#m_405616

https://www.zmos.sk/regionalne-rozdiely-sa-aj-po-17-rokoch-v-unii-prehlbuju--oznam/mid/405616/.html#m_405616
https://www.zmos.sk/hlasovacia-sutaz-poklady-slovenska-na-podporu-kulturnych-pamiatok-oznam/mid/405616/.html#m_405616
https://www.zmos.sk/mas-aktualizovane-casto-kladene-otazky-na-ro-pre-irop-oznam/mid/405616/.html#m_405616
https://www.zmos.sk/stav-hospodarenia-statneho-rozpoctu--oznam/mid/405616/.html#m_405616
https://www.zmos.sk/slovensko-ma-potvrdeny-rating-a-ekonomika-by-mala-rast-najrychlejsie-v-regione--oznam/mid/405616/.html#m_405616
https://www.zmos.sk/prihlaste-svoju-skolu-do-projektu-skola-inklouzionistov--oznam/mid/405616/.html#m_405616
https://www.zmos.sk/prve-terminy-v-erasmus--a-europskom-zbore-solidarity-2021-oznam/mid/405616/.html#m_405616
https://www.zmos.sk/uvo-pozyva-na-workshop-s-nazvom-ekologicke-temy-sucasnosti-s-prepojenim-na-zelene-vo--oznam/mid/405616/.html#m_405616
https://www.zmos.sk/aprilove-cislo-mesacnika-uvodzovky-tentoraz-v-novom-sate-oznam/mid/405616/.html#m_405616
https://www.zmos.sk/uvo-vyber-z-metodickej-a-vzdelavacej-cinnosti-za-1-kvartal-r-2021-oznam/mid/405616/.html#m_405616
https://www.zmos.sk/podcast-o-najcastejsich-dovodoch-zastavenia-konania-o-namietkach-oznam/mid/405616/.html#m_405616


Výročná správa o ak�vitách sieťových partnerov v oblas� ochrany finančných záujmov EÚ v SR za rok 2020. Národný úrad pre OLAF
sekcie kontroly Úradu vlády SR (ONÚ OLAF) v spolupráci s Partnermi siete AFCOS, medzi ktoré patrí aj Úrad pre verejné obstarávanie,
vydávajú na svojich webových sídlach Výročnú správu o ak�vitách sieťových partnerov v oblas� ochrany finančných záujmov EÚ v
Slovenskej republike za rok 2020. Viac TU https://www.zmos.sk/vyrocna-sprava-o-aktivitach-sietovych-partnerov-v-oblasti-
ochrany-financnych-zaujmov-eu-v-sr-za-rok-2020--oznam/mid/405616/.html#m_405616

EU           
Transparentnosť online poli�ckej reklamy. Na ochranu demokra�ckých spoločnos� v digitálnom veku sú potrebné nové pravidlá,
ktoré zabezpečia slobodné a nezávislé voľby v kontexte nega�vnych aspektov online sveta, akým je napríklad šírenie dezinformácií.
Viac TU h�ps://www.zmos.sk/transparentnost-online-poli�ckej-reklamy-oznam/mid/405616/.html#m_405616
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