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

 
ZMOS  
ZMOS dáva do pozornos� diskusiu o reforme stavebného práva. Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornos� verejnú
odbornú diskusiu s názvom: Reforma stavebného práva, koniec alebo začiatok krízy? Viac TU h�ps://www.zmos.sk/zmos-dava-do-
pozornos�-diskusiu-o-reforme-stavebneho-prava--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 
Workshop k možnos�am alterna�vneho financovania municipálneho rozvoja. Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornos�
workshop, ktorý bude zameraný na možnos� alterna�vneho financovania municipálneho rozvoja. Viac TU
https://www.zmos.sk/workshop-k-moznostiam-alternativneho-financovania-municipalneho-rozvoja--oznam/mid/405616/.
html#m_405616
 
V stredu bude rokovať sekcia verejnej správy Rady ZMOS. Predseda odbornej sekcie verejnej správy a starosta obce Jesenské Gabriel
Mihályi zvolal na stredu 12. mája jej rokovanie. Jej členovia sa sústredia na prerokovanie aktuálnej legisla�vy. Viac TU
https://www.zmos.sk/v-stredu-bude-rokovat-sekcia-verejnej-spravy-rady-zmos--oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
COVID
Od 10. mája 44 ružových okresov a 2 bordové podľa COVID AUTOMATu. Podľa národného Covid-Automatu bude Slovensko od 10.
mája na národnej úrovni v I. stupni varovania (ružovej farbe). Na úrovni regiónov v III. stupni varovania – bordovom budú 2 okresy, v II.
stupni – červenom bude 33 okresov a v I. stupni – ružovom bude 44 okresov. Viac TU https://www.zmos.sk/od-10-maja-44-
ruzovych-okresov-a-2-bordove-podla-covid-automatu--oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
ŠKOLSTVO  
Rezort školstva uvoľňuje zdroje na modernejšie školy. Ministerstvo školstva od budúceho týždňa spúšťa projekt Modernejšia škola.
Zriaďovatelia môžu požiadať ministerstvo o príspevok 30-�síc eur na modernizáciu vnútorných priestorov svojich škôl. Žiados� je
možné zasielať elektronicky do 23. mája 2021. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/rezort-skolstva-uvolnuje-zdroje-na-modernejsie-skoly--
oznam/mid/405616/.html#m_405616

 
Program Letné školy 2021 rezortu školstva. Vyučovanie žiakov, ktorí chcú dobehnúť zameškané učivo z obdobia dištančnej výučby
môže pokračovať aj v prázdninových mesiacoch. Ministerstvo školstva už druhý rok po sebe pošle školám peniaze na program letných
škôl – 422 500 eur. Letné školy sa budú konať počas posledných troch augustových týždňov – od 9. augusta do 27. augusta 2021. Viac
TU https://www.zmos.sk/program-letne-skoly-2021-rezortu-skolstva--oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
PARLAMENT  
Novela zákona o zdravotnej starostlivos�. Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornos�, že poslanci Národnej rady  Slovenskej
republiky vo štvrtok 6. mája schválili novelu zákona o zdravotnej starostlivos�, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej
starostlivos�. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/novela-zakona-o-zdravotnej-starostlivos�--oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
Novela upomínacieho konania. Združenie miest a obcí Slovenska informuje, že poslanci Národnej rady Slovenskej republiky dňa 5.
mája schválili novelu upomínacieho konania, ktorá zlepšuje prístup spotrebiteľov k spravodlivos�. Viac TU
https://www.zmos.sk/novela-upominacieho-konania--oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
Novela zákon o príspevku z EŠIF schválená v parlamente. Národná rada Slovenskej republiky prijala novelu zákona o eurofondoch,
ktorá nadobudne účinnosť 15. júna 2021. Viac TU https://www.zmos.sk/novela-zakon-o-prispevku-z-esif-schvalena-v-
parlamente--oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
Parlament schválil Kurzarbeit. Poslanci parlamentu schválili zákon o podpore v čase skrátenej práce, ktorý bude účinný od začiatku
budúceho roka. Viac TU https://www.zmos.sk/parlament-schvalil-kurzarbeit--oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
Novela zákona o ŠFRB vo vzťahu k sociálnym službám. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky schválili v stredu 5. mája novelu
zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania. Viac TU https://www.zmos.sk/novela-zakona-o-sfrb-vo-vztahu-k-socialnym-sluzbam--
oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
NKÚ  
Kontrolóri upozornili ústavných činiteľov aj na nefunkčné informačné systémy štátu. Nefunkčné informačné systémy štátu sú brzdou
v účinnej ochrane životného prostredia, efek�vnom triedení odpadu a �ež v zvládaní krízových situácii či manažmente povinného
očkovania. Zistenia o systéme ISKRA za 8,5 mil. eur kontrolóri odstúpili polícii. Viac TU https://www.zmos.sk/kontrolori-upozornili-
ustavnych-cinitelov-aj-na-nefunkcne-informacne-systemy-statu--oznam/mid/405616/.html#m_405616
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IT ZRUČNOSTI  
10. ročník IT FITNESS TESTU otvorený! Poduja�e IT FITNESS TEST, ktoré prináša ľuďom jedinečnú príležitosť otestovať si svoju
digitálnu gramotnosť. Celorepublikové testovanie organizuje IT Asociácia Slovenska. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/10-rocnik-it-fitness-
testu-otvoreny---oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
GRANTY  
Program Ekoobec podporí 12 projektov zameraných na rozvoj cyklodopravy. Vďaka grantu z Nadačného fondu Slovenských
elektrární v Nadácii Pon�s bude mať kvalitnejšiu cyklodopravu 12 slovenských miest a obcí, napríklad Žabokreky, Vrútky, Humenné,
Tlmače, Rybník, Trenčianske Teplice, Leopoldov, Madunice. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/program-ekoobec-podpori-12-projektov-
zameranych-na-rozvoj-cyklodopravy--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 
EK  
9. mája 2021 štartuje európsky projekt „Konferencia o budúcnos� Európy“. Konferencia o budúcnos� Európy sa oficiálne začne
symbolicky, dnes 9. mája 2021, teda na Deň Európy, v sídle Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Pri tejto príležitos� uskutoční na
Bra�slavskom hrade slávnostné stretnu�e troch najvyšších ústavných činiteľov SR a ministra zahraničných vecí a európskych záležitos�
SR. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/9-maja-2021-startuje-europsky-projekt-konferencia-o-buducnos�-europy--oznam/mid/
405616/.html#m_405616
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