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

 
ZMOS  
DEŇ KOMUNÁLU v regiónoch košického kraja. Posledné pracovné dni posledného májového týždňa patrili poduja�u DEŇ
KOMUNÁLU, ktorý Združenie miest a obcí Slovenska organizuje v spolupráci s regionálnymi ZMO. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/den-
komunalu-v-regionoch-kosickeho-kraja--oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
ZMOS predstaví ukrajinským samosprávam príklady dobrej praxe. Združenie miest a obcí Slovenska v rámci projektu "Slovensko -
ukrajinská cezhraničná spolupráca" preddstaví mimoriadne zaujímavé príklady dobrej praxe. Ich prezentácia bude súčasťou
workshopu ,,Inova�vne riešenia v poskytovaní verejných služieb na miestnej úrovni – príklady dobrej praxe“. Príklady však nebudú iba
zo Slovenska, aj aj z Čiech a Poľska. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-predstavi-ukrajinskym-samospravam-priklady-dobrej-
praxe--oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
VIDEOKOMENTÁR MICHALA KALIŇÁKA Nehovorme o problémoch, ale o riešeniach. Zadlžené nemocnice, rozbité cesty, ale aj
zničená infraštruktúra. To sú následky najväčšej reformy verejnej správy, ktorá samosprávam spôsobila viaceré vrásky na čele. Od
problémov, ktoré ich trápia, to�ž dáva štát ruky preč. Treba však poukázať aj na ďalšiu fatálnu chybu – a tou bola priva�zácia. Viac TU
https://www.zmos.sk/videokomentar-michala-kalinaka-nehovorme-o-problemoch-ale-o-rieseniach--
oznam/mid/405616/.html#m_405616 .

 
Barlatón napísal už siedmu kapitolu. Spolu 295 individuálnych účastníkov mal siedmy ročník charita�vneho poduja�a Barlatón.
Rovnako ako vlani sa uskutočnil vo virtuálnej forme. Viac TU https://www.zmos.sk/barlaton-napisal-uz-siedmu-kapitolu--
oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
RELÁCIA – SAMOSPRÁVA TU A TERAZ  
SAMOSPRÁVA: V Jablonove nad Turňou úspešne využili komunálny bazár. Mestá a obce na Slovensku sú vlastníkmi hnuteľného i
nehnuteľného majetku, s ktorým sú povinné narábať v zmysle platnej legisla�vy. Časté problémy však vznikajú s takým majetkom,
ktorý je pre samosprávu nepotrebný, prípadne jeho oprava je nerentabilná. Z týchto dôvodov sa obec Jablonov na Turňou rozhodla
využiť takzvaný komunálny bazár, o ktorom v relácii Samospráva tu a teraz hovorí tamojší starosta Slavomír Zubriczky. Viac TU
h�ps://www.zmos.sk/samosprava-v-jablonove-nad-turnou-uspesne-vyuzili-komunalny-bazar--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 
COVID  
Nové pravidlá cestovného semaforu platné od 31.5.2021. Od pondelka 31. mája 2021 bude účinný  tzv. cestovný semafor, ktorý
umožní osobám rela�vne bezpečné cestovanie do zahraničia a súčasne minimalizuje import nových infekcií a ich mutácií.  Cestovný
semafor sa bude aktualizovať raz za dva týždne, v individuálnych prípadoch aj skôr. Viac TU https://www.zmos.sk/nove-pravidla-
cestovneho-semaforu-platne-od-31-5-2021--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Od 31. mája 24 žltých okresov a 3 červené podľa COVID AUTOMATu. Od pondelka 31. mája bude 41 okresov oranžových (II. stupeň
ostražitos�) a 24 sa dostane do žltej fázy (I. stupeň ostražitos�). V ružovej fáze (I. stupeň varovania) bude 11 okresov, tri okresy budú
červené (II. stupeň varovania), žiadny okres nezostáva v bordovej farbe. Viac TU https://www.zmos.sk/od-31-maja-24-zltych-
okresov-a-3-cervene-podla-covid-automatu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Covid automat pre šport. Covid automat pre šport prináša odpovede na organizáciu telesnej výchovy podľa farby okresov. Viac TU
https://www.zmos.sk/covid-automat-pre-sport--oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
Vyhláška ÚVZ ku karanténnym opatreniam, účinné od pondelka. Úrad verejného zdravotníctva zverejnil na svojej webovej stránke
novú vyhlášku č. 212. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození
verejného zdravia ku karanténnym povinnos�am osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky. Viac TU
https://www.zmos.sk/vyhlaska-uvz-ku-karantennym-opatreniam-ucinne-od-pondelka-oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
VLÁDA
Nariadenie vlády k SPF. Na rokovaní vlády bol schválený návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 237/2010 Z. z., ktorým sa
ustanovujú podrobnos� o postupe Slovenského pozemkového fondu pri poskytovaní náhradných pozemkov v znení neskorších
predpisov. Viac TU https://www.zmos.sk/nariadenie-vlady-k-spf--oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
Nové pravidlá pre najmenej rozvinuté okresy. Podpora zaostávajúcich regiónov zo štátneho rozpočtu dostane nové pravidlá. Vláda SR
dnes schválila návrh novely zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov, ktorú predložilo ministerstvo inves�cií, regionálneho
rozvoja a informa�zácie. Viac TU https://www.zmos.sk/nove-pravidla-pre-najmenej-rozvinute-okresy-oznam/mid/
405616/.html#m_405616
 
ŠKOLSTVO  
Usmernenie k hodnoteniu žiakov ZŠ v školskom roku 2020/2021. Rezort školstva zverejnil Usmernenie k priebežnému hodnoteniu a
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celkovému hodnoteniu žiakov základných škôl v školskom roku 2020/2021 počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhláseného
v súvislos� s ochorením COVID-19. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/usmernenie-k-hodnoteniu-ziakov-zs-v-skolskom-roku-2020-2021-
oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
ÚVO  
ÚVO - Stále pracoviská v regiónoch organizujú online školenia –JÚN a JÚL 2021. Stále pracoviská Úradu pre verejné obstarávanie v
regiónoch v rámci svojej vzdelávacej činnos� pripravujú bezplatné on-line kurzy na letnú sezónu na témy "Zákazka s nízkou
hodnotou", " Základy verejného obstarávania v kontexte kontroly "  a " Súhrnné správy ". Viac TU h�ps://www.zmos.sk/uvo-stale-
pracoviska-v-regionoch-organizuju-online-skolenia-jun-a-jul-2021--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 
KULTÚRA  
Rezort kultúry pripravuje nový systém Kultúrnych poukazov. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky sa rozhodlo zmeniť Program
Kultúrnych poukazov. Pripravovaný nový systém by mal zabrániť potenciálnemu zneužívaniu Kultúrnych poukazov, zároveň by mal byť
flexibilnejší a najmä transparentnejší. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/rezort-kultury-pripravuje-novy-system-kulturnych-poukazov--
oznam/mid/405616/.html#m_405616

 
 
 
 

              
PhDr. Michal KALIŇÁK, PhD.
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
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