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

 
ZMOS
S primátorom Sabinova o problémoch samospráv i o MAS-kách. Viaceré aktuálne samosprávne témy boli predmetom stretnu�a
predsedu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) a primátora Liptovského Hrádku Branislava Trégera s primátorom Sabinova
Michalom Repaským. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/s-primatorom-sabinova-o-problemoch-samosprav-i-o-mas-kach--
oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
DEŇ KOMUNÁLU v Revúcej a Mar�ne. Združenie miest a obcí Slovenska aj koncom minulého týždňa po dohode s regionálnymi
združeniami realizovalo DEŇ KOMUNÁLU. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/den-komunalu-v-revucej-a-mar�ne--
oznam/mid/405616/.html#m_405616

 
COVID  
Od 21. júna 17 zelených okresov a 1 červený podľa COVID AUTOMATu. Od pondelka 21. júna bude na Slovensku 17 okresov v zelenej
farbe (stupeň monitoring), 45 okresov bude žltých (I. stupeň ostražitos�) a 15 okresov bude v oranžovej farbe (II. stupeň ostražitos�).
V ružovej fáze (I. stupeň varovania) bude jeden okres a jeden okres bude červený (II. stupeň varovania). Viac TU
https://www.zmos.sk/od-21-juna-17-zelenych-okresov-a-1-cerveny-podla-covid-automatu--oznam/mid/405616/.html#m_
405616
 
Výsledky sekvenovania pozi�vnych vzoriek za máj 2021. Na Slovensku naďalej dominuje alfa variant pandemického vírusu, ktorý bol
prvýkrát zaznamenaný vo Veľkej Británii. Ukázali to májové výsledky sekvenovania vzoriek pozi�vnych na SARS-CoV-2. Viac TU
https://www.zmos.sk/vysledky-sekvenovania-pozitivnych-vzoriek-za-maj-2021-oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
Usmernenie hlavného hygienika k postupom pri organizácii zotavovacích poduja�. Hlavný hygienik SR Ján Mikas vydal usmernenie
na základe ustanovenia § 25 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov. Viac TU https://www.zmos.sk/usmernenie-hlavneho-hygienika-k-postupom-pri-organizacii-zotavovacich-podujati-
oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
PARLAMENT  
Poslanci NR SR schválili novelu zákona o službách zamestnanos�. Poslanci NR SR schválili vládny návrh zákona, ktorým sa mení a
dopĺňa zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblas� sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanos� a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/poslanci-nr-sr-schvalili-novelu-zakona-o-
sluzbach-zamestnanos�-oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
Novela zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Poslanecké plénum  v piatok 18. júna  schválilo vládny návrh
zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Viac TU
https://www.zmos.sk/novela-zakona-o-statnej-sprave-v-skolstve-a-skolskej-samosprave-oznam-0/mid/405616/
.html#m_405616
 
CEZHRANIČIE  
Cezhraničie: Oboznámte sa s vykonávaním programu Interreg V-A SK-CZ. Ministerstvo inves�cií, regionálneho rozvoja a
informa�zácie SR ako spoločný technický sekretariát pre Interreg V-A SK-CZ zverejnilo vykonávanie programu Interreg V-A SK-CZ a
výročnú správu za rok 2020. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/cezhranicie-oboznamte-sa-s-vykonavanim-programu-interreg-v-a-sk-cz-
oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
MRK  
Diskusie k vízii rozvoja a podpory rómskej národnostnej kultúry. Možnosť viacerých zdrojov financovania, zviditeľnenie činnos�, či
spolupráca s partnerskými organizáciami. To sú niektoré z očakávaní, ktoré majú subjekty pôsobiace v oblas� rómskej kultúry,
venujúce sa kultúrno-osvetovej činnos�, vzdelávaniu  alebo umeleckej činnos�. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/diskusie-k-vizii-rozvoja-
a-podpory-romskej-narodnostnej-kultury-oznam/mid/405616/.html#m_405616   

 
EK  
Európska komisia: Prvé ponaučenie po pandémii do budúcnos�. Európska komisia tento týždeň predložila oznámenie o prvých
ponaučeniach z pandémie COVID-19 z uplynulých 18 mesiacov, ktoré poslúžia ako základ  pre zlepšenie opatrení či už na úrovni EÚ
alebo národnej. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/europska-komisia-prve-ponaucenie-po-pandemii-do-buducnos�-oznam/
mid/405616/.html#m_405616
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