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Dobrý deň,

posielame aktuálne informácie vhodné pre miestnu územnú samosprávu z　viacerých oblastí.

ZMOS

ZMOS požaduje zmeny v riešení problema�ky túlavých psov. Združenie miest a obcí Slovenska na
tlačovej besede poukázalo na výrazné finančné problémy v súvislos� s túlavými psami, pričom
formulovalo aj riešenia, ktoré vníma ako východisko z problémov. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/zmos-
pozaduje-zmeny-v-rieseni-problema�ky-tulavych-psov--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ZMOS podporuje transfer skúsenos� z našich samospráv ukrajinským mestám a obciam. Výsledkom
týchto poduja� bude strategický dokument. Združenie miest a obcí Slovenska v stredu 7. júla 2021
realizuje spolu s partnermi na Ukrajine ďalšie online poduja�e, ktoré sa bude venovať problema�ke
hospodárskeho rozvoja na miestnej úrovni, najmä nástrojom podpory rozvoja v území miest a obcí a
inves�čným s�mulom na regionálnej a národnej úrovni. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/zmos-podporuje-
transfer-skusenos�-z-nasich-samosprav-ukrajinskym-mestam-a-obciam-vysledkom-tycht o-poduja�-
bude-strategicky-dokument--oznam/mid/405616/.html#m_405616

VIDEOKOMENTÁR MICHALA KALIŇÁKA: Pes – najdrahší priateľ človeka? Štát hádže samosprávam
polená pod nohy. Akoby nemali dostatok povinnos�, ešte sa musia starať aj o túlavé psy. Tie to�ž musia
na vlastné náklady odchy�ť, umiestniť do karantény a modliť sa, aby sa k nemu behom 45 dní niekto
prihlásil. To je to�ž zákonná lehota, koľko môže byť umiestnený v karanténe či útulku. Následne sa stáva
majetkom obce, respek�ve starostu, ktorý zaň musí pla�ť dane a kŕmiť ho. Viac TU
h�ps://www.zmos.sk/videokomentar-michala-kalinaka-pes-najdrahsi-priatel-cloveka--oznam/mid/
405616/.html#m_405616

COVID  
Od 5. júla 46 zelených okresov a 33 žltých podľa COVID AUTOMATu. Od pondelka 5. júla bude na
Slovensku 46 okresov v zelenej farbe (stupeň monitoring) a 33 okresov bude žltých (I. stupeň
ostražitos�). Viac TU h�ps://www.zmos.sk/od-5-jula-46-zelenych-okresov-a-33-zltych-podla-covid-
automatu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Možnos� komerčného an�génového testovania. Ministerstvo zdravotníctva zverejnilo zoznam
poskytovateľov zdravotnej starostlivos� poskytujúcich komerčné an�génové testovanie pre verejnosť.
An�génové testovanie už nie je financované štátom a teda prevádzkovateľ má plné právo požadovať za
vykonanie testu poplatok. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/moznos�-komercneho-an�genoveho-
testovania-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Intenzívne hraničné kontroly od 5. júla 2021. Pri vstupe na územie Slovenskej　republiky od pondelka
5. júla 2021 je potrebné rátať s intenzívnymi hraničnými kontrolami. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/
intenzivne-hranicne-kontroly-od-5-jula-2021--oznam/mid/405616/.html#m_405616

PCR test pred pobytovým poduja�m je pre de� bezplatný. Rodičia de� môžu pred zotavovacím
poduja�m požiadať o bezplatný PCR test. Na test sa prihlasuje　štandardnou formou cez stránku
korona.gov.sk. Nárok je na dva bezplatné testy za mesiac, týka sa de� vo veku od 10 rokov. Viac TU
h�ps://www.zmos.sk/pcr-test-pred-pobytovym-poduja�m-je-pre-de�-bezplatny--oznam/mid/
405616/.html#m_405616
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ŠKOLSTVO  
Výzva na zvýšenie kapacít základných škôl Bra�slavského kraja. Ministerstvo inves�cií, regionálneho
rozvoja a informa�zácie SR zverejnilo výzvu zameranú na podporu rozširovania kapacít existujúcich
objektov základných škôl, rekonštrukciu či stavebno-technické úpravy pre Bra�slavský kraj. Viac TU
h�ps://www.zmos.sk/vyzva-na-zvysenie-kapacit-zakladnych-skol-bra�slavskeho-kraja--
oznam/mid/405616/.html#m_405616

Čo ukázalo adaptačné obdobie v　školách. Školské systémy po celom svete boli vo významnej miere
ovplyvnené pandémiou COVID-19. Slovenské školstvo nebolo výnimkou. Máme za sebou naozaj
mimoriadne zložitý rok. Návrat de� a žiakov do škôl po takmer ročnom prerušení prezenčnej výučby
vyvolávalo v radoch odborníkov ako i širokej verejnos� množstvo otáznikov. Viac TU
h�ps://www.zmos.sk/co-ukazalo-adaptacne-obdobie-v-skolach-oznam/mid/405616/.html#m_405616

MAS  
MAS: Otázky predložené na RO pre IROP. Ministerstvo inves�cií, regionálneho rozvoja a informa�zácie
SR ako RO pre IROP zverejnilo otázky MAS predložené na RO pre IROP v dňoch 2.- 8.6.2021 –
ODPOVEDE. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/mas-otazky-predlozene-na-ro-pre-irop--oznam-
0/mid/405616/.html#m_405616

EŠIF VÝZVY  
Výzva na podporu kyberne�ckej bezpečnos� v podsektore verejnej správy. Ministerstvo inves�cií,
regionálneho rozvoja a informa�zácie SR vyhlásilo dopytovo-orientovanú výzvu z Operačného programu
Integrovaná infraštruktúra s názvom „Rozvoj governance a úrovne informačnej a kyberne�ckej
bezpečnos� v podsektore VS“. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/vyzva-na-podporu-kyberne�ckej-
bezpecnos�-v-podsektore-verejnej-spravy--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Výzva k projektu podpora implementácie modelu CAF v organizáciách VS. Úrad pre normalizáciu,
metrológiu a skúšobníctvo zverejnil novú výzvu na zapojenie sa do projektu ,,PODPORA
IMPLEMENTÁCIE MODELU CAF V ORGANIZÁCIÁCH VEREJNEJ SPRÁVY“. Viac TU
h�ps://www.zmos.sk/vyzva-k-projektu-podpora-implementacie-modelu-caf-v-organizaciach-vs-
oznam/mid/405616/.html#m_405616

NKÚ  
NKÚ preveruje transparentnosť rozhodovania v　území. Najvyšší kontrolný úrad SR informuje
prostredníctvom svojho webu o tom, že počas pandémie žiadali ľudia o preverenie transparentnos�
rozhodovania v mestách a obciach. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/nku-preveruje-transparentnost-
rozhodovania-v-uzemi-oznam/mid/405616/.html#m_405616
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