
Obec Malé Borové <obecmaleborove@gmail.com>

Newsletter 28.07.2021 
1 správa

Spravy <spravy@zmos.sk> 28. júla 2021, 9:33
Komu: obecmaleborove@gmail.com

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

              
ZMOS  
ZMOS upozorňuje na eurofondovú depresiu. Združenie miest a obcí Slovenska sa listom obrá�lo na vicepremiérku Veroniku
Remišovú a ministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana. V liste upozorňuje na mimoriadne vážne problémy s končiacim
eurofondovým obdobím a rovnako aj s nábehom na nové programové obdobie Európskych inves�čných a štrukturálnych fondov. Viac
TU h�ps://www.zmos.sk/zmos-upozornuje-na-eurofondovu-depresiu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 
COVID  
Parlament schválil novelu o Covid preukazoch. Úrad verejnéhoh�ps://www.zmos.sk/monitoring-odpadovych-vod-na-slovensku-
oznam/mid/405616/.html#m_405616 zdravotníctva SR bude môcť pri tvorbe pro�pandemických opatrení prihliadať na digitálny
COVID preukaz. Ten informuje, či osoba bola zaočkovaná pro� ochoreniu COVID-19, nega�vne testovaná alebo ochorenie prekonala.
Vyplýva to z novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorú v nedeľu schválili poslanci v skrátenom legisla�vnom
konaní. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/parlament-schvalil-novelu-o-covid-preukazoch--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 
ŠKOLSTVO  
Rezort školstva podporuje zmierňovanie dopadov v dôsledku pandémie COVID-19. Ministerstvo školstva kon�nuálne podporuje
zmierňovanie dopadov v oblas� vzdelávania na školách v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 a realizuje proces koordinovanej
digitálnej transformácie škôl. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/rezort-skolstva-podporuje-zmiernovanie-dopadov-v-dosledku-pandemie-
covid-19--oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
Dodatok č. 9 k ŠVP pre základné školy. Dávame do pozornos� dodatok č. 9 k štátnemu vzdelávaciemu programu schválenému
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Viac TU https://www.zmos.sk/dodatok-c-9-k-svp-pre-zakladne-skoly--
oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
ENVIRO  
Monitoring odpadových vôd na Slovensku. Monitoring odpadových vôd vykonávajú hygienici od 18. kalendárneho týždňa v každom
kraji pravidelne na týždennej báze. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/monitoring-odpadovych-vod-na-slovensku-oznam/mid/405616/.
html#m_405616
 
GRANTOVÁ VÝZVA  
Výzva na boj pro� dezinformáciám a rozvoj informačnej gramotnos�. Ministerstvo inves�cií, regionálneho rozvoja a informa�zácie
SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiados� o poskytnu�e dotácie v oblas� podpory digitálnej transformácie Slovenska. Výzva sa týka
témy boja pro� dezinformáciám a rozvoja informačnej gramotnos� v čase vzostupu informačných technológií. Žiadosť o podporu je
možné poslať do 23. septembra 2021. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/vyzva-na-boj-pro�-dezinformaciam-a-rozvoj-informacnej-
gramotnos�--oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
MOBILITA  
Európsky týždeň mobility – workshop - udržateľná mobilita v mestách a obciach. Slovenská agentúra životného prostredia Vás
pozýva na online workshop Udržateľná mobilita v mestách/obciach venovaný téme Príprava poduja� a trvalých opatrení pre kampaň
ETM 2021. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/europsky-tyzden-mobility-workshop-udrzatelna-mobilita-v-mestach-a-obciach--
oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
EK  
Európsky výbor regiónov: Cezhraničná spolupráca v popredí poli�ckej agendy EÚ. Európsky výbor regiónov v poslednom období
poukazuje na význam cezhraničnej spolupráce v budúcej integrácii EÚ. Pri tejto príležitos� zorganizoval Konferenciu o budúcnos�
cezhraničnej spolupráce a na poslednom plenárnom zasadnu� prijal uznesenie na tému Vízia pre Európu: budúcnosť cezhraničnej
spolupráce s cieľom podporiť diskusie o tejto téme  v rámci dvojročného projektu EÚ „Konferencia o budúcnos� EÚ“. Viac TU
h�ps://www.zmos.sk/europsky-vybor-regionov-cezhranicna-spolupraca-v-popredi-poli�ckej-agendy-eu--oznam/
mid/405616/.html#m_405616
 
Európska komisia: Zjednodušujeme pravidlá štátnej pomoci. Komisia prijala minulá týždeň rozšírenie rozsahu pôsobnos�
všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách, ktoré členským štátom umožní vykonávať určité opatrenia pomoci bez
predchádzajúceho skúmania zo strany Komisie a nové možnos� vykonávania na podporu zelenej a digitálnej transformácie a obnovy
po pandémii. Viac TU https://www.zmos.sk/europska-komisia-zjednodusujeme-pravidla-statnej-pomoci--
oznam/mid/405616/.html#m_405616

 
              
    
PhDr. Michal KALIŇÁK, PhD.
ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS 
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