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

 
ZMOS  
ZMOS vypracoval manuál k reklamným stavbám a objek�vnej zodpovednos�. Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornos� manuál, ktorý sa venuje regulácii reklamných stavieb,
odstraňovaniu vozidiel nespôsobilých na prevádzku v cestnej premávke a objek�vnu zodpovednosť držiteľa vozidla vo vzťahu k rozšíreniu kompetencií samospráv. Viac TU
h�ps://www.zmos.sk/zmos-vypracoval-manual-k-reklamnym-stavbam-a-objek�vnej-zodpovednos�--oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
COVID  
Aktuálne všetky okresy v zelenej farbe. Všetky okresy na Slovensku sa z hľadiska pandémie nového koronavírusu aktuálne nachádzajú v zelenej farbe. Nateraz tak pla� rozdelenie okresov schválené
uznesením vlády s účinnosťou od 19. júla. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/aktualne-vsetky-okresy-v-zelenej-farbe--oznam/mid/405616/.html#m_405616  
 
Nevhodnosť podania vakcín môže posúdiť iba lekár. Ministerstvo zdravotníctva SR informovalo prostredníctvom svojej web stránky o tom, že posúdiť nevhodnosť podania vakcín môže iba lekár.
Viac TU h�ps://www.zmos.sk/nevhodnost-podania-vakcin-moze-posudit-iba-lekar-oznam/mid/405616/.html#m_405616

              
Rozšírená ponuka očkovacích miest bez registrácie. Ministerstvo zdravotníctva rozšírilo ponuku očkovacích miest, kde sa môžu občania zaočkovať bez registrácie od soboty 7. augusta 2021. Viac TU
https://www.zmos.sk/rozsirena-ponuka-ockovacich-miest-bez-registracie--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 
CEZHRANIČIE  
Cezhraničie: Ukrajina - cestovanie a opatrenia pro� šíreniu COVID-19. Podmienkou vstupu všetkých cudzincov na územie Ukrajiny je preukázanie sa nega�vnym výsledkom RT-PCR testu alebo
an�génového testu na ochorenie COVID-19, nie starším ako 72 hodín. Okrem testu je �ež povolené pri vstupe predložiť dokument potvrdzujúci podstúpenie očkovania pro� COVID-19 vakcínami
zaradenými do zoznamu Svetovej zdravotníckej organizácie. Osoby bez týchto dokumentov nebudú vpustené na územie Ukrajiny. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/ukrajina-cestovanie-a-opatrenia-
pro�-sireniu-covid-19--oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
Cezhraničie: Na vstup do Rakúska nebude od 15. augusta stačiť len prvá dávka vakcíny. Na vstup do Rakúska už nebude stačiť zaočkovanie prvou dávkou vakcíny pro� ochoreniu COVID-19.
Preukázať sa bude treba potvrdením o zaočkovaní oboma dávkami. Zmena pla� od 15. augusta 2021. Všeobecnou výnimkou je tranzit. Viac TU https://www.zmos.sk/cezhranicie-na-vstup-do-
rakuska-nebude-od-15-augusta-stacit-len-prva-davka-vakciny--oznam/mid/405616/.html#m_405616  
 

              
ŠKOLSTVO A ŠPORT  
Rezort školstva: Očkovanie je najlepšie riešenie. Otvorené školy udrží čo najvyššia miera zaočkovanos�. Na Slovensku je počet zaočkovaných učiteľov, odborných zamestnancov a nepedagogických
zamestnancov v školstve na úrovni 66 percent. Z celkového počtu 128-�síc zamestnancov v školstve sa tak pre očkovanie rozhodlo približne 84 500 pracovníkov. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/rezort-
skolstva-ockovanie-je-najlepsie-riesenie-oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
Rezort školstva ponúka vakcináciou mobilnou jednotkou priamo v obci. Inicia�vou ministerstva školstva je zvýšiť mieru zaočkovanos� medzi žiakmi, rodičmi učiteľmi, komunitami, obcami, a to nie
len v oblas�ach s vyšším zastúpením marginalizovaných komunít. Cieľom je dostupnosť k očkovaniu pre de� od 12 rokov, pedagogických, nepedagogických zamestnancov školských inš�túcií,
zdravotne, sociálne znevýhodnených skupín, ale aj ich rodičov a rodinných príslušníkov. Viac TU https://www.zmos.sk/rezort-skolstva-ponuka-vakcinaciou-mobilnou-jednotkou-priamo-v-obci-
-oznam/mid/405616/.html#m_405616
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Z rezervy predsedu vlády podpora programu Teach for Slovakia. Premiér uvoľnil z rezervy predsedu vlády 300 000 eur na realizáciu programu Teach for Slovakia. Cieľom programu je zlepšiť
vzdelávanie de� a zvýšiť počet lídrov v spoločnos�, ktorí sa venujú vzdelávaniu a školstvu a ktorí spoločne pracujú na zmenách v školách i mimo nich. Viac TU https://www.zmos.sk/z-rezervy-
predsedu-vlady-podpora-programu-teach-for-slovakia--oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
Financovanie športu a voľnočasových ak�vít de�. Sekcia športu na ministerstve školstva začína druhú etapu pilotného projektu voľnočasových poukazov - tzv. "VOČAPov", ktoré by mali zásadným
spôsobom zmeniť financovanie športu a voľného času de� a mládeže. Viac TU https://www.zmos.sk/financovanie-sportu-a-volnocasovych-aktivit-deti--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 
ENVIRO  
Metodická pomôcka k možnos� použi�a príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov. Úspešné obce, ktoré obdržali z Environmentálneho  fondu príspevok  podľa § 7 ods. 1
písm. b) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov si môžu overiť svoje otázky týkajúce sa možnos� použi�a týchto prostriedkov, v metodickej pomôcke  Ministerstva životného prostredia SR. Viac TU
https://www.zmos.sk/metodicka-pomocka-k-moznosti-pouzitia-prijmov-z-poplatkov-za-ulozenie-odpadov-na-skladku-odpadov-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 
Stanovisko ÚVZ SR k zverejneným informáciám o kvalite pitnej vody. Nakoľko sa na internete v júli 2021 objavili neobjek�vne a zavádzajúce informácie o pitnej vode z vodovodu, Úrad verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky sa rozhodol niektoré z tvrdení uviesť na pravú mieru. Viac TU https://www.zmos.sk/stanovisko-uvz-sr-k-zverejnenym-informaciam-o-kvalite-pitnej-vody--
oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
GRANTY A MVO  
Granty EHP a Nórska: Informačný online seminár k výzve na podporu inovácií a rozvoja podnikania. Výskumná agentúra ako správca programu Rozvoj obchodu, inovácií a malých a stredných
podnikov, pozýva záujemcov na informačný seminár k vyhlásenej Výzve na podporu inovácií a rozvoja podnikania (BIN 02). Seminár sa uskutoční: 12. augusta 2021 od 10:00 do 12:00. Viac TU
h�ps://www.zmos.sk/granty-ehp-a-norska-informacny-online-seminar-k-vyzve-na-podporu-inovacii-a-rozvoja-podnikania--oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
Poznáme komunitných lídrov z miest aj vidieka v rámci programu Spojme hlavy. V rámci programu Spojme hlavy sa mladí komunitní lídri z 11 miest a 13  vidieckych oblas� venovali najmä témam
revitalizácie a životného prostredia, budovaniu komunity, ale aj službám pre žiakov a študentov, či kultúre. Neopomenuli ani rómsku menšinu. Viac TU https://www.zmos.sk/pozname-
komunitnych-lidrov-z-miest-aj-vidieka-v-ramci-programu-spojme-hlavy--oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
NKÚ  
Používanie štátnych a európskych finančných prostriedkov nesmie byť plošne utajované. Národní kontrolóri sa v prvej polovici tohto roka zamerali na významný projekt z oblas� kyberne�ckej
bezpečnos�, ktorého cieľom bolo vytvoriť siete odborne a technicky vybavených jedno�ek pre riešenie bezpečnostných incidentov. Celková hodnota kyberne�ckých informačných projektov bola
bezmála 53 miliónov eur. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/nku-pouzivanie-statnych-a-europskych-financnych-prostriedkov-nesmie-byt-plosne-utajovane--oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
EURÓPSKY VÝBOR REGIÓNOV  
Európsky výbor regiónov: Výzva na zdieľanie skúsenos� miest a obcí – Európska zelená dohoda. Európsky výbor regiónov spus�l online prieskum zameraný na príklady dobrej praxe z miestnej a
regionálnej úrovne v rámci Európskej zelenej dohody 2021. Osvedčené postupy sa premietnu aj do práce miestnej pracovnej skupiny Európskeho výboru regiónov pre zelenú dohodu na miestnej
úrovni. Cieľom je zozbierať príklady dobrej praxe implementácie Európskej zelenej dohody na miestnej a regionálnej úrovni EÚ. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/europsky-vybor-regionov-vyzva-na-
zdielanie-skusenos�-miest-a-obci-europska-zelena-dohoda--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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