
Obec Malé Borové <obecmaleborove@gmail.com>

Newsletter 30.07.2021 
1 správa

Spravy <spravy@zmos.sk> 30. júla 2021, 10:02
Komu: obecmaleborove@gmail.com

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

              
MRK  
Zmena č. 1 a posun termínu 1. hodno�aceho kola výzvy MOPS. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský
orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje informuje o Zmene č. 1 a posune termínu 1. hodno�aceho kola výzvy MOPS na
13. augusta 2021. Viac TU https://www.zmos.sk/zmena-c-1-a-posun-terminu-1-hodnotiaceho-kola-vyzvy-mops--
oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
COVID  
Rezort školstva oceňuje, že sa mladí ľudia očkujú. Chráňte seba, svoje okolie a prispejte k zmierneniu tretej vlny. Stačí sa zaočkovať.
Tak zabránime šíreniu ochorenia aj v triedach či v školách a zabezpečíme prezenčné vzdelávanie. Vzhľadom na šírenie delta variantu a
oficiálny začiatok tretej vlny pandémie na Slovensku je čoraz dôležitejšie zdôrazňovať, že očkovanie nielen znižuje riziko ťažkého
priebehu Covid-19, ale znižuje aj riziko prenosu vírusu. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/rezort-skolstva-ocenuje-ze-sa-mladi-ludia-
ockuju--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ŠKOLSTVO  
Mini výzva projektu ENTER pre školy. Zapojte sa do výzvy a získajte pre školu sadu micro:bitov zadarmo. Školy sa môžu do výzvy
prihlásiť do 31. augusta alebo do naplnenia kapacity. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/mini-vyzva-projektu-enter-pre-skoly--
oznam/mid/405616/.html#m_405616     
 
Výzva pre zapojenie samospráv do česko-slovenskej fázy projektu Europe Goes Local 2021. Národné agentúry programu Erasmus+
pre oblasť mládeže a športu a ďalší partneri sa v roku 2016 rozhodli zapojiť do projektu dlhodobej spolupráce. Tento projekt sa nazýva
„Europe Goes Local“ (Podpora práce s mládežou na lokálnej úrovni). Projekt začal v roku 2016 a jeho pilotná fáza bola ukončená v júni
2019. Viac TU https://www.zmos.sk/vyzva-pre-zapojenie-samosprav-do-cesko-slovenskej-fazy-projektu-europe-goes-local-
2021-oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
SOCIÁLNE  
Mimoriadne odmeny pre zamestnancov sociálnych služieb. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR mimoriadne odmení
zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb a zamestnancov pracujúcich v oblas� sociálnoprávnej ochrany de� a sociálnej
kurately za ich výnimočné pracovné nasadenie počas druhej vlny pandémie. Prostredníctvom zámeru národného projektu je pre nich
vyčlenených viac ako 31,5 milióna eur. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/mimoriadne-odmeny-pre-zamestnancov-socialnych-sluzieb--
oznam/mid/405616/.html#m_405616

 
ENVIRO  
Debaty o budúcnos� národných parkov pokračujú. Odborné diskusie pod gesciou ministers�ev životného prostredia a
pôdohospodárstva o premene národných parkov na životaschopné organizácie po vzore moderných parkov Európy pokračovali v
Malej a Veľkej Fatre. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/debaty-o-buducnos�-narodnych-parkov-pokracuju--oznam/mid/405616/.
html#m_405616  
 
SÚDNICTVO  
Najvyšší správny súd už o pár dní realitou. Od 1. augusta začína fungovať Najvyšší správny súd. Inš�túcia s významnými právomocami
má chrániť ľudí pred prípadnou svojvôľou štátnych orgánov. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/najvyssi-spravny-sud-uz-o-par-dni-realitou-
oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
ÚVO  
ÚVO pripravil Analýzu a metodiku najčastejších porušení zákona II. Úrad pre verejné obstarávanie pripravil Analýzu a metodiku
najčastejších porušení zákona o verejnom obstarávaní II. pri dodržaní základných povinnos� verejných obstarávateľov, resp.
obstarávateľov – princípy vo verejnom obstarávaní a pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účas� – vysvetlenie a doplnenie
predložených dokladov. Viac TU h�ps://www.zmos.sk/uvo-pripravil-analyzu-a-metodiku-najcastejsich-poruseni-zakona-ii--
oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
UNESCO  
Fórum partnerov UNESCO. UNESCO Slovensko vás pozýva na Fórum partnerov UNESCO dňa 8. septembra 2021. Viac TU
h�ps://www.zmos.sk/forum-partnerov-unesco--oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
 

 
 
 
     
PhDr. Michal KALIŇÁK, PhD.
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