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Pekný deň. 
Želáme pokojný rok, v ktorom nech sú zdravie a pohoda každodennou oporou. Budeme veľmi radi ak aj v tomto roku
zostane náš Infolist zdrojom Vašich informácií a naše podujatia súčasťou Vášho pracovného programu. 

ZMOS  
Združenie miest a obcí Slovenska počas uplynulého roka organizovalo 20 workshopov a seminárov, 19
metodických pomôcok formou manuálov. Počet podujatí, samotné témy aj počet účastníkov dokazujú, že v
prostredí miest a obcí je transfer skúseností a poznatkov mimoriadne dôležitý. 
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/zmos-organizoval-podujatia-pre-stovky-ludi-zo-samosprav--
oznam/mid/405616/.html#m_405616 

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
Vydali Usmernenie č.1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
zameranej na budovanie verejných kanalizácií, čistiarní odpadových vôd a súbežnú výstavbu verejných vodovodov. 
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/usmernenie-c-1-k-69-vyzve-na-budovanie-verejnych-kanalizacii-
oznam/mid/405616/.html#m_405616

Ministerstvo životného prostredia SR vydalo metodickú pomôcku k udeľovaniu súhlasu týkajúceho sa
zneškodňovania stavebných odpadov s obsahom azbestu činnosťou D9 a D14. 
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/metodicka-pomocka-k-nakladaniu-s-azbestom-oznam/mid/405616/.
html#m_405616 

DOPRAVA, VÝSTAVBA, HOSPODÁRSTVO, ENERGETIKA 
Hospodárenie v lesoch na Slovensku sa riadi nejednotnými pravidlami, investície do obnovy a výsadby lesa
sú nedostatočné. Trvalo udržateľné hospodárenie s drevom s dôrazom na spoločenskú a ekologickú hodnotu lesa
by malo mať podľa NKÚ prednosť pred ziskom z predaja dreva. 
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/nku-investicie-do-obnovy-a-vysadby-lesa-su-nedostatocne-
oznam/mid/405616/.html#m_405616 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zverejnilo informáciu o tom, ako pokračuje v otvorenej
komunikácii s DG AGRI o transformácii Pôdohospodárskej platobnej agentúry. 
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/transformacia-podohospodarskej-platobnej-agentury-oznam/mid/405616/.
html#m_405616 

EKONOMIKA 
Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť zverejnila decembrovú prognózu deficitu rozpočtu verejnej
správy v roku 2021. 
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/decembrova-prognoza-deficitu-rozpoctu-verejnej-spravy--
oznam/mid/405616/.html#m_405616 

EÚ A ZAHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA 
Počas programového obdobia 2021-2027 bude Slovensko pokračovať v podpore nadnárodnej spolupráce v
dunajskom regióne. 
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/buducnost-noveho-dunajskeho-programu-2021-2027-oznam/mid/405616/.
html#m_405616 

OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ 
Erasmus+ na Slovensku vytvára už 23 rokov množstvo skvelých príležitostí pre žiakov, študentov,
pedagogických a odborných zamestnancov, pracovníkov s mládežou, dobrovoľníkov aj samotným mladým ľuďom
stráviť čas v zahraničí a zlepšiť tak svoje poznatky, rozšíriť si obzory, získať nové zručnosti a kompetencie a následne
sa uplatniť lepšie na trhu práce. 
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/konferencia-erasmus--vcera-dnes-a-zajtra-oznam/mid/
405616/.html#m_405616

 
PhDr. Michal KALIŇÁK, PhD.
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