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Pekný deň, 
posielame aktuálne informácie z prostredia miestnej územnej samosprávy, ktoré sa týkajú viacerých
zaujímavých oblas�. 

ZMOS - PETÍCIA ZA REFERENDUM 
Je načase, aby médiá nezverejňovali len poli�ckú príslušnosť poslancov parlamentu, ale aj informáciu,
z ktorého kraja pochádzajú, a �ež počet preferenčných krúžkov, ktoré získali vo voľbách. 
Viac si prečítajte TU: h�ps://www.zmos.sk/pozrime-sa-lepsie-na-parlament-oznam/
mid/405616/.html#m_405616 

Michal Kaliňák: "Pozri kto to hovorí" k pe�cii za zrušenie jedného volebného obvodu. 
Video si pozrite TU: h�ps://www.youtube.com/watch?v=2NdKJGaTFpw 

ZSE – PARTNER ZMOS 
Nadácia ZSE vyhlasuje nový grantový program s názvom Mením na zeleň. V rámci programu budú
podporené projekty mimovládnych organizácií, škôl, miest a obcí, ktoré prispejú k zmierneniu
ekologickej a klima�ckej krízy. Dokopy v programe rozdelia 50 000 eur. 
Video si pozrite TU: h�ps://www.zmos.sk/nadacia-zse-meni-na-zelen--oznam/mid/
405616/.html#m_405616 

ZMOS - KOMUNÁLNY BAZÁR 
Obec Oreské ponúka motorové vozidlo PRAGA V3S AUV 62 B. 
Viac si prečítajte TU: h�ps://www.zmos.sk/obec-oreske-ponuka-motorove-vozidlo-praga-v3s-auv-62-b-
oznam/mid/457960/.html#m_457960 

ŠKOLSTVO A VZDELÁVANIE 
Vyhľadávanie stredných škôl podľa preferencií, test osobnos� na určenie vhodnos� štúdia pre
konkrétneho žiaka či možnosť tvorby vlastného zoznamu obľúbených škôl – to sú základné funkcie
novej aplikácie „STREDNÁ“. 
Viac si prečítajte TU: h�ps://www.zmos.sk/nova-aplikacia-stredna-pre-deviatakov-oznam/mid/405616/.
html#m_405616 

SOCIÁLNE VECI A ZDRAVOTNÍCTVO 
Zákon o podpore v čase skrátenej práce nadobudne účinnosť 1. marca tohto roka. Ministerstvo s
cieľom v preds�hu informovať o postupe využi�a tejto podpory spus�lo informačnú webstránku. 
Viac si prečítajte TU: h�ps://www.zmos.sk/informacna-stranka-o-skratenej-praci-alebo-kurzarbeit-
oznam/mid/405616/.html#m_405616 

VEREJNÁ SPRÁVA A LEGISLATÍVA 
Vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní 16. februára 2022 schválila viaceré materiály. 
Viac si prečítajte TU: h�ps://www.zmos.sk/informacie-z-rokovania-vlady-16-februara-2022-oznam/mid/
405616/.html#m_405616 

Od 17. februára 2022 sú v Slovenskom pozemkovom fonde k dispozícii dvaja manažéri pre vzťahy s
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verejnou správou. Ich úlohou bude stretávať sa so starostami, primátormi a predstaviteľmi verejnej
správy priamo v teréne. 
Viac si prečítajte TU: h�ps://www.zmos.sk/slovensky-pozemkovy-fond-posilnuje-komunikaciu-so-
samospravami-oznam/mid/405616/.html#m_405616 

DOPRAVA, VÝSTAVBA, HOSPODÁRSTVO, ENERGETIKA 
Slovenské elektrárne sa s vládou dohodli na zmiernení dopadov rastu cien elektriny. 
Viac si prečítajte TU: h�ps://www.zmos.sk/dohodli-sa-na-zmierneni-dopadov-rastu-cien-elektriny-
oznam/mid/405616/.html#m_405616 

EŠIF A INÉ ZDROJE EÚ 
Informujeme žiadateľov o posune termínu 2. hodno�aceho kola a zároveň o uzavre� výzvy zameranej
na podporu programov vzdelávania a starostlivos� v ranom detstve pre de� z MRK vo veku 0 až 3 roky. 
Viac si prečítajte TU: h�ps://www.zmos.sk/rane-vzdelavanie-de�-z-mrk-uzavre�e-vyzvy-a-termin-
posunu-2-kola-oznam/mid/405616/.html#m_405616 

Riadiaci orgán oznamuje žiadateľom vyhlásenie 4. kola výzvy OP ĽZ DOP Podpora deinš�tucionalizácie
zariadení sociálnych služieb. 
Viac si prečítajte TU: h�ps://www.zmos.sk/4-kolo-a-uzavre�e-vyzvy-na-podporu-deins�tucionalizacie-
zariadeni-socialnych-sluzieb-oznam/mid/405616/.html#m_405616 

OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ 
Najväčšie poduja�e firemného dobrovoľníctva na Slovensku – Naše Mesto spus�lo prihlasovanie pre
firmy a neziskovky. 
Viac si prečítajte TU: h�ps://www.zmos.sk/nase-mesto-2022-otvara-prihlasovanie-pre-firmy-aj-
neziskovky-oznam/mid/405616/.html#m_405616
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