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

ZMOS – POMOCNÁ RUKA UKRAJINE 
Združenie miest a obcí Slovenska zriadilo on-line službu „Pomocná ruka“. Táto služba mnohým
pomohla počas prvého obdobia koronakrízy a veríme, že bude rovnako užitočná aj v tomto období.  
Viac si prečítajte TU: h�ps://www.zmos.sk/zmos-zriadil-on-line-sluzbu-pomocna-ruka--oznam/mid/
405616/.html#m_405616 

Združenie miest a obcí Slovenska vypracovalo a dáva do pozornos� vzory rozhodnu� pre mestské a
obecné zastupiteľstvá v súvislos� s dvomi spôsobmi pomoci. 
Viac si prečítajte TU: h�ps://www.zmos.sk/vzor-zmluvy-k-darovaniu-financii-z-transparentneho-uctu--
oznam/mid/405616/.html#m_405616 

ZMOS – PETÍCIA ZA REFERENDUM 
Košický samosprávny kraj podporuje zmenu systému volieb do Národnej rady SR v prospech väčšieho
zastúpenia poslancov z regiónov. Inicia�vu v tomto smere schválilo košické krajské zastupiteľstvo. 
Viac si prečítajte TU: h�ps://www.zmos.sk/-ksk-podporuje-zmenu-systemu-volieb-do-nr-sr-v-prospech-
regionov-oznam/mid/405616/.html#m_405616 

ZMOS  
Združenie miest a obcí Slovenska zasiahla smutná správa. Vo veku 58 rokov, po dlhej chorobe opus�l
navždy svojich blízkych bývalý primátor Handlovej, Ing. Rudolf Podoba. 
Viac si prečítajte TU: h�ps://www.zmos.sk/zmos-vyjadruje-uprimnu-sustrast--oznam-
1/mid/405616/.html#m_405616 

Predseda Združenia miest a obcí Slovenska a primátor mesta Liptovský Hrádok Branislav Tréger sa
zúčastnil 29. zasadnu�a správnej rady Fondu na podporu športu. 
Viac si prečítajte TU: h�ps://www.zmos.sk/rokovala-spravna-rada-fondu-na-podporu-sportu-oznam-
0/mid/405616/.html#m_405616 

Dávame do pozornos� výberové konanie na pozíciu Expert/-ka pre dopadovú štúdiu: „Budovanie
kľúčovej infraštruktúry miest a obcí“. 
Viac si prečítajte TU: h�ps://www.zmos.sk/vyberove-konanie-na-poziciu-expert-ka-pre-dopadovu-
studiu-budovanie-klucovej-infrastruktury-miest-a-obci--oznam/mid/405616/.html#m_405616 

ŠKOLSTVO A VZDELÁVANIE 
Ministerstvo školstva zverejnilo rozhodnu�e ministra s účinnosťou od 28. februára 2022 vzhľadom na
zlepšujúcu sa epidemickú situáciu. 
Viac si prečítajte TU: h�ps://www.zmos.sk/rozhodnu�e-ministra-skolstva-s-ucinnostou-od-28-2-2022-
oznam/mid/405616/.html#m_405616 

Grantovú schému na podporu rannej starostlivos� a intervencie zverejnil rezort školstva. 
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Viac si prečítajte TU: h�ps://www.zmos.sk/grantova-schema-na-podporu-rannej-starostlivos�-a-
intervencie-oznam/mid/405616/.html#m_405616 

EŠIF A INÉ ZDROJE EÚ 
Sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje informuje prijímateľov
nenávratného finančného príspevku o zverejnení Príručky pre prijímateľa. 
Viac si prečítajte TU: h�ps://www.zmos.sk/aktualizacia-prirucky-op-lz-pre-prioritnu-os-5-a-8-oznam/
mid/405616/.html#m_405616
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