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

ZMOS – PETÍCIA ZA REFERENDUM 
Ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS Michal Kaliňák bol hosťom relácie „Na aktuálnu tému“ portálu eReport, v
ktorej bola reč aj o aktuálnej petícii ZMOS.  
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/michal-kalinak-namiesto-diskusie-pride-oznamovacia-veta-oznam/
mid/405616/.html#m_405616 

ZMOS 
V spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska, Fórom pre komunikačné technológie a občianskym
združením Partnerstvá pre prosperitu sa uskutoční webinár Výstavba 5G sietí na Slovensku. 
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/webinar-vystavba-5g-sieti-na-slovensku--oznam/mid/405616/.
html#m_405616 

PACKETA – PARTNER ZMOS 
Bezdotykové samoobslužné výdajné miesto Z-BOX ponúka zákazníkom jednoduchý, bezpečný a udržateľný
spôsob prijímania balíkov na jedno miesto. Zákazníci nemusia chodiť na poštu a čakať niekde v rade na
svoju zásielku, preberú si ju na pevne určenom mieste v čase, ktorý im vyhovuje. 
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/co-hovoria-na-z-boxy-starostovia-z-obci-cerenany-a-dolne-saliby--
oznam/mid/405616/.html#m_405616

ACTIVITY POINT – PARTNER ZMOS 
Aplikácia ActivityPoint sa nezameriava iba na športové aktivity, ale chce byť prostriedkom na zmysluplné
trávenie voľného času v regióne a zobrazením možností. 
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/ako-ziskat-financnu-podporu-na-udrzbu-a-rozvoj-aktivit--
oznam/mid/405616/.html#m_405616 

ŠKOLSTVO A VZDELÁVANIE 
Ministerstvo vnútra v spolupráci s rezortom školstva realizovalo dotazníkový prieskum, ktorého cieľom bolo čo
najobjektívnejšie zmapovať reálnu situáciu v školách z hľadiska sociálno-patologických javov. 
Viac si prečítajte TU: https:// www.zmos.sk/-prieskum-na-pritomnost-socialno-patologickych-javov-na-skolach-
oznam/mid/405616/.html#m_405616

KULTÚRA 
Fond na podporu kultúry národnostných menšín zverejnil harmonogram výziev na rok 2022. 
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/vyzvy-fondu-na-podporu-kultury-narodnostnych-mensin-2022-
oznam/mid/405616/.html#m_405616 

SOCIÁLNE VECI A ZDRAVOTNÍCTVO 
Vybraní poskytovatelia sociálnych služieb a subjekty sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately budú
môcť žiadať o dotácie na energie z dôvodu nárastu ich cien v roku 2022. 
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/dotacie-na-energie-poskytovatelom-socialnych-sluzieb-oznam/mid/
405616/.html#m_405616 

VEREJNÁ SPRÁVA A LEGISLATÍVA 
Poslanci parlamentu posunuli do druhého len jeden z návrhov v rámci súdnej mapy, a to návrh týkajúci sa
nových sídel a obvodov okresných súdov. 
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/zo-sudnej-mapy-ide-do-2-citania-iba-navrh-o-okresnych-sudoch-
oznam/mid/405616/.html#m_405616 

REGIONÁLNY ROZVOJ A CESTOVNÝ RUCH 
Vicepremiérka a ministerka regionálneho rozvoja schválila znenie štatútov a rokovacích poriadkov pre
Riadiace výbory najmenej rozvinutých okresov. V praxi to znamená, že jednotlivé okresy už môžu začať
predkladať svoje Plány rozvoja. 
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/-pravidla-pre-riadiace-vybory-najmenej-rozvinutych-regionov-su-schvalene-
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oznam/mid/405616/.html#m_405616

OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ 
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti pozýva na pravidelné utorky s participáciou. 
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/otvorene-vladnutie-a-samosprava-pokracuje-dalsim-podujatim-
oznam/mid/405616/.html#m_405616 
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