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

ZMOS – UKRAJINSKÁ KRÍZA 
Predsedníctvo ZMOS schválilo rámec ak�vít pre adresnú pomoc samosprávam a obyvateľom v
dôsledku konfliktu na Ukrajine. ZMOS zriadi transparentný účet a �ež bude koordinovať materiálnu
zbierku na pomoc prihraničiu. 
Viac si prečítajte TU: h�ps://www.zmos.sk/zmos-mobilizuje-pomoc-pre-ukrajinskych-partnerov-a-ich-
obcanov--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Základné info pre obyvateľov k　Ukrajine. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitos�
Slovenskej republiky spracovalo informácie a kontakty pre občanov SR, ktorí sa nachádzajú na
Ukrajine, ale aj pre Ukrajincov smerujúcich na Slovensko. Viac si prečítajte TU:
h�ps://www.zmos.sk/zakladne-info-pre-obyvatelov-k-ukrajine--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Predseda Ukrajinského združenia miest a primátor mesta Kyjev Vitaliy Kličko adresoval Rade
európskych obcí a regiónov list v mene ukrajinských miest a obcí so žiadosťou o pomoc. 
Viac si prečítajte TU: h�ps://www.zmos.sk/predseda-ukrajinskeho-zdruzenia-miest-ziada-clenske-
zdruzenia-cemr-o-pomoc--oznam/mid/405616/.html#m_405616 

Od soboty 26. februára 2022 od 12:00 hod je v Slovenskej republike vyhlásená mimoriadna situácia. 
Viac si prečítajte TU: h�ps://www.zmos.sk/vyhlasena-mimoriadna-situacia-pre-vojnu-na-ukrajine-
oznam/mid/405616/.html#m_405616 

V súvislos� s konfliktom na Ukrajine pla�a zmeny v zákonoch o civilnej ochrane, azyle a kyberne�ckej
bezpečnos�, zriadi sa fond vzájomnej pomoci. 
Viac si prečítajte TU: h�ps://www.zmos.sk/vlada-sr-schvalila-zmeny-v-zakonoch-v-suvislos�-s-migraciou-
z-ukrajiny-oznam/mid/405616/.html#m_405616 

V rámci príprav na zvýšený nápor na našej východnej hranici realizuje rezort zdravotníctva kroky na
zabezpečenie zdravotnej starostlivos� pre prichádzajúcich vojnových utečencov. 
Viac si prečítajte TU: h�ps://www.zmos.sk/kontaktne-adresy-pre-dobrovolnikov-a-poskytovatelov-
zdravotnej-starostlivos�-oznam/mid/405616/.html#m_405616 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitos� Slovenskej republiky zverejnilo aktuálne
cestovné odporúčania pre Ukrajinu, Bielorusko a Rusko. 
Viac si prečítajte TU: h�ps://www.zmos.sk/cestovne-odporucania-ukrajina-bielorusko-a-rusko-
oznam/mid/405616/.html#m_405616 

Ministerstvo školstva zverejnilo odporúčania pre učiteľov a žiakov na ľahšie zvládnu�e aktuálnej
vypätej situácie na Ukrajine. 
Viac si prečítajte TU: h�ps://www.zmos.sk/situacia-na-ukrajine-odporucania-pre-ucitelov-a-ziakov-
oznam/mid/405616/.html#m_405616 
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ZMOS – PETÍCIA ZA REFERENDUM 
Aj obec Zborov nad Bystricou sa zapojila do pe�cie za viac volebných obvodov pre parlamentné voľby.
Do Kancelárie ZMOS doručila prvé podpísané hárky. 
Viac si prečítajte TU: h�ps://www.zmos.sk/-zborov-nad-bystricou-ma-prve-pe�cne-harky-ludia-chcu-
volit-parlament-z-regionov-oznam/mid/405616/.html#m_405616 

ZMOS  
Dávame do pozornos� v poradí tre�e číslo Komunálneho Spravodajcu. Aktuálne vydanie, spracované
s portálom judikátyinfo.sk ponúka prehľad vybraných rozsudkov s dôrazom na miestnu územnú
samosprávu. 
Viac si prečítajte TU: h�ps://www.zmos.sk/prehlad-vybranych-rozsudkov--oznam/
mid/405616/.html#m_405616 

PACKETA – PARTNER ZMOS 
Pre občanov fungujú Z-BOXy 24 hodín denne 7 dní v týždni. Z-BOX predstavuje doručovanie 21.
storočia a cestu, ako si vyzdvihnúť zásielku rýchlo, bez čakania a bezkontaktne a jeho obľuba každým
dňom narastá. Obec Čeľadince sa preto rozhodla modernizovať služby prístupné verejnos� aj za
pomoci Z-BOXu. 
Viac si prečítajte TU: h�ps://www.zmos.sk/obyvatelia-obce-celadince-vyuzivaju-vyhody-z-boxu--
oznam/mid/405616/.html#m_405616 

SANTEA – PARTNER ZMOS 
Nezisková organizácia Santea, n.o. je súčasťou projektu, ktorý aplikuje BBSK prostredníctvom Cen�er
integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivos� v troch mikroregiónoch na svojom území. Ide o projekt,
ktorý prináša inova�vne riešenie v oblas� dlhodobej starostlivos� o seniorov a je podporený
Európskou komisiou. 
Viac si prečítajte TU: h�ps://www.zmos.sk/santea-je-sucastou-inovacii-v-socialnej-oblas�-aj-v-
mikroregione-banska-s�avnica--oznam/mid/405616/.html#m_405616 

KULTÚRA 
Týždeň slovenských knižníc sa uskutoční pod spoločným mo�om Knižnice pre všetkých. 
Viac si prečítajte TU: h�ps://www.zmos.sk/kniznice-pre-vsetkych-tyzden-slovenskych-kniznic-2022-
oznam/mid/405616/.html#m_405616 

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
Zverejnili aktualizáciu často kladených otázok k 72. výzve zameranej na triedený zber komunálnych
odpadov. 
Viac si prečítajte TU: h�ps://www.zmos.sk/aktualizacia-casto-kladenych-otazok-faq-k-72-vyzve-oznam/
mid/405616/.html#m_405616 

SOCIÁLNE VECI A ZDRAVOTNÍCTVO 
Informácie k novým vyhláškam Úradu verejného zdravotníctva SR (prevádzky maloobchodu a služieb,
hromadné poduja�a, nemocnice, väznice). 
Viac si prečítajte TU: h�ps://www.zmos.sk/informacie-k-novym-vyhlaskam-uradu-verejneho-
zdravotnictva-oznam/mid/405616/.html#m_405616 

REGIONÁLNY ROZVOJ A CESTOVNÝ RUCH 
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitos� prináša najnovšie zmeny v postupných
opatreniach pro� šíreniu COVID-19 na území Rakúska. 
Viac si prečítajte TU: h�ps://www.zmos.sk/rakusko-podmienky-vstupu-a-opatrenia-pro�-sireniu-covid-
19-oznam/mid/405616/.html#m_405616

PhDr. Michal KALIŇÁK, PhD. 
ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS 
Združenie miest a obcí Slovenska 
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