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

ZMOS 
Združenie miest a obcí Slovenska pripravuje dopadovú štúdiu zameranú na vidiek ako investičnú príležitosť.
Cieľom je reagovať na nekoncepčný prístup k rozvoju vidieka, ktorý vidíme v mnohých dlhodobých
štrukturálnych problémoch. 
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/zmos-pripravuje-dopadovu-studiu-k-rozvoju-vidieka--oznam/mid/
405616/.html#m_405616
 
Hosťom relácie „Tak takto?!“ Televízie TA 3, ktorá sa venovala téme „Čo čaká obce v roku 2022“, bol
ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS Michal Kaliňák.
Viac si prečítajte TU:  https://www.zmos.sk/co-caka-obce-v-roku-2022-oznam/mid/405616/.html#m_405616
 
ŠKOLSTVO A VZDELÁVANIE 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo výzvy na registráciu organizácií do zoznamu
oprávnených žiadateľov o dotáciu pre podporu práce s mládežou. 
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/vyzvy-pre-organizacie-v-oblasti-prace-s-mladezou-oznam/mid/
405616/.html#m_405616 

KULTÚRA 
Zverejnili Situačnú správa o domoch kultúry na Slovensku. 
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/-situacna-sprava-o-domoch-kultury-na-slovensku-oznam/
mid/405616/.html#m_405616 

SOCIÁLNE VECI A ZDRAVOTNÍCTVO 
Organizačná jednotka Združenia obcí Mikroregión pri Slane „Agentúra integrovanej starostlivosti” sa bude
môcť uchádzať na základe vyzvania o zdroje z Operačného programu Ľudské zdroje 2014-2020 na pilotovanie
inovatívneho modelu rozvoja, koordinácie a poskytovania integrovaných služieb starostlivosti pre seniorov. 
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/pilotovanie-inovativneho-modelu-socialno-zdravotnych-sluzieb-
oznam/mid/405616/.html#m_405616

Základnými prioritami nového splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Jána Hera v roku 2022 je
naplnenie cieľov Plánu obnovy a odolnosti a efektívne čerpanie zdrojov súčasného a predchádzajúceho
programového obdobia vo vzťahu k marginalizovaným rómskym komunitám a výchove a vzdelávaniu. 
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/plany-splnomocnenca-vlady-sr-pre-romske-komunity-v-roku-2022-
oznam/mid/405616/.html#m_405616 

VEREJNÁ SPRÁVA A LEGISLATÍVA 
Úrad pre verejné obstarávanie informuje o pripravovanom školení pre verejných obstarávateľov a
obstarávateľov „Základy MEAT kritérií pre začiatočníkov“. 
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/-zaklady-meat-kriterii-pre-zaciatocnikov-pozvanka-na-skolenie-
oznam/mid/405616/.html#m_405616

DOPRAVA, VÝSTAVBA, HOSPODÁRSTVO, ENERGETIKA 
V zbierke zákonov SR bola zverejnená vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej
republiky ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška o hospodárskej úprave lesov a o ochrane lesa. 
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/upravili-vyhlasku-o-hospodarskej-uprave-lesov-a-o-ochrane-lesa-
oznam/mid/405616/.html#m_405616

EKONOMIKA 
Rada pre rozpočtovú zodpovednosť pripravila a zverejnila aktualizáciu hodnotenia rozpočtu verejnej správy
na roky 2022 až 2024. 
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/aktualizacia-hodnotenia-rozpoctu-verejnej-spravy-na-roky-2022-2024-
oznam/mid/405616/.html#m_405616 
 

https://www.zmos.sk/zmos-pripravuje-dopadovu-studiu-k-rozvoju-vidieka--oznam/mid/405616/.html#m_405616
https://www.zmos.sk/co-caka-obce-v-roku-2022-oznam/mid/405616/.html#m_405616
https://www.zmos.sk/vyzvy-pre-organizacie-v-oblasti-prace-s-mladezou-oznam/mid/405616/.html#m_405616
https://www.zmos.sk/-situacna-sprava-o-domoch-kultury-na-slovensku-oznam/mid/405616/.html#m_405616
https://www.zmos.sk/pilotovanie-inovativneho-modelu-socialno-zdravotnych-sluzieb-oznam/mid/405616/.html#m_405616
https://www.zmos.sk/plany-splnomocnenca-vlady-sr-pre-romske-komunity-v-roku-2022-oznam/mid/405616/.html#m_405616
https://www.zmos.sk/-zaklady-meat-kriterii-pre-zaciatocnikov-pozvanka-na-skolenie-oznam/mid/405616/.html#m_405616
https://www.zmos.sk/upravili-vyhlasku-o-hospodarskej-uprave-lesov-a-o-ochrane-lesa-oznam/mid/405616/.html#m_405616
https://www.zmos.sk/aktualizacia-hodnotenia-rozpoctu-verejnej-spravy-na-roky-2022-2024-oznam/mid/405616/.html#m_405616


5. 1. 2022 8:00 Gmail - Newsletter 04.01.2021

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=aa2d04509f&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1721022309715578450&simpl=msg-f%3A1721022… 2/2

 
PhDr. Michal KALIŇÁK, PhD. 
ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS 
Združenie miest a obcí Slovenska 
Bezručova 9 
811 09 BRATISLAVA 
www.zmos.sk 
tel.: 02/529 649 65 
mobil: + 421 911 801 222

https://www.google.com/maps/search/Slovenska+%0D%0ABezru%C4%8Dova+9+%0D%0A811+09+BRATISLAVA?entry=gmail&source=g
http://www.zmos.sk/

