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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 spracováva ďalšiu, pre samosprávu mimoriadne užitočnú analýzu.
Pripravovaná analýza sa sústredí na miestne dane a poplatky ako nástroj na skvalitnenie života obyvateľov miest a
obcí.   
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/zmos-analyzuje-miestne-dane-a-poplatky--oznam/mid/405616/.
html#m_405616 
  
Relácia Regina na Dvojke sa vo svojom vysielaní venovala aj tohtoročným povodniam. Obce na svoje
náklady sanovali najväčšie škody, teraz čakajú na refundáciu od štátu. V reportáži svoje poznatky a skúsenosti
prezentoval Rastislav Čepák, starosta Košeckého Podhradia a František Matušík, starosta obce Domaniža. Hosťom
druhej časti relácie bol Pavel Virág, poradca generálneho riaditeľa Slovenského vodohospodárskeho podniku a
Michal Kaliňák, ústredný riaditeľ Kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska. 
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/obce-stale-cakaju-na-refundacie-po-zaplavach-oznam/mid/405616/.
html#m_405616 

ŠKOLSTVO A VZDELÁVANIE 
Vzdelávanie učiteľov čakajú kľúčové zmeny. Po novom ho budú realizovať samotní učitelia a riaditelia z
praxe v regionálnych centrách. 
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/vzdelavanie-ucitelov-budu-robit-ucitelia-oznam/mid/
405616/.html#m_405616 

KULTÚRA 
Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) významné výročie. Presne pred 75
rokmi - 4. novembra 1946 – totiž vstúpila do platnosti Ústava UNESCO, ktorú 16. novembra 1945 podpísalo 37 krajín,
vrátane Československa.  
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/unesco-oslavuje-75-vyrocie-oznam/mid/405616/.html#m_405616 

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
Prevádzky verejného a rýchleho stravovania a verejné podujatia už nebudú ponúkať občerstvenie v
jednorazových plastových výrobkoch. Od začiatku roku 2023 ich nebude používať ani štátna správa. Vyplýva
to z novej legislatívy, ktorú pripravilo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a schválili ju poslanci
parlamentu. 
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/bez-plastov-na-verejnych-podujatiach-i-v-statnej-sprave-
oznam/mid/405616/.html#m_405616 

Otvorený list zverejnila Európska cyklistická federácia spolu s desiatkami organizácií z celého sveta, vrátane
slovenskej Cyklokoalície. Vyzýva v ňom vlády a svetových lídrov, zúčastňujúcich sa klimatického summitu
COP26 v Glasgowe, aby sa zaviazali k výraznému zvýšeniu podielu cyklodopravy vo svojich krajinách, čo pomôže
rýchlo a efektívne dosiahnuť klimatické ciele. 
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/ziadaju-vlady-na-cop26-o-vyraznu-podporu-cyklodopravy--oznam/
mid/405616/.html#m_405616 

Nadácia Ekopolis spustila celonárodnú iniciatívu Sadíme budúcnosť. Cieľom programu je sadiť správne stromy
na správnych miestach všade tam, kde je to potrebné. Každý, kto na Slovensku plánuje vysadiť strom vo voľnej
krajine mimo les, má odteraz možnosť zaregistrovať svoju výsadbu na novom online portáli. 
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/nova-iniciativa-sadime-buducnost-oznam/mid/405616/.html#m_405616 

DOPRAVA, VÝSTAVBA, HOSPODÁRSTVO, ENERGETIKA 
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vydalo podklad pre konzultácie k návrhu vyhlášky,
ktorej cieľom je upraviť podmienky zabíjania zveri z farmového chovu alebo hovädzieho dobytka chovaného pod
šírym nebom. 
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/vydali-podklad-pre-konzultacie-k-navrhu-vyhlasky-oznam/mid/
405616/.html#m_405616
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EÚ A ZAHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA 
Na územie Maďarska môžu vstúpiť osoby z územia Chorvátska, Rakúska, Rumunska, Srbska, Slovenska a
Slovinska bez obmedzení s výnimkou civilnej leteckej prepravy. Od 1. novembra je povinné rúško pre všetky
osoby v prostriedkoch hromadnej dopravy, ako aj na nástupištiach, staniciach. 
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/aktualizovane-covid-opatrenia-v-madarsku-oznam/mid/405616/.
html#m_405616 

EŠIF A INÉ ZDROJE EÚ 
Operačný program Slovensko bude mať desať sprostredkovateľských orgánov. Napriek výhradám zo
zoznamu vypadli samosprávne kraje a krajské mestá. Rezort regionálneho rozvoja chce namiesto toho
samosprávam pomôcť s čerpaním cez nové technické sekretariáty a regionálne centrá. Vláda schválila zoznam
orgánov, ktoré budú zapojené do riadenia eurofondov v novom programovom období. 
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/v-novej-architekture-eurofondov-samospravy-chybaju-oznam/mid/
405616/.html#m_405616 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu
Ľudské zdroje informuje žiadateľov o Zmene č. 3 výzvy a o zverejnení termínu 5. hodnotiaceho kola výzvy na 3.
februára 2021. 
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/vyzva-na-podporu-budovania-inzinierskych-sieti-v-mrk-oznam-a-termin-
oznam/mid/405616/.html#m_405616 
 
 
PhDr. Michal KALIŇÁK, PhD. 
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