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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 pokračuje v spolupráci s Central European Education Institute pri realizácii
jedinečného vzdelávania pre štatutárov miest a obcí, ale aj zamestnancov mestských a obecných úradov.
Prvá viac ako dvadsať členná skupina už absolvovala v mesiaci jún a september prvé dva zo štyroch študijných
sústredení, čo predstavovalo príležitosť na uskutočnenie ankety. V rámci nej odpovedal aj Peter Paška, primátor
mesta Galanta. 
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/starostovia-a-primatori-o-projekte-mba-peter-paska-
oznam/mid/405616/.html#m_405616 

Predseda sekcie verejnej správy Rady ZMOS a zároveň starosta obce Jesenské Gabriel Mihályi zvolal jej
rokovanie na 19. októbra 2021. 
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/o-tyzden-bude-rokovat-sekcia-verejnej-spravy--oznam/mid/405616/.
html#m_405616 

Predseda sekcie životného prostredia Rady ZMOS a starosta obce Dolný Bar Oskár Bereczk zvolal jej
rokovanie na 26. októbra 2021. 
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/na-konci-mesiaca-sa-zide-sekcia-zivotneho-prostredia--oznam/
mid/405616/.html#m_405616 

ŠKOLSTVO A VZDELÁVANIE 
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka informuje o 9. ročníku projektu Hovorme o jedle. Cieľom
projektu je aj podporovať spoluprácu a aktívnu účasť škôl na vzdelávaní detí a mládeže o potravinách a správnych
stravovacích návykoch. 
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/projekt-hovorme-o-jedle-motivuje-ziakov-i-ucitelov-oznam/mid/
405616/.html#m_405616 

Ministerstvo školstva zverejnilo aktualizovaný manuál pre riaditeľov k ŠKOLSKÉMU SEMAFORU v školskom
roku 2021/2022. Manuál upravuje najmä zmenu povinností vo vzťah k prekrytiu horných dýchacích ciest, ktorá je na
základe vyhlášky ÚVZ účinná už od 4.októbra 2021. 
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/aktualizovany-manual-pre-riaditelov-k-skolskemu-semaforu-
oznam/mid/405616/.html#m_405616

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita
životného prostredia, vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný
príspevok z Kohézneho fondu v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia. 
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/vyhlasuju-vyzvu-na-vyber-odbornych-hodnotitelov-ziadosti-oznam/
mid/405616/.html#m_405616 

SOCIÁLNE VECI A ZDRAVOTNÍCTVO 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR navýšilo finančné prostriedky na podporu opatrovateľskej
služby na sumu 60,5 milióna eur. Ide tak o najvyššiu sumu finančných prostriedkov od roku 2015. 
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/na-podporu-opatrovatelskej-sluzby-rozdelia-najviac-penazi-v-historii-
oznam/mid/405616/.html#m_405616 

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak informoval predsedu ZMOS Branislava Trégera o
možnosti refundácií mzdových prostriedkov určených na mimoriadne odmeny za prácu v druhej vlne
pandémie prostredníctvom národného projektu „Poskytnutie mimoriadnej finančnej podpory pre zamestnancov
poskytovateľov sociálnych služieb a vybraných subjektov SPODaSK za obdobie druhej vlny pandémie“. 
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/mimoriadne-odmeny-pre-zamestnancov-socialnych-sluzieb-
oznam/mid/405616/.html#m_405616

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny informovalo o spustení prihlasovania na zabezpečenie

https://www.zmos.sk/starostovia-a-primatori-o-projekte-mba-peter-paska-oznam/mid/405616/.html#m_405616
https://www.zmos.sk/o-tyzden-bude-rokovat-sekcia-verejnej-spravy--oznam/mid/405616/.html#m_405616
https://www.zmos.sk/na-konci-mesiaca-sa-zide-sekcia-zivotneho-prostredia--oznam/mid/405616/.html#m_405616
https://www.zmos.sk/projekt-hovorme-o-jedle-motivuje-ziakov-i-ucitelov-oznam/mid/405616/.html#m_405616
https://www.zmos.sk/aktualizovany-manual-pre-riaditelov-k-skolskemu-semaforu-oznam/mid/405616/.html#m_405616
https://www.zmos.sk/vyhlasuju-vyzvu-na-vyber-odbornych-hodnotitelov-ziadosti-oznam/mid/405616/.html#m_405616
https://www.zmos.sk/na-podporu-opatrovatelskej-sluzby-rozdelia-najviac-penazi-v-historii-oznam/mid/405616/.html#m_405616
https://www.zmos.sk/mimoriadne-odmeny-pre-zamestnancov-socialnych-sluzieb-oznam/mid/405616/.html#m_405616


13. 10. 2021 10:21 Gmail - Newsletter 13.10.2021

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=aa2d04509f&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1713489373498464236&simpl=msg-f%3A1713489… 2/2

očkovania treťou dávkou vakcíny proti ochoreniu Covid-19 pre poskytovateľov sociálnych služieb, subjekty
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. 
Viac si prečítajte TU:  https://www.zmos.sk/prihlasovanie-na-skupinove-ockovanie-iii-davkou-vakciny-v-zariadeniach-
socialnych-sluzieb-oznam/mid/405616/.html#m_405616 

V termíne 7. a 8. októbra 2021 sa uskutočnila celoslovenská odborná konferencia s názvom "Sociálna
ekonomika na Slovensku, súčasnosť a budúcnosť“, ktorej organizátorom bola Implementačná agentúra
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. 
Viac si prečítajte TU:  https://www.zmos.sk/konferencia-zamerana-na-podporu-socialnej-ekonomiky-na-slovensku-
oznam/mid/405616/.html#m_405616

Úrad verejného zdravotníctva SR reaguje na rozhodnutie predsedu Národnej rady SR, ktorým boli vyhlásené
voľby do orgánov samosprávy obcí na sobotu 23. októbra 2021. Vydal usmernenia pre všetky Regionálne úrady
verejného zdravotníctva.  
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/usmernenie-uvz-sr-k-volbam-do-organov-samospravy-obci-oznam/
mid/405616/.html#m_405616 

Používame ju denne, od prvého momentu cesty do práce, počas bežných denných aktivít, po nákupoch, návšteve
nemocnice a rovnako ju balíme našim deťom do školy, aby aj oni boli chránené počas celého dňa pred vírusmi,
baktériami a plesňami, ktoré nám dlhodobo strpčujú život. Dezinfekcia. Pojem, ktorý sa stal súčasťou našich
životov za posledné roky viac ako kedykoľvek predtým. 
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/nerobme-kompromisy-pri-ochrane-ludskeho-zdravia--oznam/mid/
405616/.html#m_405616 

VEREJNÁ SPRÁVA 
Ministerstvo spravodlivosti informuje, že Špeciálne konkurzy či reštrukturalizácie budú riešiť špeciálni
správcovia. 
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/specialni-spravcovia-budu-riesit-specialne-konkurzy-ci-restrukturalizacie-
oznam/mid/405616/.html#m_405616 

EKONOMIKA 
Ministerstvo financií SR predložilo na rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady pracovný návrh štátneho
rozpočtu na rok 2022 a rozpočtu verejnej správy na roky 2022 až 2024. 
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/predlozili-pracovny-navrh-statneho-rozpoctu-na-rok-2022--
oznam/mid/405616/.html#m_405616
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