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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 organizovalo DEŇ KOMUNÁLU v spolupráci so Združením miest a obcí
Malokarpatského regiónu. 
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/den-komunalu-v-chorvatskom-grobe--oznam/mid/405616/.html#m_405616 

Špecifická týkajúce sa poskytovania štátnej pomoci na úrovni miest a obcí: Združenie miest a obcí Slovenska
pod týmto názvom organizovalo informačný seminár venovaný informáciám k hospodárskym transakciám
samospráv, ale aj prierezu lokálnym charakterom opatrení vrátane ozrejmenia problematických častí pri predkladaní
žiadostí o stanovisko k schéme pomoci. 
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/specificka-tykajuce-sa-poskytovania-statnej-pomoci-na-urovni-miest-a-
obci--oznam/mid/405616/.html#m_405616 

Budovanie kanalizačnej a vodovodnej siete v mestách a obciach je náročné a problematické. Hosťom Klubu
komunálnej politiky k tejto téme bol aj prvý podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska Radomír Brtáň. 
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/kanalizacne-a-vodovodne-siete-oznam/mid/405616/.html#m_405616 

ŠKOLSTVO A VZDELÁVANIE 
Parlament schválil novelu zákona o odbornom vzdelávaní a príprave. Návrh zákona sa predkladá na základe
požiadaviek aplikačnej praxe a výsledkov Národného projektu Zvyšovanie atraktivity a kvality odborného vzdelávania
a prípravy. 
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/schvalili-novelu-zakona-o-odbornom-vzdelavani-a-priprave-oznam-0/
mid/405616/.html#m_405616 

SOCIÁLNE VECI A ZDRAVOTNÍCTVO 
Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil novú vyhlášku č. 257., ktorá upravuje systém návštev v ústavoch na
výkon väzby, ústavoch na výkon trestu odňatia slobody, ústave na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a
nemocnici pre obvinených a odsúdených. 
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/nova-vyhlaska-uradu-verejneho-zdravotnictva-sr-oznam/mid/
405616/.html#m_405616 

Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil prezentáciu k vývoju epidemiologickej situácie na Slovensku. 
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/aktualna-epidemiologicka-situacia-na-slovensku-oznam-7/mid/405616/.
html#m_405616 

VEREJNÁ SPRÁVA 
Poslanci NR SR schválili novelu zákona o používaní jazykov národnostných menšín. 
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/novela-zakona-o-pouzivani-jazykov-narodnostnych-mensin-oznam/
mid/405616/.html#m_405616 

Poslanci NR SR schválili novelu zákona o veterinárnej starostlivosti. 
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/novela-zakona-o-veterinarnej-starostlivosti-oznam/mid/
405616/.html#m_405616 

EKONOMIKA 
Konferencia o rodinnom podnikaní na Slovensku pod záštitou ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR, v
spolupráci so Slovenskou asociáciou malých a stredných podnikov a živnostníkov, Slovenskou živnostenskou
komorou a Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou sa uskutoční online formou. 
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/vii-konferencia-o-rodinnom-podnikani-na-slovensku-oznam-
0/mid/405616/.html#m_405616 

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť vypracovala analýzu k ukazovateľom dlhodobej udržateľnosti verejných
financií. Podľa článku 55a Ústavy SR Rada pre rozpočtovú zodpovednosť pôsobí s cieľom ochrany dlhodobej
udržateľnosti verejných financií.   
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Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/analyza-k-dlhodobej-udrzatelnosti-verejnych-financii-oznam/mid/
405616/.html#m_405616 

EÚ A ZAHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA 
Program spolupráce Interreg Europe pozýva na fórum medziregionálnej spolupráce 'Europe, let's cooperate!
Toto výročné podujatie programu Interreg Europe prebehne online formou a zameria sa aj na spustenie nového
programu Interreg Europe 2021 - 2027. 
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/forum-medziregionalnej-spoluprace-oznam/mid/405616/.html#m_405616 

REGIONÁLNY ROZVOJ A CESTOVNÝ RUCH 
Podľa eurobarometra Slovákov na krátkodobých nájmoch láka najmä cena a viditeľnosť recenzií. Krátkodobé
prenájmy ubytovacích zariadení prispievajú k zvýšeniu atraktívnosti služieb cestovného ruchu v EÚ, ale je potrebné
zvážiť ich vplyv na komunity. 
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/vysledky-eurobarometra-o-kratkodobych-prenajmoch-oznam/mid/405616/.
html#m_405616 

EŠIF A INÉ ZDROJE EÚ 
Rodičom najmenších detí z rómskych komunít pomôžu vďaka eurofondom asistentky ranného vzdelávania.
Občianskym združeniam, neziskovým organizáciám, nadáciám a cirkevným organizáciám umožní pomáhať rodičom
z marginalizovaných rómskych komunít výzva vo výške 500 000 eur v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.  
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/asistentky-ranneho-vzdelavania-v-romskych-komunitach-oznam-
0/mid/405616/.html#m_405616 
  
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra
konajúci v zastúpení Ministerstva dopravy a výstavby SR ako riadiaceho orgánu pre Operačný program Integrovaná
infraštruktúra vyhlasuje riadnu výzvu prostredníctvom kreatívneho vouchera v rámci Národného projektu
Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku.  
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/vyhlasili-vyzvu-prostrednictvom-kreativneho-vouchera--oznam/
mid/405616/.html#m_405616 

OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ 
Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti pozýva na ďalšie vzdelávacie aktivity v mesiaci
október 2021 zamerané na participáciu a verejné priestory 26. októbra a participácia a hlas menšín – seniori 28.
októbra 2021. 
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/dalsie-vzdelavacie-aktivity-zamerane-na-participaciu-oznam/mid/
405616/.html#m_405616

 
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 
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