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

ZMOS  
Predseda Združenia miest a obcí Slovenska listom požiadal predsedov hospodárskeho výboru parlamentu a
výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj o zvolanie spoločného mimoriadneho rokovania k téme
energií. 
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/zmos-ziada-zvolanie-mimoriadnych-parlamentnych-vyborov-kvoli-
energetike--oznam/mid/405616/.html#m_405616 

PARTNERI ZMOS 
Nadácia Kia Slovakia vyhlasuje Zamestnanecký grantový program Adventný kalendár 2021, ktorý je
zameraný na podporu a ochranu zdravia a na sociálnu pomoc. Projekty je možné predkladať do 12. novembra
2021. Oprávneným žiadateľom sú mimovládne organizácie – občianske združenia, neziskové organizácie a nadácie. 
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/partner-zmos-grantovy-program-adventny-kalendar-oznam/mid/
405616/.html#m_405616 

KOMUNÁLNY BAZÁR 
Mesto Rožňava ponúka na predaj vzduchovú pušku. 
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/mesto-roznava-ponuka-na-predaj-vzduchovu-pusku--oznam/mid/
457960/.html#m_457960 

Obec Jelka ponúka na predaj štiepkovač drevnej hmoty. 
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/obec-jelka-ponuka-na-predaj-stiepkovac-drevnej-hmoty-
oznam/mid/457960/.html#m_457960 

ŠKOLSTVO A VZDELÁVANIE 
Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR zverejnilo informácie k zmenám v oblasti školstva. Ich
základom sú tri hlavné zákony, ktoré aktuálne schválila Národná rada SR. 
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/zakladom-zmien-v-skolstve-su-tri-hlavne-zakony-oznam/mid/
405616/.html#m_405616 

Rezort školstva vydal usmernenie, ktorého cieľom je stanoviť základné podmienky ospravedlňovania detí
materskej školy počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v
súvislosti s ochorením COVID-19. 
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/usmernenie-k-ospravedlnovaniu-nepritomnosti-v-materskej-skole-
oznam/mid/405616/.html#m_405616 

Cieľom výzvy Štátneho pedagogického ústavu je zozbierať niekoľko typologicky odlišných školských
vzdelávacích programov pre MŠ, ZŠ, gymnáziá, prípadne aj pre ZUŠ a jazykové školy. 
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/skoly-mozu-zasielat-vzorove-vzdelavacie-programy-oznam/
mid/405616/.html#m_405616 

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
Oznamujeme, že Environmentálny fond zverejnil na svojej webovej stránke linky na usmernenia k
problematike: osvedčovacie doložky, autorizačné doložky a zaručená konverzia. 
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/environmentalny-fond-zverejnil-usmernenia-oznam/
mid/405616/.html#m_405616 

Environmentálny fond zverejnil oznam pre žiadateľov v rámci Oblasti D. ochrana prírody, biodiverzity a krajiny a
oblasti E. environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta. 
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/aktualizovali-prehlad-ziadatelov-z-environmentalneho-fondu-oznam/
mid/405616/.html#m_405616 

Oznamujeme, že Environmentálny fond zverejnil na svojom webovom sídle dokument: Príloha č. 2: Záverečný
odpočet čerpania za rok 2021 k Zmluve o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie. 
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Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/envirofond-zaverecny-odpocet-cerpania-za-rok-2021-oznam/
mid/405616/.html#m_405616 

SOCIÁLNE VECI A ZDRAVOTNÍCTVO 
Od pondelka 25. októbra bude na Slovensku desať okresov v čiernej fáze - treťom stupni ohrozenia a ďalších
30 sa zafarbí na bordovo - druhý stupeň ohrozenia. V červenej fáze – prvom stupni ohrozenia bude 27 okresov a
12 okresov bude oranžových - v stupni ostražitosti. 
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/od-pondelka-25-oktobra-bude-10-ciernych-okresov-a-30-bordovych-
oznam/mid/405616/.html#m_405616

Konzílium odborníkov pred blížiacim sa Sviatkom všetkých svätých a Pamiatkou zosnulých prináša v
súvislosti s pandémiou COVID-19 niekoľko odporúčaní. 
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/odbornici-radia-k-sviatku-vsetkych-svatych-a-pamiatke-zosnulych-
oznam/mid/405616/.html#m_405616 

Rezort práce informuje, že za mesiac september bola miera nezamestnanosti najnižšia za posledných 17
mesiacov. Nezamestnanosť v septembri klesla na najnižšiu úroveň od mája minulého roka aj napriek tradičnému
prílevu absolventov stredných škôl do evidencie. 
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/najmenej-nezamestnanych-za-poslednych-17-mesiacov-
oznam/mid/405616/.html#m_405616

Už to budú o chvíľu dva roky, čo sa vysporadúvame s celosvetovou pandémiou. Už aj na Slovensku sú
dostupné dezinfekčné prostriedky s bio zložením, vyrobené na báze fyzikálne upravenej kuchynskej soli (NaCl) a
vody (H2O). Unikátne dezinfekčné riešenia, ktoré spájajú efektívnosť ničenia vírusov a baktérií vrátane COVID-19,
prichádzajú ako alternatíva ku klasickej chemickej dezinfekcii. 
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/nerobme-kompromis-pri-ludskom-zdravi-rozhodnutie-je-v-nasich-rukach--
oznam/mid/405616/.html#m_405616

INFORMATIZÁCIA 
Jubilejný desiaty ročník IT Fitness Testu 2021 je úspešne za nami. Najrozsiahlejšieho a najkomplexnejšieho
testovania IT zručností na Slovensku sa zúčastnilo takmer 45 000 účastníkov. 
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/desiaty-rocnik-it-fitness-testu-2021-uspesne-za-nami-oznam/mid/
405616/.html#m_405616 

VEREJNÁ SPRÁVA 
Ministerstvo spravodlivosti informuje, že vláda schválila Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým
sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone
rozhodnutia v znení neskorších predpisov. Touto úpravou by sa malo pomôcť ľuďom v exekúcii. 
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/-pomoc-ludom-v-exekucii-oznam/mid/405616/.html#m_405616 

EKONOMIKA 
Ministerstvo financií SR zverejnilo informáciu Eurostatu o oficiálnych výsledkoch hospodárenia verejných
financií za rok 2020. 
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/deficit-verejnych-financii-bol-v-roku-2020-na-urovni-5-5-oznam/mid/
405616/.html#m_405616 

EŠIF A INÉ ZDROJE EÚ 
Riadiaci orgán pre IROP zverejnil oznam o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov
vyčlenených na výzvu a informáciu o termíne uzávierky 3. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o
NFP na zvýšenie kapacít základných škôl Bratislavského kraja. 
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/oznam-k-vyzve-na-zvysenie-kapacit-zs-bratislavskeho-kraja-oznam/
mid/405616/.html#m_405616 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre
Integrovaný regionálny operačný program vydal dokument Aktualizácia č. 13 k výzve na predkladanie žiadostí o
nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení). 
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/aktualizacia-vyzvy-na-deinstitucionalizaciu-existujucich-zariadeni-oznam/
mid/405616/.html#m_405616 

DOTÁCIE A GRANTY
Grantová výzva Zrelí na dobu digitálnu podporí vzťah seniorov 65+ k digitálnym technológiám. Oprávneným
žiadateľom sú aj mestá a obce. Uzávierka prijímania žiadostí o grant je k 31. decembru 2021. 
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/grantova-vyzva-zreli-na-dobu-digitalnu-oznam/mid/405616/.html#m_
405616 
 
 
PhDr. Michal KALIŇÁK, PhD. 
ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS 
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