AKTUALITY Z RADNICE
Zápis do prvých ročníkov ZŠ sa uskutoční od 7. do 9. apríla
Zápisy žiakov do prvých ročníkov základných škôl na školský rok 2021/2022 sa v Žiline
uskutočnia od 7. do 9. apríla v čase od 14.00 hod. do 18.00 hod. Ak bude v čase konania
zápisov pretrvávať mimoriadna situácia v súvislosti s ochorením COVID-19, zápisy sa budú
organizovať bez osobnej prítomnosti detí. Komunikácia školy so zákonnými zástupcami
sa uskutoční elektronickou formou, prípadne iným spôsobom, a to v závislosti od
priestorových možností konkrétnej základnej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienickoepidemiologických opatrení. Bližšie informácie získajú rodičia na internetových
stránkach škôl alebo ich poskytnú priamo riaditelia škôl alebo pracovníci oddelenia
školstva a mládeže Mestského úradu v Žiline na tel. čísle 041/70 63 402. V prípade, ak
rodič zapisuje na povinnú školskú dochádzku dieťa so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, spolu s písomnou žiadosťou (prihláškou) predkladá aj písomné
vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, vydané na základe
diagnostického vyšetrenia dieťaťa.
Odklad povinnej školskej dochádzky zanikol
Zmenou školského zákona sa od 1. januára 2021 zrušil inštitút odkladu začiatku
plnenia povinnej školskej dochádzky. Ak dieťa ešte nedosiahlo školskú spôsobilosť a
navštevuje materskú školu, rodič požiada riaditeľku materskej školy o vydanie rozhodnutia
o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania. K žiadosti je potrebné
priložiť písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast a informovaný súhlas zákonného
zástupcu. Ak dieťa nedosiahlo školskú zrelosť a nenavštevuje materskú školu, rodič je
povinný zapísať dieťa do prvého ročníka základnej školy a súčasne zapísať dieťa do
materskej školy na povinné predprimárne vzdelanie na školský rok 2021/2022. Zároveň je
potrebné požiadať materskú školu o vydanie rozhodnutia o pokračovaní plnenia
povinného predprimárneho vzdelávania. K žiadosti je potrebné priložiť písomný súhlas
príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomný súhlas
všeobecného lekára pre deti a dorast a informovaný súhlas zákonného zástupcu.
Čo s nadanými deťmi, ktoré nedosiahli šesť rokov?
Pokiaľ chcú rodičia zapísať do základnej školy dieťa mladšie ako šesť rokov, sú povinní k
žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a
prevencie, súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast a doklad o získaní
predprimárneho vzdelania. Deti s intelektovým nadaním majú možnosť navštevovať triedy
pre intelektovo nadaných žiakov v Základnej škole s materskou školou na Ul. sv.
Gorazda v Žiline.
Kde bude otvorený nultý ročník?
Na školský rok 2021/2022 je možné požiadať aj o zaradenie dieťaťa do nultého ročníka.
Dieťa musí spĺňať podmienky: dosiahne fyzický vek šesť rokov do 31.8.2021, nedosahuje
školskú spôsobilosť, pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia a vzhľadom na
sociálne prostredie nie je predpoklad zvládnutia vzdelávacieho programu prvého ročníka
základnej školy. V prípade záujmu bude nultý ročník otvorený v ZŠ Jarná 20.

Mestský úrad je pre verejnosť stále uzatvorený
Mestský úrad v Žiline ostáva pre verejnosť naďalej uzatvorený do odvolania. Dôvodom je
zhoršená epidemická situácia, zaznamenané viaceré pozitívne prípady COVID-19 na
úrade a zamestnanci, ktorí musia absolvovať povinnú karanténu v domácom
prostredí. Samospráva upozorňuje, aby občania riešili svoje požiadavky poštou alebo emailom (aktuálny zoznam kontaktov je uverejnený nižšie). Pracoviská Ohlasovne pobytu
Žilina (evidencie obyvateľov) a Matričného úradu v Žiline v Klientskom centre
Ministerstva vnútra SR (v budove Europalace, Vysokoškolákov 33B) na žilinskom sídlisku
Vlčince budú pre verejnosť k dispozícii v režime určenom ministerstvom či Okresným
úradom v Žiline. O opätovnom sprístupnení všetkých služieb bude mesto informovať.

Fungovanie materských a základných škôl v Žiline
Materské a základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina fungujú v
obmedzenom režime. Základné školy majú prerušené prezenčné vyučovanie a
dostupné sú iba pre žiakov, ktorí sú deťmi zákonných zástupcov pracujúcich v
kritickej infraštruktúre, konkrétne pre zdravotnícky personál, policajtov, hasičov,
vojakov, zamestnancov sociálnych zariadení, zamestnancov strategických podnikov a
pracovníkov predajní so životne nevyhnutými potrebami. Na prvom stupni základné
školy denne vyučujú aj deti, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému
vzdelávaniu. Žilinské materské školy sú taktiež k dispozícii len pre deti zákonných
zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre. Povinnosťou rodičov pri nástupe detí
do škôl je predložiť negatívny výsledok RT-PCR alebo antigénového testu na ochorenie
COVID-19 nie starší ako sedem dní u jedného zo zákonných zástupcov dieťaťa,
potvrdenie o zamestnaní v kritickej infraštruktúre musia, ako v prípade základných škôl,
preukázať obaja rodičia.

Jasle sú dostupné len pre kritickú infraštruktúru
V prevádzke ostávajú mestské zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku
dieťaťa (detské jasle) na uliciach Veľká okružná 82 a Puškinova 14. Dostupné sú iba pre
žiakov, ktorí sú deťmi zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre, čo
musia potvrdením preukázať obaja rodičia.

Ďalšie sociálne služby v meste Žilina a ich režim
Naďalej prístupný je Denný stacionár na Námestí J. Borodáča a jedálne pre seniorov v
správe mesta na Námestí J. Borodáča 1, na Lichardovej ulici č. 44 v Žiline a výdajňa stravy
na ulici A. Kmeťa 38. Poskytovaná je aj donáška stravy do domácností. Pre obyvateľov je
dostupná aj činnosť tzv. sociálneho taxíka, prepravnej služby pre imobilných občanov
a ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím.

Vývoz komunálneho odpadu počas Veľkej noci
Vývoz komunálneho odpadu a separovaného zberu počas veľkonočných sviatkov bude
posunutý o jeden deň, vývozy sa budú uskutočňovať nasledovne:
utorok 6. 4. 2021
streda 7. 4. 2021
štvrtok 8. 4. 2021
piatok 9. 4. 2021
sobota 10. 4. 2021

ZBER

OBJEMNÉHO ODPADU

Mestský úrad v Žiline (odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia) oznamuje, že od
8. 3. do 23. 4. 2021 je na území mesta Žilina vykonávaný jarný zber objemných komunálnych
odpadov.
Do veľkokapacitných kontajnerov patria: napr. koberce, podlahoviny, nábytok, šatstvo, bytové jadrá,
matrace, detské kočíky a pod. Do veľkokapacitných kontajnerov nepatria: chladničky, televízory,
akumulátory, elektronika, pneumatiky, farby, riedidlá a obaly z nebezpečných látok, drobný stavebný
odpad, tráva, lístie, konáre a pod.
Komodity, ktoré nepatria do veľkokapacitných kontajnerov, môžu občania bezplatne odovzdať do
zberného dvora na Jánošíkovej ulici a do zberného dvora v Považskom Chlmci (v pracovné dni od
10.00 do 18.00 hod., v sobotu od 8.00 do 12.00 hod.). Výnimkou je zelený odpad, ktorý je možné
odovzdať iba do zberného dvora v Považskom Chlmci a pneumatiky, ktoré sa odovzdávajú iba do
pneuservisov alebo distribútorom pneumatík.

Veľkokapacitné kontajnery na odloženie uvedených odpadov budú rozmiestnené podľa
nasledujúceho harmonogramu:

OD 29. 3. DO 2. 4. 2021 – SOLINKY, BÔRIK, STRÁŽOV

Solinky
Smreková ulica
Javorová ulica (pri garážach)
Borová ulica (stred ulice) – neskôr presun na
Borovú ulicu č. 35
Jaseňová ulica
Platanová ulica (oproti „Zámočku“)
Limbová ulica 1 (pri ihrisku) – neskôr presun
ako vždy
Gaštanová ulica
Osiková ulica
Dubová ulica
Solinky – Juh

Bôrik
Tulipánová ulica (nad SOU stavebným)
Ulica Alexandra Rudnaya (pri obchode
„Potraviny“)
Ulica Jána Kovalíka č. 21 – neskôr presun na
Čulenovu ulicu
križovatka Oravskej ulice a Bôrickej cesty
Nešporova ulica (parkovisko pri OD „BILLA“)
Na Malý Diel

Strážov
Priehradná ulica (konečná zastávka MHD)
Dedinská ulica (koniec ulice)
Ulica Štefana Furdeka (Nový Chlmec pri
Rajčianke)
Rajčianska ulica (v strede ulice)

Celý harmonogram nájdete na stránke mesta:
www.zilina.sk.

PREHĽAD KONTAKTOV

NA MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE
KLIENTSKE CENTRUM
NA MESTSKOM ÚRADE V ŽILINE
INFORMÁCIE

041/7063 111

EVIDENCIA OBYVATEĽOV

PODATEĽŇA

041/7063 153

MATRIČNÝ ÚRAD

ODBOR KOMUNIKÁCIE
A VZŤAHOV S VEREJNOSŤOU

041/7335
041/7335
041/7335
041/7335

703
702
550
551

VEDÚCA ODBORU +421 905 945 805 Katarina.Gazdikova@zilina.sk
HOVORCA MESTA +421 918 754 476 Vladimir.Miskovcik@zilina.sk
hovorca@zilina.sk
VEDÚCI ODBORU
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

ODBOR EKONOMICKÝ
KOMUNÁLNY ODPAD

ODBOR SOCIÁLNY
A BYTOVÝ

KLIENTSKE CENTRUM
V EUROPALACE

+421 917
041/7063
041/7063
041/7063
041/7063

829 760
315
309
308
609

041/7063 239
041/7063 310

Pavol.Vascak@zilina.sk
kc_danove@zilina.sk

fyzické osoby:
komunalny.odpad@zilina.sk
právnické osoby:
Alzbeta.Kadlubcova@zilina.sk
Veronika.Hreusova@zilina.sk

SOCIÁLNO-PRÁVNA OCHRANA,
SOCIÁLNA POMOC

+421 918 882 789

kc_socialne@zilina.sk

SOCIÁL. SLUŽBY A EKONOMIKA
OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA,
POSUDKOVÁ ČINNOSŤ

041/7063 212
+421 905 622 992
+421 905 623 010

kc_socialne@zilina.sk
kc_socialne@zilina.sk
kc_socialne@zilina.sk

041/7063 253
041/7063 203

kc_socialne@zilina.sk
kc_socialne@zilina.sk

REFERÁT BYTOVÝ

VEDÚCA ODBORU +421 905 636 201

ODBOR ŠKOLSTVA,
KULTÚRY, ŠPORTU, CESTOVNÉHO RUCHU
A MIESTNEHO ROZVOJA

ÚTVAR HLAVNÉHO KONTROLÓRA

Ingrid.Dolnikova@zilina.sk

ŠKOLSTVO A MLÁDEŽ +421 905 331 634 Viera.Popluharova@zilina.sk
KULTÚRA +421 905 705 066 Veronika.Tabackova@zilina.sk
ŠPORT +421 908 930 093
Matej.Franek@zilina.sk
CESTOVNÝ RUCH +421 905 477 707
Stefan.Vancik@zilina.sk
041/7063 319
Veronika.Stryckova@zilina.sk

HLAVNÝ KONTROLÓR +421 905 484 404

Vlasta.Grajciarova@zilina.sk

SČÍTAJTE SA

na stránke
www.scitanie.sk

DO 31. MARCA

S+
0 DB SČÍTANIE
OBYVATEĽOV
2 - 21 DOMOV A BYTOV

