Vigyázzunk magunkra és Egymásra

Net-felvétel

Legutóbbi, március végén megjelent
számunkban arról írtunk, hogy az országban 204 a fertőzöttek száma, a
Dunaszerdahelyi járásban pedig hatan
kapták el a vírust, köztük négy férfi és
két nő. Ezek a számok az eltelt egy
hónap alatt nagyban megváltoztak.
Április hónapja az első napon 37 újabb
fertőzött személlyel indult, majd minden
nap újabb és újabb megbetegedéseket jelentettek szerte az országból. Hol ennyi,
hol annyi újabb pácienst regisztráltak.
Volt olyan nap, mint például április 2-a,
hogy 26 teszt lett pozitív, vagy 4-én, amikor 21 új betegről adtak hírt (ekkor öszszesen 471 fertőzött volt az országban),
míg máskor ez a szám meghaladta a 100-

at, mint április 8-án, amikor 101 volt
(ekkor 682 volt a fertőzött).
Az első két halálos áldozatról Marek
Krajčí, egészségügyi miniszter számolt be
április 6-án. Ezért is, és természetesen a
vírus terjedésének megállítása, illetve lelassítása érdekében a húsvéti ünnepekre
kijárási tilalmat rendelt el a kormány. A
járások közötti közlekedést rendőrök
korlátozták. A múlt hónap közepén, 15én összesen 863 fertőzöttet tartottak számon Szlovákiában, 151-en gyógyultak ki
a koronavírusból. Ugyanezen a napon
bejelentették, hogy újabb négy halálos
áldozata van a vírusnak, s ezzel az elhunytak száma 6-ra emelkedett.
Közben a kormány újabb rendelkezéseket hozott, a 65 év felettiek számára je-

lölt ki vásárlási időt, így kizárólag az idősek számára volt szabad belépés reggel 9
és 12 óra között a boltokba (a hónap
végén ezt az időt 9 és 11 óra közé szorították). Mind a kijárási tilalmat, mind
pedig az idősek számára kijelölt vásárlási
időt a hodosiak szépen betartották, az
utcán szájmaszkot viselnek, vigyáznak
egymásra, ezzel is igyekeznek elejét venni
az esetleges megbetegedéseknek.
Lapzártánkkor az országban 1379 fertőzött személyt regisztráltak, közülük a
Dunaszerdahelyi járásban 41-et. Szlovákiában a koronavírus halálos áldozatainak száma 18 és 394-en gyógyultak ki a
kórból.
2020. április 26.

E-mail: ujsag.hodos@gmail.com
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V y d r a n y, n a š a d ed i n a

ChráňmE sEba a DruhýCh

V prvý deň mesiaca apríl sme zaregistrovali ďalších 37 infikovaných osôb a
každým dňom pribúdali ďalšie a ďalšie
ochorenia po celej krajine. Počty nových
pacientov sa neustále menili. Boli také
dni, ako napríklad 2. apríl, kedy bolo 26
testov pozitívnych, alebo 4. apríl, kedy
správy hovorili o 26 pozitívnych testoch
(v tomto čase sme mali u nás celkove
471 nakazených osôb), inokedy zase
toto číslo prekročilo 100, ako to bolo 8.
apríla, kedy vyskočilo na 101 (v tom
čase sme mali 682 infikovaných osôb).
O prvých dvoch obetiach informoval
minister zdravotníctva Marek Krajčí, 6.
apríla. Tento fakt, a samozrejme aj snaha
zastaviť resp. spomaliť šírenie vírusu vi-

Net-felvétel

edla vládu k nariadeniu zákazu vychádzania počas veľkonočných sviatkov.
Dopravu medzi okresmi obmedzovali
policajti. V polovici minulého mesiaca,

15-ho sme na Slovensku evidovali celkovo 863 infikovaných, 151 pacientov
sa z korona vírusu vyliečilo. V ten istý
deň boli oznámené ďalšie štyri úmrtia v
dôsledku vírusu, čím počet obetí stúpol
na 6.
Medzičasom prijala vláda nové opatrenia, vymedzila čas pre nákupy osôb
nad 65 rokov, čo znamená, že v rozmedzí od 9 do 12 hodiny môžu do obchodov vstupovať len seniori (koncom
mesiaca toto rozpätie zredukovali na čas
medzi 9 a 11 hodinou). Ako zákaz
vychádzania, tak aj vyhradený čas pre
nakupovanie Vydrančania dodržali do
bodky, na uliciach nosia rúška, sú vzájomne ohľaduplní, snažiac sa aj týmto
predísť prípadným ochoreniam.
V čase našej uzávierky sme u nás registrovali 1379 infikovaných osôb, spomedzi ktorých bolo v okrese Dunajská
Streda 41. Nákaze korona vírusom na
Slovensku podľahlo 18 osôb.
26. apríl 2020

s.r.o.

V poslednom marcovom vydaní našich novín sme informovali o tom, že
v krajine je 204 nakazených a v okrese
Dunajská streda je infikovaných šesť
osôb, z toho štyria muži a dve ženy.
Tieto čísla sa v uplynulom mesiaci
podstatne zmenili.

T L A Č I A R E Ň N Y O M D A
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Hodos, a mi falunk

LEsz-E iDén oVis baLLagás?

Régi idők ballagása a helyi óvoda udvarán

Óvodánk március 11-től a helyi válságstáb rendelkezése értelmében zárva tart,
március 16-tól pedig valamennyi oktatási intézmény országszerte bezárásra került. Közel másfél hónap telt el, mióta
óvodánk kis közössége nem találkozott.
A közösségi oldalon tartjuk a kapcsolatot a szülői szövetség zárt csoportján
belül, ahol a szülők fotókat, videókat
posztolnak gyermekeikről, melynek mi,
óvó nénik nagyon örülünk, szeretettel
fogadunk minden kedves rajzot, mosolyt, egy-egy verset vagy dalt, amellyel
megmelengetik szívünket. Jó tudni,

A község archívumából

hogy mindenki jól van, látni, mennyit
nőttek, fejlődtek és okosodtak a kicsik.
Sajnos, az anyák napi ünnepségünk idén
elmarad, így ezúton is szeretettel köszöntök minden kedves édesanyát, kívánok nekik nagyon jó egészséget és
sok-sok boldog közös időtöltést gyermekeikkel. Bízom benne, hogy hamarosan
minden visszatér a normál kerékvágásba, óvodánk újra nyithatja kapuit, és
az iskolába készülő nagycsoportosaink
elballaghatnak, ünnepélyes keretek között intve búcsút az óvodás éveknek.

Ezúton mond köszönetet a hodosi
magyar és szlovák alapiskola, illetve az óvoda vezetősége kálmán
gergely önkormányzati képviselőnek, aki a tavalyi éves képviselői
fizetését a három intézménynek
ajánlotta fel. Ezzel a nemes gesztussal tiszteleg édesanyja előtt, aki
szintén megtette ezt a nemes gesztust minden alakalommal, illetve
az intézmények előtt is, hiszen
ezzel is jelzi, milyen nagyra tartja
a munkájukat. köszönjük!

TájékozTaTás a nyugDíjasok részérE
Az új év változást hozott a koncessziós díj fizetésével kap- a díjat, januártól már nem szerepel ez az összeg a fizetencsolatosan, amely nyugdíjas lakosainkat is érinti. A tava- dők között. Akik azonban egyéb módon fizettek, azok a
lyi évben a parlament
szükséges nyomtatvány kiszeptember 17-én elfotöltése után mentesülnek e
gadta a szlovák közszolgákötelességük alól. A nyomlati rádió és televízió
tatványokat megtalálják a
fenntartásáért fizetett díj
www.uhrady.rtvs.sk webeltörlését a nyugdíjasokoldalon az „Odhlásenie”
nak és szociális segélyben
menüpont alatt, ám a posrészesülőknek. Háztartátákon is kitölthetik a szósonként az eddigi havi
ban forgó nyomtatványt.
alapdíj 4,64 euró volt,
További információkat a
www.uhrady.rtvs.sk webmelynek a felét fizették
oldalon találhatnak.
nyugdíjasaink. Akik inkasszón keresztül fizették
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Is k o l a i b e i r a t k o z á s a 20 2 0 / 2 0 2 1 - e s t a n é v re

A Szlovák Köztársaság rendelkezése értelmében a kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel az alapiskolánkban
a 2020/2021-es tanévre való beiratkozásra: 2020. április 15-től április 30-ig kerül sor.

Fontos információk a beiratkozással kapcsolatban:

• A beiratkozás a gyermekek személyes jelenléte nélkül zajlik.
• A beiratkozással kapcsolatos dokumentációt telefonos egyeztetés után a szülők átvehetik elektronikus (e-mail) formában,
vagy pedig megbeszélt időpontban az iskola bejáratánál.
• A törvényes képviselő köteles a beiratkozási űrlapokat kitöltve visszajuttatni elektronikusan az iskola e-mail címére,
vagy elhelyezni az iskola postaládájába legkésőbb 2020. április 30-ig (csütörtök).
• Az iskola telefonszáma: 0910 720 467
• Az iskola e-mail címe: zssvjm.vydrany@hotmail.sk
• A törvényes képviselők által szolgáltatott adatok ellenőrzése az iskolai oktatás rendkívüli megszakításának végét követő
két héten belül történik meg.
• A különleges bánásmódot igénylő gyermek törvényes képviselői utólag kötelesek benyújtani az illetékes nevelési tanácsadó és prevenciós intézmény nyilatkozatát a gyermek alapiskolába történő felvételéről szóló határozat kiadásáig,
legkésőbb 2020. június 15-ig.
• Ha a törvényes képviselő a kötelező oktatás megkezdésének elhalasztását kéri, a kérelem részeként beadandó gyermekorvosi ajánlást, valamint az illetékes nevelési tanácsadó és prevenciós intézmény nyilatkozatát nem szükséges mellékelni,
de a törvényes képviselő utólag köteles benyújtani azokat, legkésőbb négy héttel az oktatás rendkívüli megszakításának
befejezése után.
Tisztelt szülők! a beíratási időszak befejezése utáni hetekben postázzuk a felvételről szóló határozatot.
köszönjük megértésüket!
Mgr. Suska Szilvia, igazgatónő

Základná škola Vydrany

Milí rodičia budúcich prvákov!
Na základe rozhodnutia Slovenskej republiky, vzhľadom na mimoriadnu situáciu a karanténne opatrenia
v súvislosti s COVID-19 Vám oznamujem, že zápis do 1. ročníka sa uskutoční
v čase od 15.04.2020 do 30.04.2020.

Dôležité informácie o zápise:

• Zápis sa organizuje bez osobnej prítomnosti detí.
• Dokumentáciu slúžiacu na zápis detí do 1. ročníka môžu rodičia prevziať po telefonickej dohode pri vchode školy, alebo
formou e-mailu v elektronickej podobe.
• Zákonný zástupca dieťaťa je povinný vyplnené dokumenty poslať na e-mailovú adresu školy, alebo ju môže odovzdať do
poštovej schránky školy (pri vstupnej bráne školy) najneskôr do 30. 04. 2020 (štvrtok).
• Telefónne číslo školy: 0910 751 459
• E-mailová adresa školy: zsvydrany@gmail.com
• Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho pre
rušenia školského vyučovania.
• Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia
výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2020.
• Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu,
ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov
od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.
Vážení rodičia! Po ukončení zápisných týždňov Vám pošleme rozhodnutie o prijatí žiakov.
za pochopenie ďakujem.
Mgr. Beáta Józsa Májovská, poverená riaditeľka

Óvoda

Április
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B E IRATKOZ Á S

a hodosi magyar nyelvű Óvoda igazgatósága értesíti a Tisztelt szülőket,
hogy a gyermekek óvodába való beíratása a 2020/2021-es tanévre
2020. áPriLis 30-TÓL május 31-ig TarT,
mely a jelen helyzetre való tekintettel személyes találkozás nélkül valósul meg.
Az óvodába való felvétel a gyermek törvényes képviselője által benyújtott kérvény alapján történik, melyet megtalálnak
óvodánk honlapján: ovodahodos.edupage.org, vagy kérhetik e-mailben a következő címen:
gaaladriana76@gmail.com. Ajánlott az elektronikus kommunikáció, ám amennyiben a műszaki feltételek
ezt nem teszik lehetővé, a kérvény átvehető az óvoda igazgatóságán
május 13-án és május 20-án 9 órától 11 óráig a higiéniai és járványügyi intézkedések betartása mellett.
A kitöltött és aláírt kérvényeket postázhatják az óvoda címére:
magyar nyelvű Óvoda / materská škola s Vjm, 930 16 Vydrany 314,
elküldhetik a megadott e-mail címre, vagy személyesen kézbesíthetik az óvoda postaládájába.
A gyermek egészségi állapotáról szóló igazolást, mely a felvételi kérvény részét képezi,
a beíratási időszakban nem kérjük, elegendő utólagosan mellékelni.
Felvételi követelmények: szoba- és ágytisztaság, korhoz mért önállóság az alapvető önkiszolgáló
tevékenységekben (öltözködés, étkezés, higiéniai szokások ismerete).
A felvételnél előnyben részesülnek: azok a gyermekek, akik betöltötték 5. életévüket,
ill. akik halasztást kaptak a kötelező iskolalátogatás megkezdéséről.
További információk megtalálhatók óvodánk honlapján.
minDEn kEDVEs szÜLŐT és LEEnDŐ kisÓVoDásT szErETETTEL Várunk!

záPis Do maTErskEj ŠkoLy
Riaditeľstvo Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským vo Vydranoch oznamuje váženým rodičom,
že termín zápisu detí do materskej školy na školský rok 2020/2021 je
oD 30. aPríLa Do 31. mája 2020,
ktorý vzhľadom na súčasnú situáciu sa uskutoční bez osobného kontaktu.
Na predprimárne vzdelávanie do materskej školy sa deti prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu
dieťaťa, ktorú nájdete na webovej stránke materskej školy: ovodahodos.edupage.org, alebo môžete požiadať cez mail na
nasledovnej adrese: gaaladriana76@gmail.com. Odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky neumožňujú, žiadosť si môžete vyzdvihnúť na riaditeľstve materskej školy
v dňoch 13. mája a 20. mája od 9.00 do 11.00 hod. s dodržaním hygienicko-epidemiologických opatrení.
Vyplnené a podpísané žiadosti môžete poslať poštou na adresu materskej školy:
materská škola s Vjm / magyar myelvű Óvoda, 930 16 Vydrany 314, e-mailom na hore uvedenú adresu,
alebo osobne doručiť do poštovej schránky materskej školy.
Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, ktoré je súčasťou žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy,
sa v určenom termíne zápisu nebude vyžadovať, stačí dodatočne priložiť.
kritériá prijímania: vekuprimeraná samostatnosť pri sebaobslužných činnostiach
(používanie WC, stolovanie, obliekanie, základné hygienické návyky).
Prednostne sa do mŠ prijímajú: deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku,
deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.
Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke materskej školy.
VŠETkýCh miLýCh roDiČoV a buDÚCiCh ŠkÔLkároV srDEČnE oČakáVamE!
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hogyan zajLik a TáVokTaTás?
a szlovák köztársaság határozata alapján 2020. március 16-tól az összes szlovákiai iskolában felfüggesztették az
iskolai oktatást, így mi is ráálltunk
az online tanításra.
Eleinte nem volt könnyű, hiszen a gyerekeknek, szülőknek és a tanároknak egyik
napról a másikra kellett alkalmazkodniuk
az új rendszerhez. Az első napokban a tanulók talán még örültek is annak, hogy
otthon lehetnek, mivel sokan szünidőnek
fogták fel a helyzetet. Pár hét elteltével viszont már mindenkinek hiányzott az iskola, az osztálytársak, a barátok és a tanító
nénik.
Tanulóink e-mailen, a közösségi média
lehetőségeit kihasználva kapják a feladatokat az órarendjük szerint. A tanító
nénik ezen a felületen keresztül küldik a
videókat, internetes hivatkozáso- kat és a
feladatlapokat. A megoldott feladatokat
pedig a gyerekek, szüleik segítségével viszszaküldik a tanító néniknek az interneten.
Online történik a visszacsatolás: ellenőrzés és feleltetés is.

Akadnak olyan családok, ahol nincs
otthon számítógép, okostelefon, vagy internethozzáférés; nekik egy-két hétre előre
elkészítjük kinyomtatva a tanulnivalót és
a feladatlapokat, eljuttatjuk hozzájuk és
telefonon velük is folyamatosan tartjuk a
kapcsolatot. A tanító nénik a nap nagy részében online elérhetők. Ha tanulóink
megakadnak a feladatok megoldásában,
kapcsolatba léphetnek velünk, felhívhatnak bennünket és mi mindenben segítünk nekik. Tudom, hogy sok feladat
hárul most a szülőkre, de mi, pedagógusok minden erőnkkel azon dolgozunk,
hogy megkönnyítsük munkájukat.
Ezúton szeretném megköszönni minden szülőnek, tanulónak és a tanító néniknek ezt a példaértékű összefogást.
Senki nem tudja, hogy meddig fog még
tartani ez a helyzet, de bízom abban, hogy
hamarosan minden visszaáll a régi kerékvágásba és nemsokára újra találkozunk.
Addig is mindannyiunknak kitartást és
legfőképpen jó egészséget kívánok!
Mgr. Suska Szilvia, igazgatónő

Április
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Ž i aC i P r á z D n i n y n E m a j Ú –
u Č i a s a „n a D i a ľ k u“
ministerstvo školstva sa rozhodlo
proti šíreniu koronavírusu CoViD19 zatvoriť všetky školy na území slovenskej republiky. samozrejme ani
naša základná škola nebola výnimka.
Vyučovací proces sa napriek tomu nemohol zastaviť. Keď vypukla táto mimoriadna situácia, zvolali sme učiteľský
zbor a spravili poradu. Riešili sme
hlavne otázky, ako ďalej s vyučovaním,
ako budeme postupovať pri zadaní úloh,
čo s deťmi, ktoré nemajú k dispozícií internet a smartfón. Museli sme myslieť
na veľa vecí. Bolo to ťažké a náročné, ale

našťastie naša kolektíva dokáže efektívne
spolupracovať. Vypracovali sme domáci
študijný plán pre žiakov. Najprv dvoj
a potom trojtýždňový harmonogram.
Pri zadaní úloh si uvedomujeme, že
rodičia nie sú učitelia, väčšinou pracujú.
Náročnosť úloh zadávame v strednej
úrovni. Žiakom, ktorým vypracovaný
študijný plán je menej náročný, posielame úlohy navyše a naopak, ktorým je
priveľa, znižujeme náročnosť. K žiakom
pristupujeme individuálne.
Vypracovaný harmonogram spolu
s pracovnými listami doručíme rodičom
elektronicky alebo osobne. Každý deň
sme v kontakte s rodičmi. Posielame im
úlohy a robievame video hovory. Robíme všetko preto, aby sme rodičom
uľahčili prácu. Napriek tomu, že táto situácia je ťažká a nová pre každého,

môžem povedať, že ju zvládame vynikajúco. Rodičia zabezpečili pre svoje deti
vhodné podmienky, aby sa deti vedeli
bez problémov vzdelávať doma.
Teší ma, že proces domáceho vyučovania funguje. Som pyšná na kolegyne,
žiakov a ich rodičov, že usilovne pracujú
a zvládajú túto sťaženú etapu školského
roka. Rodičia posielajú vypracované
úlohy, prostredníctvom toho získavame
spätnú väzbu.
Zatiaľ neviem predvídať, dokedy bude
trvať táto výnimočná situácia, ale pevne
verím, že sa čoskoro stretneme nielen
cez virtuálny svet, ale aj osobne v našej
krásnej škole.
Mgr. Beáta Józsa Májovská,
poverená riaditeľka ZŠ Vydrany
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V y d r a n y, n a š a d ed i n a

buDujE sa kanaLizáCia
keďže sa o jedná o spoločný projekt,
prípravné práce na výstavbu tlakovej
splaškovej kanalizácie sa vo Veľkom
blahove spustili 9. marca 2020, a v
našej obci 27. apríla 2020. (v prípravnej fáze sa zatiaľ zrealizovalo vytýčenie
podzemného potrubia)
Spomedzi množstva otázok od obyvateľov
sa pokúsime odpovedať na niektoré z nich.
otázky a odpovede:
1. akým spôsobom budú na systém
napojené momentálne neobývané
domy?
Podľa projektovej dokumentácie resp. v
zmysle stavebného povolenia sa vo Vydranoch počíta s napojením 580 domov.
Pokiaľ toto číslo na základe dotazníkov
dosiahneme , neobývané nehnuteľnosti
nebudú zahrnuté do prípravy na napojenie. Napriek tomu, že je už po termíne
odovzdania, ešte stále k nám prichádzajú nové dotazníky, ktoré postupne
spracovávame.
2. na tých úsekoch, kde už bude položené hlavné potrubie, nebudeme
môcť zohľadniť ďalšie žiadosti o pripojenie?
Samozrejme napojenie na hlavné potrubie bude možné zrealizovať aj v budúcnosti, lenže poplatky s tým spojené už
bude v plnej miere znášať majiteľ nehnuteľnosti, a nebudú to len tzv. poplatky napojenia domu.

3. na základe čoho budú určené poplatky pre tých obyvateľov, ktorí majú
na mestský vodovod napojenú len kuchyňu, resp. pre tie domácnosti, ktoré
nie sú napojené n mestský vodovod?
Spotreba úžitkovej vody a odvod komunálnej odpadovej vody spolu nesúvisia,
keďže každá z nich má vlastný merací
prístroj. Oba tieto meracie prístroje namontuje Západoslovenská vodárenská
spoločnosť,s ktorou uzavrú obyvatelia
zmluvu o dodávaní týchto služieb.
4. ako treba chápať napojenie, znamená do dvora alebo len po plot ?
Realizácia výstavby hradená zo štátnej
dotácie zahrňuje výstavbu hlavného potrubia resp. výstavbu 7 ks prečerpávacích staníc. Majúc toto na zreteli, je naša
odpoveď nasledovná: pripojenie vedené
z verejného priestoru po hranicu súkromného majetku je bezplatné. Pripájanie jednotlivých domov hradí majiteľ
nehnuteľnosti. Výška týchto poplatkov
sa nedá presne určiť, nakoľko každá nehnuteľnosť je špecifická (či sa jedná o
vybetónovanú alebo trávnatú plochu,
vzdialenosť prípojky od hranice pozemku, atď).
5. za aké obdobie musí byť zrealizované napojenie na existujúcu kanalizačnú sieť?
Kľúčové slovo je existujúca sieť. Zdôrazňujeme: funkčná sieť. Čiže obyvatelia sa
na systém budú môcť napojiť až po jeho
sfunkčnení, daním do prevádzky a po
tlakových skúškach, čiže po celkovej ko-

laudácii. Až potom môže Západoslovenská vodárenská spoločnosť pristúpiť
k uzatváraniu jednotlivých zmlúv s majiteľmi nehnteľností. Reálny termín je
teda október 2021. Ukončenie stavebných prác je naplánované najneskôr do
30. mája 2021
6. okrem poplatkov a prác spojených
s pripojením od plota smerom k
domu, budú ešte nejaké ďalšie výdavky?
Áno, v prípade že budeme zmluvu so
Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou riešiť zvlášť. V skutočnosti by
sme ju však mali riešiť spolu, nakoľko sa
jedná ešte o a) zemné práce a vybudovanie domácej prípojky (revízna šachta,
potrubie, pripojenie k nehnuteľnosti),
b) spustenie funkčnosti systému (uzatvorenie zmluvy a meranie).
Tak ako sme to avízovali v informačnom
materiály rozposlanom ešte v marci
(prieskum verejnej mienky v súvislosti s
pripájaním), budeme obyvateľov priebežne informovať nielen prostredníctvom našich novín, ale aj telefonicky a
cez obecný rozhlas.
Touto cestou prosíme aj o uvoľnenie
spomínaných úsekov, t.j. odstránenie
motorových vozidiel trvale zaparkovaných pri ceste a na trávnatej ploche.
Vopred vám všetkým ďakujeme za
pochopenie a trpezlivosť, ako aj za súčinnosť počas realizácie stavebných
prác.

Április
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éPÜL a CsaTornaháLÓzaT
közös projektről lévén szó, nagyabonyban 2020. március 9-én kezdődtek el, községünkben pedig 2020.
április 27-én kezdődtek a nyomásalapú lefolyórendszer építkezési munkálatai (ezidáig az előkészítési fázisban a földalatti vezetékek kitűzése lett
elvégezve).
A számos témával kapcsolatos hozzánk beérkezett kérdés közül a következőkre próbálunk most választ adni:
kérdések és válaszok:
1. milyen formában fog megtörténni
azon házak csatlakoztatása a rendszerre, ahol egyelőre nem lakik senki?
Hodosban a csatornahálózat tervdokumentációja, ill. a vonatkozó építkezési
engedély 580 házi „rácsatlakozással” számol. Amennyiben ezt a mennyiséget
a kérdőívek alapján elérjük, abban az
esetben a nem lakott ingatlanok nem
lesznek előkészítve a csatornahálózat gerincére való „rákötésre”. A határidő letelte után ugyan, de még most is
érkeznek nyilatkozatok, melyeket folyamatosan dolgozunk fel.
2. azokon a szakaszokon, melyeken a
csatornahálózat gerince le lesz fektetve a rákötési szándékot már nem
fogjuk tudni figyelembe venni.
Természetesen a későbbiek folyamán is
lesz lehetőség a fővezetékre való csatlakozásra, de akkor már a teljes csatlakozási költséget az ingatlantulajdonosnak
kell térítenie, és nem csupán az úgymond házi rákötés költségeit.
3. mi alapján fognak fizetni azok a lakosok, akiknek csak a konyhájuk van
rákötve a városi vízvezetékre, illetve
azok a háztartások, amelyek nincsenek rákötve a városi vízre?
Az ivóvízhasználat és a műszaki víz elvezetése nincs összefüggésben, ugyanis
mindkét szolgáltatást külön műszer
méri. A mérőműszereket a Nyugat-szlovákiai Vízművek Rt. szereli fel mindkét
esetben, és mindkét szolgáltatásnak ők
a működtetői. Aképpen, ahogy az ivóvíz

bevezetéséhez, ugyanúgy a műszaki víz
közművére való rácsatlakozáshoz is
a Nyugat-szlovákiai Vízművek Rt.-vel
fognak a lakosok szerződést kötni.
4. a rákötés a kerítésen belülre is vagy
csupán a kerítésig szól?
A közmű kiépítésének a költségei közpénzből magukba foglalják a csatornahálózat gerincének, illetve az átemelő
állomások (7 drb) kiépítését. Ennek értelmében válaszunk a következő: a közterület és a magántulajdon határáig való
rácsatlakozás a gerincre térítésmentes.
A házi rákötések költségei az ingatlantulajdonost terhelik. Ezeket a költségeket
egyébként nem lehet pontosan meghatározni, ugyanis minden ingatlannál
más a kiindulási alap (betonozott terület
vagy füves rész felbontása, a csatlakozási
pont távolsága a telekhatártól stb.).
5. mennyi időn belül kell „rákötni” a
házat a meglévő rendszerre?
A kulcsszó a meglévő rendszer. Hangsúlyozzuk: a működőképes rendszer.
Tehát, a lakosok a csatornahálózat közművére csak annak nyomáspróbái és
üzembe helyezése (a „kolaudációs“ végzés jogerőre emelkedése) után tudnak
rákötni, mivel a Nyugat-szlovákiai Vízművek Rt. nem tudnak hamarabb szerződést kötni a tulajdonosokkal. A reális

időpont tehát 2021. októbere. Az építkezés munkálatait pedig legkésőbb
2021. május 30-áig tervezzük befejezni.
7. a rácsatlakozás – azon kívül, hogy
a kerítésen belül a lakó végezteti el a
munkálatokat – jár valamilyen egyéb
kiadással is?
Igen, ha külön kezeljük a Nyugat-szlovákiai Vízművek Rt.-vel való szerződéskötést. Ami tulajdonképpen egyben
kezelendő, mert ez esetben szó van még:
a) a földmunkák és a házi csatornavezeték kiépítéséről (ellenőrző akna, csővezeték, rákötés az ingatlanra);
b) a rendszer beélesítéséről (szerződéskötés és mérés).
Ahogy azt a március hónapban szétküldött információs anyagban (közvéleménykutatás a rákötésekkel kapcsolatban) jeleztük, az építkezés ideje alatt folyamatosan tájékoztatni fogjuk a lakosságot úgy a faluújságunk hasábjain,
mint telefonon, illetve a hangosbemondón keresztül.
Ezúton kérjük az említett szakaszokról
a munkálatok idejére a tartósan az úttesten, illetve a zöld övezetben parkoló járműveket eltávolítani.
Türelmüket, megértésüket, valamint
a kivitelezés időtartama alatt tanúsított
együttműködésüket előre is köszönjük.
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kiVirágzoTT az EmLékmű
Járvány ide vagy oda, az élet megy tovább. Aki otthon maradhat, tegye meg, ám akinek munkája van, el kell végeznie. Településünkön sem állt meg teljesen az élet. A község alkalmazottai Patócs Lajos citerás emlékműve körül takarítottak és szépítették a környezetet. Több virág is kiültetésre került, így ugyan nem szó szerint, de kivirágzott az emlékmű. S ugyan mostanság
nem rendeznek futball-mérkőzéseket a helyi focipályán, így az ide érkezők nem láthatják a változást, ám az arra járók észrevehetik azt. Apróságnak tűnhet ez a változás, ám azt már egy neves úrhajóstól rég tudjuk, hogy kis lépésekből lesznek a legnagyobbak.

a CsaTornaháLÓzaT éPíTésénEk ÜTEmTErVE

Április
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kEDVEs hoDosi nyugDíjasok!
Egy ideje már, ha így szólítottalak
meg benneteket, legtöbbször valami
jó hírrel volt kapcsolatos. most azonban sajnos ez nem így van. az utóbbi
hetekben belépett az életünkbe, és fenyeget bennünket egy láthatatlan ellenség, a koronavírus. a következményeit mindannyian saját bőrünkön
tapasztalhatjuk.
Most nem magáról a betegségről és a
körülötte zajló történésekről akarok
írni, hiszen naponta ezt halljuk a rádióban, tévében, olvassuk az újságokban,
stb. Arról szeretnék pár szót szólni,
mint egyike a hodosi nyugdíjasoknak,
hogyan befolyásolhatjuk mi magunk is
ennek a már sajnos világméreteket öltött járványnak a végkifejletét. A tudósok, a kutatók, az orvosok, sőt az
országok vezető politikusai is azon dolgoznak, miként lehetne olyan feltételeket kialakítani, olyan döntéseket,
szabályokat hozni és bevezetni, hogy kezelni tudják és pozitívan befolyásolják a
járvány terjedését. És ezután jövünk mi,
a többi ember. Ezek a szabályok mindannyiunk életére hatással vannak, és
nem pozitív értelemben. Korlátozva vagyunk az élet minden területén. De
ezek a szabályok szükségesek, betartásuk pedig annál inkább. Most csak magunkról, nyugdíjasokról szólok.
A mi dolgunk csak annyi, hogy maradjunk otthon és tartsuk be az egyéb
korlátozásokat. Nem kérnek tőlünk

olyan sokat, amit nem lehetne teljesíteni. Ahogy tudjuk, a vírus épp a mi
korosztályunkat támadja leginkább. Viselkedjünk tehát úgy, hogy ne adjunk
esélyt a fertőzésnek. Nem lényegtelen
frázis az, hogy vigyázzunk magunkra,
vigyázzunk egymásra. Ha mi megbetegszünk, azzal veszélyeztetjük mások
egészséget is. Gondoljunk a gyermekeinkre, unokáinkra, akiknek a járvány
okozta szigorítások mellett végezni kell
a dolgukat, munkába járni – ha egyáltalán lehet –, a gyerekeket otthon tanítani, a kicsiket úgy lefoglalni, hogy a
többi dologra is legyen idő, a háztartást
vezetni, főzni a családnak, mert most
mindenki otthon étkezik, hogy tovább
ne soroljam. Ne okozzunk nekik mi is
gondot azzal, hogy még értünk is aggódniuk kelljen. Ne legyünk tehát felelőtlenek, hiszen mindegy nekünk, hogy
mikor megyünk vásárolni, a védőmaszk
és a kesztyű viselése, a higiéniai előírások betartása sem okozhat gondot, ki
fogjuk bírni, hogy a rokonokkal, barátokkal nem találkozhatunk olyan gyakran, mint azt megszoktuk.
Sajnos még mindig sokan vannak,
akik nem tartják be az előírásokat, nem
veszik azokat komolyan, és éppen ezért
van az, hogy lassan az idősekre úgy fognak tekinteni, mint első számú közellenségre. Bizonyítsuk hát az ellenkezőjét,
hogy az idősek is tudnak önfegyelmet
gyakorolni. Mi, falusi nyugdíjasok még
jobb helyzetben vagyunk, mint a váro-

siak, kimehetünk az udvarra, a kertbe,
nem vagyunk a négy fal közé bezárva.
Csináljuk azt, amit szeretünk: olvassunk
jó könyveket, hallgassunk zenét, nézzünk tévét, kézimunkázzunk, fejtsünk
keresztrejtvényt, süssünk, főzzünk a gyerekeknek, unokáknak. Ismerlek Benneteket hodosiak, meg tudjuk és meg
fogjuk csinálni!
A mi szervezetünkre is negatívan hat
ez a járvány, hiszen nem tudtuk elindítani a számítógépes tanfolyamot, elmaradt a kirándulás a budapesti virágkiállításra, de bízzunk benne, hogy egyszer vége lesz ennek az egésznek, és folytathatjuk megszokott életünket.
Hogy jót is mondjak: nagyon szép,
tágas helyiséget kaptunk a polgármesteri hivatal épületében, amint lehet,
összejövünk kávézni, beszélgetni – lesz
miről! Tervbe van véve és ígéretet kaptam, hogy amint a járvány lecseng, elmegyünk egy napra egy szép helyre
kirándulni, ahol biztosan jól fogjuk
érezni magunkat. Úgyhogy kedves hodosi nyugdíjasok: FEgyELEm és kiTarTás! Kívánok mindannyiótoknak
jó egészséget és tartalmas időtöltést.
A járvány után találkozunk!
Horváth Magda,
a Hodosi Nyugdíjasszervezet alelnöke
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Dôležité

2020

az ÜLés Programja

Program zasaDnuTia

az önkormányzat 2020. 03. 30-án megtartott
16. ülésének programja

Program 16. zasadnutia ocz, konaného dňa
30. 03. 2020

1. Megnyitó

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu rokovania
Kontrola plnenia uznesení OcZ
Správa
– o daňovom priznaní Združenia obcí kanalizácia
Vydrany–Veľké Blahovo
6. Odsúhlasenie faktúr
7. Návrh VZN obce Vydrany č.1/2020 o ochrannom
pásme pohrebiska na území obce Vydrany
8. Správa predsedov komisií a poslancov OcZ delegovaných do Rady školy pri MŠsVJM Vydrany, do Rady
školy pri ZŠ Vydrany a do Rady školy pri ZŠsVJM
Vydrany
9. Návrh na určenie mesačného platu starostu obce
Vydrany
10. Správa starostu obce
11. Iné aktuálne otázky – diskusia
12. Záver

2. Jegyzőkönyvvezető kijelölése és a hitelesítők jóváhagyása
3. Tárgyalási rend jóváhagyása
4. Határozatok teljesítésének ellenőrzése
5. Jelentés Hodos–Nagyabony községek társulása a Csatornahálózat adóbevallásáról,
6. Számlák jóváhagyása
7. Hodos község 1/2020. számú általánosan kötelező
érvényű rendelete a temető védőövezetéről Hodos
község területén
8. Bizottsági elnökök, valamint a helyi iskolatanácsokba
delegált képviselők beszámolója
9. Javaslattétel Hodos község polgármestere havi fizetésének meghatározására
10. Polgármester beszámolója
11. Egyéb aktuális ügyek – vita
12. Zárszó

1.
2.
3.
4.
5.

KedVes HodosiaK!

Milí Vydrančania!

Ha szükségük van orvosságra, de nem tudnak érte elmenni a gyógyszertárba, hívják házhoz a gyógyszerészt.
Hodosi lakosként örömmel ajánlom fel segítségemet,
házhoz szállítom az orvosságokat és egyéb patikában
kapható készítményeket a község területén.
Információ a 0908 13 66 20-as számon.

Potrebujete lieky, ale neviete sa dostať do lekárne,
zavolajte farmaceuta priamo domov. Ako obyvateľka
dediny rada ponúknem pomoc, donášku liekov a iných
prípravkov z lekárne priamo k Vám domov v obci
Vydrany. Pre bližšie informácie volajte na čísle:
0908 13 66 20.

Kiss Lívia
www.facebook.com/lekarends • lekaren@sagax.sk

Lívia Kissová
www.facebook.com/lekarends • lekaren@sagax.sk

• anyakÖnyVi hírEk • sPráVy z maTriky •
Március 2020. marec
ÚjszÜLÖTTEk • naroDiLi sa:
• sárközi Dániel
• koloditsová zita
• kázmér Péter
Gratulálunk az újszülöttekhez!
• Vörös Dávid
Rodičom blahoželáme k šťastnému príchodu ich dieťaťa na svet.
ELhunyTak • rozLÚČiLi smE sa:
• hodosi rudolf (82)
A hozzátartozók fogadják őszinte részvétünket. • Pozostalým rodinám vyslovujeme úprimnú sústrasť nad stratou ich blízkych.
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h o D o s i m a r a D Ta m 81.
kolodits Erzsébet (szül. hodossy) öt
évvel ezelőtt szencre költözött.
akkor egyszerűbbnek tűnt innen látogatni pozsonyi munkahelyét. Férje
szintén a fővárosban dolgozik. Egy
három esztendős kisfiú és egy valamivel több mint egy hónapos kislány
boldog anyukája.
milyen gyakran látogatsz vissza a
szülőfaludba?
Ha tehetem, jövünk haza. Itt élnek a
szüleim, ismerősök, gyerekkori barátok, akikkel gyakran összeülünk. Ha
Hodosba megyek, mindig több napra
látogatok haza. A kisfiam nagyon szeret az udvaron tenni-venni.
a rendezvényekre jártok a faluba?
Bármelyikre szívesen jövünk, próbáljuk úgy időzíteni a hazalátogatásokat,
hogy legyen éppen valamilyen esemény
is. Azt kijelenthetjük, hogy Hodosban
zajlik a kulturális élet.
milyen kedves emlékeid vannak a
hodosi gyermekévekről?
Szinte el tudtunk tűnni egész napra,
kibicikliztünk a Kis-Dunához és vissza.
Minden évben tábortüzet gyújtottunk
a Hideg oldalon, még fürödtünk a

Kolodits (Hodossy) Erzsébet

tiszta kanálisban, szépen összegyűltünk
mi gyerekek a Hideg oldalon, diszkóztunk a kultúrházban. Ez volt számomra az igazi gyerekkor.
hogy tetszik nektek az a változás,
ami a faluban történt az elmúlt néhány évben?
Ha nincs ez a változás, akkor most
nem tudtunk volna építkezési telket
vásárolni.

Így van, ugyanis éltünk a lehetőséggel,
telket vásároltunk Hodosban és építkezni kezdtünk. Nem sietünk semmivel, úgy tervezzük, hogy jövőre
költöznénk. Mindig vágytam vissza
Hodosba, a férjem is egyre inkább
megszerette a falut, illetve a falubelieket. Szencen két gyerekkel a blokklakásban már nem egyszerű. A város
azonban ideális a gyerekeknek, hiszen
sok a játszótér, a tavak, a rekreációs lehetőségek. A fiam ide jár óvodába is
és nagyon szereti.
mi hiányzik majd, ha visszaköltözöl?
Talán a szenci parkok, játszóterek, esetleg a cukrászdák, ahova az ember kicsi
gyerekekkel kimehet. Az olyan helyszínek biztosan hiányoznak majd, ahol a
fiatal családosok összegyűlhetnek a
gyerekeikkel.
a kérdés, amit a végén mindig felteszünk, hogy a hodosi maradtam
szlogen rád mennyire jellemző, az
előző válaszaidból kiderül, hogy teljes mértékben. jól érzem?
Igen, bár a mostani vezetéknevem már
nem a Hodossy, de ha megkérdezik,
akkor mindig azt mondom, hogy hodosi voltam és maradok is, mert a gyökereim ide kötnek.

Tehát ha jól értem, nem maradtok
örökre szencen?

Tavaszi rágcsálóirtás

Jarná deratizácia

Tisztelt lakosság és vállalkozók,
a Dunaszerdahelyi Közegészségügyi hivatal felhívása alapján tájékoztatjuk Önöket hogy az egészségügyi kártevők –
rágcsálófélék, elszaporodása elleni védekezés érdekében

Vážení obyvatelia a podnikatelia,
z dôvodu zabránenia premnoženia živočíšnych škodcov v
jarných mesiacoch na území obce, Vás týmto v zmysle Odborného usmernenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede, informujeme o
povinnosti vykonania deratizácie – regulácie živočíšnych
škodcov:
• v rodinných a bytových domoch;
• v objektoch určených na chov hospodárskych zvierat;
• v objektoch určených na podnikanie;
• v suterénnych a pivničných priestoroch objektov;
• v areáloch živočíšnej a potravinárskej výroby;
• v skladoch potravín a požívatín;
• v skladoch ďalších komodít.

áPriLis

29-TŐL május 29-ig TErjEDŐ iDŐszakban

az érvényben lévő jogszabályok értelmében a lakosság és
a vállalkozók kötelesek rágcsálóirtást végezni a:
• családi és tömbházakban;
• háztáji gazdasági épületekben;
• vállalkozásra használt ingatlanokban;
• pincehelyiségekben;
• élelmiszer, gabonafélék, zöldség és egyéb termékek
raktározására szolgáló raktárhelyiségekben, illetve
csarnokokban.

V TErmínE oD

Együttműködésüket előre is köszönjük.

29. 04. 2020 Do 29. 05. 2020.
Za spoluprácu Vám vopred ďakujeme.

V eTőMAgOk
PONUKA

SZIKRA ABC KÍNÁLATA

SZéleS VÁlASZTékA keDVeZő ÁRON!

Široká ponuka semien a osív v ponuke u nás za skvelé ceny!

Á llATeleDel

keDVeZő ÁRON !

krmivo pre psov a pre vašu
mačku za výhodné ceny!

Házhozszállítás Hodosban!
Rozvoz v obci!
Óvoda •

Nagyabony

kázmér Tamás (Repülő) szülői háza.

• Jednota

Tel.: 0948 615 830
0904 615 831
Fitt
Zone
•

• Temető
• Sz
ikra
A

Borház •

BC

Dun
asz
erd

ahe

ly

Nyitvatartás:
H−P / Po−Pi
9.00−11.30 12.30−16.00
Otváracie hodiny: Szo−Vas / So−Ne Zárva−zatvorené

Április
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V y d r a n y, n a š a d ed i n a

inFormáCia PrE DÔChoDCoV
Platiteľ úhrady, ktorý mal nárok na platenie úhrady za služby RTVS v zníženej
sadzbe 2,32 eur k 31. 12. 2019 a v tejto
výške ju aj platil (z dôvodu poberania
dôchodkových dávok, alebo dávok v
hmotnej núdzi), je od 1. 1. 2020 automaticky oslobodený od platenia tejto
úhrady. Platiteľ platiaci úhradu cez
SIPO nebude mať po tomto dátume
predpis RTVS na SIPO doklade. Nie je
potrebné kontaktovať RTVS.
Platiteľ, ktorý platil úhradu priamo na
účet RTVS, od 1. 1. 2020 nemá povinnosť platiť úhradu (je potrebné zrušiť
prípadný trvalý príkaz na úhradu vo
svojej banke).
Platiteľ úhrady, ktorý platí úhradu
vo výške 4,64 eur, je poberateľom dôchodkových dávok podľa § 65 až 77
zákona č. 461/2003 z. z. o sociálnom
poistení v znení neskorších predpisov
(starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok,
vdovský a vdovecký dôchodok a sirotský
dôchodok), alebo poberateľom rovno-

cenných dôchodkových dávok vyplácaných zo zahraničia, nemá pravidelný príjem zo zárobkovej činnosti,
nežije v domácnosti s inou osobou s
pravidelným príjmom zo zárobkovej
činnosti má nárok na oslobodenie od
platenia úhrady od nasledujúceho

mesiaca po oznámení a preukázaní
tejto skutočnosti. Odhlásenie od platenia úhrady je možné vykonať na stránke
www.uhrady.rtvs.sk v časti Odhlásenie,
alebo vyplnením tlačiva na ktorejkoľvek
pobočke slovenskej pošty.
RTVS

sTanoVisko Č . 3 VV ssTz k akTuá LnEj
siTuá Cii sú VisiaCEj s oPaTrEniami ohĽ aDom
koronaVí rusu CoViD-19
na základe diskusie s viacerými funkcionármi regionálnych zväzov, ako aj
stanoviska ŠTk ssTz vyplynulo, že je
záujem dohrať súťaže v súťažnom ročníku 2019/2020 aj za cenu ukončenia
sezóny v neskoršom termíne (september
2020). otvorenie sezóny 2020/2021 by
sa mohlo presunúť na začiatok októbra.
Extraliga muži a ženy
a.) Súťaže sú prerušené do konca júna
2020 a podľa vývinu situácie a opatrení
vlády budú dohrané ak to situácia dovolí.
b.) V prípade nedostatku termínov odohrať semifinále, finále a stretnutie o 3.
miesto mužov v jednom termíne spolu
so ženami v hale SSTZ.

c.) Ukončiť súťaže tak ako sú a budú postupovať a zostupovať družstvá tak ako
sú teraz v tabuľke.

Pozn. VV SSTZ rozhodne v termíne do
15.6.2020 o ď alšom postupe, snahou VV
SSTZ je dohrať sú ̌taž e.
súťaže družstiev riadené regionálnymi, krajskými, oblastnými a okresnými zväzmi
a.) Súťaže sú prerušené do konca júna
2020 a podľa vývinu situácie a opatrení
vlády budú dohrané ak to situácia dovolí.
b.) V právomoci riadiacich zväzov je
možnosť ukončiť súťaže tak ako sú a
budú postupovať a zostupovať družstvá
tak ako sú teraz v tabuľke.
VV SSTZ schvá lil dň a 23.4.2020
Zdroj: www.sstz.sk
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S p o r t

a nyugaT-szLoVákiai
FuTbaLLszÖVETség is

LEFÚjTa

a bajnokságoT

-

2020

Š p o r t

koniEC

jarného
amaTérskEho
FuTbaLu!

Egy ideig még üres marad a hazai focipálya. Illusztrációs fotónk a tavaly szeptemberi Hodos-Nádszeg mérkőzésen készült

érvényesült a papírforma.
a koronvírus-járvány miatt
kialakult helyzetre való tekintettel a nyugat-szlovákiai Futballszövetség végrehajtó bizottsága 2020. március 26-án keltezett közleményében arról értesítette a
hatáskörébe tartozó futballklubokat, hogy idén tavasszal már nem rendeznek
bajnoki mérkőzéseket.
A testület a Szlovák Futballszövetséggel, valamint a területi futballszövetségek elnökeivel folytatott konzultációk
után határozott a bajnokságok idő előtti befejezéséről.

A versenyszabályok értelmében a Nyugat-szlovákiai
Futballszövetség hatáskörébe
tartozó összes korosztályos
(felnőttek, ifik, diákok, kezdők) bajnokságban törölte a
2019/2020-as bajnoki évfolyam eredményeit.
Ez a folytatást illetően anynyit jelent, hogy nincs feljutó, nincs kieső.
A 2020/2021-es bajnoki
évfolyam előkészítése az
irányító szerv hatáskörébe
tartozik.
Forrás: (ái)/parameter.sk
2020. március 26.

Novodobá história futbalu
podobné opatrenia nepamätá. Žiaľ, šport číslo jeden
v týchto neľahkých časoch
musí ísť bokom v záujme
zdravia a života. Mimoriadna
situácia na Slovensku a jej
vývoj v ďalšom období neumožňuje pokračovať v programe majstrovských súťaží
Západoslovenského futbalového zväzu. Na základe vyhlásenia predsedov regionálnych futbalových zväzov, ale
aj po konzultácii so SFZ a
predsedami našich oblastných futbalových zväzov Výkonný výbor ZsFZ formou
hlasovania per rollam prijal

jednomyseľne nasledovné rozhodnutia:
1. Rušia sa všetky súťaže
ZsFZ (dospelí, dorast, žiaci,
prípravky) jarnej časti súťažného ročníka 2019/2020.
2. Výsledky všetkých doteraz odohraných regionálnych
súťaží 2019/2020 sa anulujú.
3. Z terajších regionálnych
súťaží pre nasledujúcu sezónu 2020/2021 žiadny futbalový klub nepostúpi ani
nezostúpi.
Zdroj:
www.zsfz.sk
Marián Červenka
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