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Projekt
„Prieskumníci”
MGR. EVA IGNÁCOVÁ

Moderná škola už nevystačí s tradičnými metódami a formami vyučovania, ale sa vyznačuje inováciou,
kreativitou, netradičnými formami
vyučovania a tiež zmenou edukácie.
Premena tradičnej školy na modernú – projekt Prieskumníci - dopytovo
orientovaný projekt. Je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho spolčenstva. Na našej škole ho realizujeme
druhý rok. Priniesol nám veľa pozitívneho do výučby predmetov. Rozvoj
kreativity žiakov, prepojenie teórie
s praxou, rozvoj kooperácie, vzbudenie
väčšieho záujmu o predmet. Učitelia
sa podieľajú na tvorbe a implementácii moderných vyučovacích metód.
Organizujú aktivity, aby čo najefektívnejšie prispeli k rozvoju kľúčových
kompetencií žiakov, ich zručnosti
a spôsobilosti v digitálnej oblasti ( informačno-komunikačné technológie).
Učia ich diskutovať a formulovať svoje názory Vyučovací proces obohacujú
výučbou na interaktívnych tabuliach,
prezentáciami, ktoré si žiaci sami pripravujú, praktickou výučbou v prírode, pokusmi, exkurziami, dramatizáciou, vyhľadávaním informácii na
internete...
Výstupom sú pracovné listy, tajničky, doplňovačky, krížovky vytvorené
žiakmi, ktoré sú základom k vytvoreniu didaktickej príručky na záver
projektu. Projektom docielime modernizáciu osnov predmetov a metód
výuky.
Nezabúdame ani na rodičov, ktorí
mali možnosť využiť Deň otvorených
dverí, aby sa presvedčili o prebiehajúcej obsahovej prestavbe vzdelávania
s využitím inovovaných foriem a metód výučby.
„Tento projekt sa realizuje vďaka
podpore z Európskeho sociálneho
fondu v rámci operačného programu
Vzdelávanie”
www.asfeu.sk, www.esf.gov.sk

Srdečne Vás pozývame na

ktoré sa uskutočnia v dňoch

PROGRAM OSLÁV
Sobota

10.00
17.00
17.30

6. Ruskovský automobilový slalom /Slančícka ulica/
vyhodnotenie výsledkov /areál Športcentral /
After párty - hrá „7BAND“ /areál Športcentra/

Nedeľa

10.30
12.30
14.00

slávnostná svätá omša v rímskokatolíckom kostole
prehliadka tradičného ruskovského domu /Kucik/
kultúrny program - vystúpi divadlo BABADLO
- „Príhody líšky Bystrušky, alebo lowestory „ /kultúrny dom/
detské atrakcie: jazda na koňoch, autíčka, nafukovací hrad, cukrová vata, balóny

Pondelok

9.00
10.00
10.30

14.00

Prehliadka duchovných zborov a skupín
spoločná svätá omša v rímskokatolíckom kostole
krst brožúry o nástroji netušenej hodnoty, o organe v rím.-kat. kostole
ABOV CANTAT – prehliadka duchovných zborov z regiónu Abova - 1. ročník
účinkujú: chrámový zbor GAUDIUM z Čane,
ženský spevácky zbor z Rozhanoviec
spevácky zbor CHORUS STEFANUS zo Slanca
miešaný spevácky zbor POZBERANO z Ruskova
spevácky zbor sv. Faustíny v Geči – farnosť Valaliky,
spevácky zbor reformovanej cirkvi z obce Pusztafalu (MR)
hostia programu
RANY KRÍŽOVEJ CESTY – hudobno-divadelné predstavenie spoločenstvo SUNRISE
s hudobnou skupinou BIKAVER /kultúrny dom/

Dni obce organizujeme v spolupráci s kultúrnym centrom Abova.
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Napájanie
domácností
na kanalizáciu

Život viery životom občanov...

ING. ŠTEFAN MARKOVIČ
starosta obce

V našej obci je kanalizačná
sieť vybudovaná zhruba z jednej
tretiny celkovej dĺžky, vrátane
privádzacích radov a napojená
na čističku odpadových vôd. Na
všetkých vybudovaných vetvách
sú odbočky pre napojenie rodinných domov podľa požiadaviek
ich majiteľov, realizované počas
výstavby kanalizácie. V časti Pizondor boli z dôvodu rekonštrukcie cesty zriadené aj prípojky verejnej časti kanalizácie.
Kanalizácia je zrealizovaná na
uliciach Čalovka, Staničná po č.
d. 218, Dolná, Pizondor, Kostolná, Kucik – ľavá strana, Bočná
po č. d. 322. Kanalizáciu a ČOV
prevádzkuje Východoslovenská
vodárenská spoločnosť (VVS), a.s.,
ktorá stanovila administratívne
i stavebno-technické podmienky napájania sa na kanalizáciu.
Vzhľadom na skutočnosť, že prevádzkovateľom vodovodu je obec,
určila si VVS, a.s. platbu stočného
paušálne na osobu/ rok a nie na
základe vodného, ako zvyčajne.
Podmienkou napojenia na kanalizáciu je uzavretie zmluvy
medzi vlastníkom nehnuteľnosti
a VVS, a.s. K tomu je žiadateľ povinný doložiť kópiu z katastrálnej
mapy s vyznačením príslušnej
nehnuteľnosti, výpis z listu vlastníctva, výkres napojenia (projekt)
a potvrdenie o počte osôb prihlásených na trvalý pobyt v danej
nehnuteľnosti. Všetky uvedené
doklady vybavíte na obecnom
úrade. Zmluva sa uzatvára na zákazníckom centre VVS, a.s., Vysokoškolská 1, Košice. Po technickej
stránke je hlavnou podmienkou
napojenia osadenie revíznej šachty, ktorá je súčasťou prípojky.
Revíznu šachtu ponúka VVS,
a.s. v akcii za 1 € s podmienkou
platby stočného min. 55 m³ ročne na osobu, alebo 92 m³ ročne
na prípojku (v závislosti od počtu
osôb) po dobu minimálne 3 rokov.
Cena stočného je 0,9481 €/ m³
s DPH.
Tieto informácie sú všeobecné. Každý žiadateľ o pripojenie
dostane podrobné informácie pri
návšteve zákaznického centra
VVS, a.s., pretože spravidla každý
prípad napojenia si vyžaduje individuálny prístup.

MATÚŠ BAŠISTA, kaplán

Je tak dôležité pre krásny a pokojný život vedieť skĺbiť život
viery so životom sveta, so životom občana. Veď práve v tomto
duchu prežívame aj tento rok
2010 s heslom: „...viera bez skutkov je mŕtva...“ A práve tak ako
je to krásne a ideálne, tak je to
aj náročné a namáhavé - svojími
skutkami, postojmi a názormi
potvrdiť to, čo počujeme v kos-

tole a čo nás učí náš Pán. Učíme
sa tomu celý život. V našej ľudskej slabosti a hriešnosti, obklopení duchom tohto sveta v jeho
sekularizácií, hedonizme, pod
jeho tlakom užívania si bez Boha
a bez hraníc, sme všetci minimálne zmätení a unavení. Vnímajúc
všetky tieto faktory aj my na fare
cítime, že práve v týchto časoch
potrebujeme všetci vzájomnú
pomoc a oporu. Vytrhnúť sa z individualizmu našich domovov,

ktoré sa pre nás stali väzeniami.
Viac sa stretávať a čerpať tak
novú nádej a silu, vzájomne sa
povzbudiť a oddýchnuť si, vytrhnúť sa zo šialeného kolobehu
dneška, aspoň na chvíľku odložiť
starosti a problémy, bez namýšľania, závisti a posudzovania...
Jednoducho uveriť tomu, že vieru, ktorú máme vloženú v srdci,
a ktorú rozvíjame a prehlbujeme
v kostole, dokážeme praktizovať
aj v bežnom kolobehu každodenného života. Prvým krokom k dosiahnutiu tohto cieľa sú všetky
naše spoločné akcie, ktoré nás
motivujú a nabíjajú pokojom, silou, radosťou a hlavne vedomím,
že nie som sám, ale že kráčame
spoločne a vzájomne sa staneme
jeden pre druhého oporou. Či už
to bol Balaška cup, farská plesová zábava, darovanie krvi, piatkové pôstne večery, futbalová
párty, farský deň – to všetko sú
pre nás možnosti skĺbiť verejný
život, naše každodenné trápenia
a povinnosti so životom viery,
načerpať novú silu a odhodlanie.
Osobne som presvedčený, že jeden bez druhého sme stratení!!!
Ostávam s vami s modlitbou na
perách a teším sa na ďalšie naše
spoločné chvíle, ktoré sú pre mňa
veľkou oporou, inšpiráciou a pomocou.

Festival mládežníckych divadiel
INNY v Krosne (Poľsko)
Z poverenia Košického samosprávneho kraja sa náš detský divadelný súbor Regetka (Maxim
Kotek, Jakub Slivka, Jien Xia, Ľubomír Krokos, Miriam Ondová, Beáta Tribulová, Timea Franková,
Viktória Lakatošová) zúčastnil na 7. ročníku divadelného festivalu INNY v poľskom meste Krosno. Festival sa konal v dňoch 26.-29.5.2010 v Regionálnom centre kultúr pohraničia.
MGR. VALÉRIA SINČÁKOVÁ

Festival bol výnimočný tým, že sa
na ňom súťažne predstavili najlepšie mládežnícke divadelné súbory
z celého Poľska. DDS Regetka (hosť
festivalu) predstavil divákom naše
najnovšie divadelné predstavenie
s názvom Chlapec v pásikavom
pyžame (autor: V. Sinčáková, na
motívy rovnomennej knihy Johna
Boyna) a vtipnú scénickú miniatúru Pri rieke.
Hra Chlapec v pásikavom pyžame je krehkým príbehom malého
chlapca Bruna, ktorý sa odohráva
počas 2. svetovej vojny v bezútešnom prostredí koncentračného tábora v Osvienčime. Je to príbeh hľadania človeka, kamaráta, priateľa,
príbeh samoty a ľudskej pretvárky
v období, ktoré sme (našťastie) ne-

zažili. Keď sme skúšali túto hru,
vôbec sme netušili, že ju uvidia
aj diváci v Poľsku, pre ktorých je,
myslím, táto téma obzvlášť citlivá.

Preto sme mali trochu obavy, ako
toto naše divadlo poľské publikum
POKRAČOVANIE NA STR. 4 
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Investičné akcie v našej obci
V úvode chcem zdôrazniť skutočnosť, že vzhľadom k finančnej kríze, ktorá má vplyv aj na financovanie obce zo
štátneho rozpočtu cestou tzv. podielových daní (dane z príjmu fyzických osôb), ktoré sa podstatne znížili, obec nie
je schopná financovať investičné akcie.
ING. ŠTEFAN MARKOVIČ
starosta obce

Z toho dôvodu sme závislí na
úspešnosti našich projektov a žiadostí o poskytnutie finančných
prostriedkov z európskych, alebo
štátnych fondov. Avšak aj tu musí
obec zabezpečiť 5 % spolufinancovanie.
Čo sa nám podarilo a v čom sme
boli neúspešní?
O finančné prostriedky z fondov
EÚ sme sa uchádzali tromi projektami, resp. žiadosťami:
1. Operačný program „Životné
prostredie“ – Znižovanie emisií
skleníkových plynov pri ohreve
vody a vykurovaní slnečnými kolektormi v obecných objektoch
(ZŠ, OcÚ, KD, ZS), súčasťou ktorého
bolo aj zateplenie, vrátane výmeny
okien.
2. Regionálny operačný program
„Regenerácia sídiel, I. etapa“ – Rekonštrukcia a výstavba miestnych
komunikácií, chodníkov, verejných
priestranstiev, autobusových zastávok a verejných toaliet
- verejné priestranstvá (parkoviska a zeleň) – pred OcÚ, pri ZS, pri
Športcentre,

- cesty - Šivov breh, Kostolná ulica
- chodníky – Šivov breh, Kostolná ulica, Hlavná ulica od fary po
križovatku so Staničnou ulicou, Čalovka obojstranne po autobusovú
zastávku a Športcentrum,
- autobusové zastávky na Čalovke,
- verejné toalety pri ZS a Športcentre.
3. Regionálny operačný program
„Regenerácia sídiel, II. etapa“ – Rekonštrukcia miestnych komunikácii, chodníkov, autobusových zastávok a verejných priestranstiev
- verejné priestranstvá – parčík
pred kostolom, parčík v Kuciku,
parkovisko pred Jednotou,
- chodníky – Hlavná ulica od Jednoty po odbočku na Dilkoš, Od Jednoty po Kucik,
- cesty – Kucik, ľavá strana,
- autobusové zastávky – na
oboch stranách pred Jednotou.
Pri 2. a 3. projekte chcem podotknúť, že sa môže riešiť rekonštrukcia, resp. výstavba iba centier obce.
Do projektu nemožno zahrnúť
vzdialenejšie časti obce, ako sú
Ďurkovská ulica, Staničná ulica,
nové sídlisko a pod.
Prvý projekt z OP ŽP bol neúspeš-

ný a budeme sa s ním uchádzať
pri ďalšej výzve, ostatné dva boli
úspešné. Prvý budeme realizovať
už v tomto roku, druhý v roku
2011.
Naša obec je členom Miestnej
akčnej skupiny Hornád – Slanské
vrchy, ktorej stratégia bola schválená a bola uzavretá zmluva s riadiacim orgánom MP SR.
MAS taktiež disponuje finančnými prostriedkami z fondov EÚ. Tu
sa chceme uchádzať o financie na
športový areál. O čo konkrétne pôjde, budeme vedieť v krátkej dobe
po spresnení pravidiel riadiacim
orgánom.
Každoročne podávame žiadosti
o dotácie zo štátnych fondov – konkrétne:
1. Environmentálny fond – na
rozširovanie kanalizácie
2. Ministerstvo financií SR – na
obnovu obecného majetku
3. Úrad vlády SR – na viacúčelové ihrisko
4. Ministerstvo pôdohospodárstva SR – obnova obecného majetku
5. Slovenská agentúra životného
prostredia (Program obnovy dediny) – obnova obecného majetku

6. Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR – územno-plánovacia dokumentácia.
Vo všetkých prípadoch sme boli
opakovane neúspešní, až tohto roku
nám boli schválené tri žiadosti:
- z Ministerstva financií SR na rekonštrukciu materskej školy,
- z Úradu vlády SR na viacúčelové ihrisko,
- zo Slovenskej agentúry ŽP na
obnovu obecného majetku.
Všetky tri akcie sú, alebo budú
realizované tohto roku.
Tu sa chcem poďakovať za podporu pri vybavovaní týchto dvoch
žiadostí RSDr. Jánovi Sabadošovi,
prednostovi ObÚ Košice – okolie.
Proces podávania všetkých žiadostí a projektov je veľmi zložitý
z hľadiska ich prípravy, vypracovania, schvaľovania, realizácie a implementácie (žiadosti o platbu, monitorovanie, zúčtovanie). Preto sa chcem
poďakovať taktiež zainteresovaným
pracovníkom obecného úradu.
Verím, že zložitosť procesu podávania projektov a žiadostí nás
neodradí, a že aj v ďalších rokoch
sa budeme úspešne uchádzať o finančné prostriedky na rozvoj našej
obce.

S ďalekohľadom na cestách
MGR. MARTA KAŽIMÍROVÁ

Dňa 30.4.2010 vo večerných hodinách sme pre žiakov našej školy
uskutočnili zaujímavé podujatie:
„S ďalekohľadom na cestách“.
Mladší žiaci prišli aj s rodičmi.
Hlavným cieľom projektu bolo
vzbudiť záujem mladých ľudí o vedu a ponuknúť im možnosť stráviť
svoj voľný čas prostredníctvom
jednoduchého, ale pôsobivého experimentu – pozorovania vesmírnych objektov pomocou astronomických ďalekohľadov.
Podujatie sme zorganizovali
za pomoci pracovníkov Katedry
teoretickej fyziky a astrofyziky
Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, Centra voľného času Domino v Košiciach a členov astronomického klubu Pallas.
Súčasťou podujatia bola aj zaujímavá prednáška so zameraním
na najnovšie poznatky o vesmíre.
Získané vedomosti si žiaci preverili
v súťaži. Odmenou im boli obrázky
vesmíru a mapy večernej oblohy.

Keď sa už začalo stmievať a na
oblohe sa objavovali prvé hviezdičky, všetci sme sa pemiestnili
na dvor, kde už boli pripravené
ďalekohľady na pozorovanie. Vi-

deli sme niektoré planéty slnečnej
sústavy, pozorovateľné v tom čase
na oblohe a najbližšie hviezdy našej galaxie.
Už sa celkom zotmelo, keď sme

sa rozchádzali domov. Okrem
úžasných dojmov si každý odniesol malú pozornosť – fotografiu niektorého vesmírneho
objektu.
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Festival mládežníckych
divadiel INNY...
 DOKONČENIE ZO STR. 2

prijme. V hľadisku bolo veľké ticho,
až v istej časti predstavenia, kde
sa nemecký chlapec Bruno stretne
s poľským chlapcom Šmuelom, to
v hľadisku poriadne zašumelo. Ale
napokon naše divadlo zožalo veľký
potlesk, diváci tlieskali postojačky
a riaditeľ festivalu Henryk Wichniewicz opakoval- fenomenalne,
fenomenalne.
Celý festival sa odohrával v novej
zrekonštruovanej budove s modernými výťahmi, krásnym veľkým
javiskom, hľadiskom, proscéniom,
výborným ozvučením (nevideli
sme tam žiadne mikrofóny, káble,
všetko bolo nenápadne skryté tak,
aby diváka nič nerušilo), s moderným svetelným parkom napojeným na počítač, technici sa medzi
sebou dorozumievali vysielačkami,
všade bolo cítiť, ako si títo ľudia
ctia divadlo a umenie ako také.
Na vrchnom poschodí prebiehala
vernisáž obrazov a sochárskych
diel výtvarných umelcov. Na prízemí mali všetci účastníci festivalu
zdarma občerstvenie (káva, čaj,
pečivo) a prebiehali tam diskusie
medzi divadelníkmi. Ubytovaní
sme boli hádam v najlepšom krosnianskom hoteli (raňajky- švédske
stoly). Spomeniem aj vynikajúce
súťažné divadelné predstavenia.
Videli sme pohybové divadlo, divadlo tanca, alternatívne divadlo...
Jednoducho- výborná organizácia
celého projektu.
Ďakujeme KOS v Košiciach za
to, že nám umožnili reprezentovať
Košický kraj, OcÚ v Ruskove za
upomienkové predmety, vedeniu
ZŠ Ruskov za to, že nám umožnili
zúčastniť sa na festivale, ale hlavne PhDr. Soni Kostrábovej (KOS Košice), ktorá sa podieľala na organizácii našej cesty do Poľska a Janke
Vošovej ( OcÚ Ruskov) za nezištnú
pomoc.

Porekadlá
v nárečí
Nič nemožeš na švece
spravic tak,
že by še to každemu bačelo.
Od modleňa ce bruh
ňebudze boľic,
aľe ani siti nebudzeš.
Hto nič nehutori
i ten sebe daco duma.
Šicke sme ľudze,
ľem pan pleban je človek.

Život v základnej škole
Máme ďalší reformný rok za sebou. Aj tento bol plný zmien. 1. novembra do platnosti vstúpil Zákon č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý zaisťuje postavenie samotného učiteľa na
všetkých stupňoch vzdelávania, ale absolútne mení prístup pedagóga k jeho ohodnoteniu.
MGR. EVA IGNÁCOVÁ

Každý pedagóg si bude môcť vybrať svoju kariérnu cestu, svoju pozíciu. Zaviedol sa kreditový systém,
takže každý pedagóg si bude môcť
získavať kredity na základe vlastného rozhodnutia a práce. Naši
pedagógovia sa taktiež sústavne
vzdelávajú, či už v informačných
technológiách, získavajú nové informácie na vzdelávacích podujatiach - environmentálna výchova,
v oblasti vyučovania anglického
jazyka.
Plnili sme ciele a úlohy Štátneho
a Školského vzdelávacieho programu. Rozvíjali sme kľúčové kompetencie žiakov. Hodnotenie žiakov
bolo založené na plnení konkrétnych a splniteľných úloh. Každý
žiak má možnosť zažívať úspech
a musí vedieť, že chyby a ich odstraňovanie tiež napomáhajú k jeho rozvoju.
Projekty v našej škole:
1. Projekt Prieskumníci – Pre-

mena tradičnej školy na modernú
2. Modernizácia vyučovacieho
procesu na základných školách
3. Školy podporujúce zdravie
4. Primárna prevencia proti drogám a iným sociálno patologickým
javom
5. Infovek
6. Separovaný zber papiera
7. Mliečny program s firmou Danone
8. Správaj sa normálne – projekt
v spolupráci s políciou
Zapojili sme sa do výtvarných
súťaží. Vyučovací proces sme obohatili o exkurzie, divadelné predstavenia, výchovné koncerty, besedy, školské výlety a už spomenuté
školské akcie.
V rámci vyučovania sme uskutočnili Didaktické hry pre I. stupeň
a Účelové cvičenia pre II. stupeň.
Učitelia prispievali do Učiteľských
novín a detských časopisov.
ZŠ poskytla osem záujmových
krúžkov – futbalový, výtvarný,

šachový, tanečný, počítačový, strelecko-turistický, stolno-tenisový,
anglický jazyk
V tomto školskom roku navštevovalo Školský klub detí 42 detí.
Cieľom ŠKD bolo pestrou a zaujímavou činnosťou v čase mimo vyučovania dopĺňať výchovno-vyučovací
proces, uspokojovať záujmy detí
s prevahou oddychového, rekreačného, vzdelávacieho a záujmového charakteru. V jednotlivých
činnostiach dominovala zážitková,
humanistická výchova , ktorej úlohou bolo podporiť rozvoj osobnosti
každého dieťaťa, jeho schopnosti
i záujmov.
V areáli školy sa od apríla buduje
nové multifunkčné ihrisko.
Ďakujem za spoluprácu rade rodičov, rade školy, starostovi obce,
obecnému zastupiteľstvu za podporu a pomoc.
Moderné a kvalitné vzdelávanie
chceme zabezpečiť všetkým našim
žiakom. Dúfam, že to postupne spoločným úsilím aj dosiahneme.

SÚŤAŽE A ŠKOLSKÉ AKCIE
JANUÁR
Súťaže:
• Okresné kolo Šaliansky Maťko – Maxim Kotek, 2. ročník
– 1.miesto
• Matematická olympiáda
FEBRUÁR
Súťaže:
• Krajská súťaž Šaliansky Maťko
- Maxim Kotek, 2.miesto
• Okresné kolo v stolnom tenise
– družstvo chlapcov- 4. miesto
• Školské kolo - Chemická olympiáda
• Školské kolo - Hviezdoslavov Kubín
Školské akcie:
• Zápis prvákov, Lyžiarsky výcvik
MAREC
Súťaže:
• Okresné kolo Divadelný Ďurkov
- postup na krajskú súťaž
• Klokan-matematická súťaž
• Fyzikálna olympiáda
• Chemická olympiáda
• Obvodové kolo Hviezdoslavov Kubín - Maxim Kotek.1.miesto

Školské akcie:
• Beseda s policajtkou, Beseda
o spracovaní a separovaní odpadu, Knihomoľkové popoludnie, Veľkonočná burza, .Noc
s Andersenom, Kvíz - Deň vody
APRÍL
Súťaže:
• Obvodové kolo - Malý futbal žiaci 5.a 6. ročníka - 1.miesto
• Krajská súťaž - Detské divadelné
Košice - 2. miesto
• Krajská súťaž - Metamorfózy
slova- Michalovce - Hviezdoslavov Kubín - Maxim Kotek,
3.miessto
• Okresná kolo Pytagoriáda Mária Kertysová, 3.ročník – 1.
miesto
Školské akcie:
• Deň Zeme, Týždeň hlasného
čítania, Slávik Slovenska, Deň
narcisov, S ďalekohľadom na
cestách
MÁJ
Súťaže:
• Okresné kolo v atletike
• Okresné kolo Slávik Slovenska
- 1.miesto-Viktória Vargová,3.

ročník
• Krajská súťaž - Supertrieda
1.miesto - 2. ročník
• Biologická olympiáda - Michaela Jászaiová, 6. ročník
–1.miesto, Lucia Bergová,6. ročník- 2.miesto
• Zdravotnícka súťaž - Hliadka
mladých zdravotníkov okresné
kolo 1.miesto- Miriam Ondová,
8. ročník , Beáta Tribulová, 8.
ročník, Lucia Jánošíková,7. ročník, Viktória Lakatošová, 8. ročník, Daniela Poľová, 9. ročník
• Celoslovenská súťaž Supertrieda 2.ročník- cena za najlepší
scenár
• Divadelný festival INNY v Krosne - DDS Regetka- medzinárodný hosť súťaže
Školské akcie:
• Deň matiek, Deň mlieka, Svetový deň bez tabaku
JÚN
Súťaže:
• Celoslovenské finále Zdatné
deti vo Vranove nad Topľou 2.miesto - 4.ročník, 3.miesto - 5
a 7.ročník
Školské akcie:
• Deň detí školské výlety
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„Od januára do júna“ - ako sme
v škôlke prežili druhý polrok
Materská škola je miestom, kde sa deti hrajú. Hra predstavuje v živote dieťaťa najprirodzenejšiu činnosť, prostredníctvom ktorej absorbuje do vlastného vedomia obrovské množstvo poznatkov, podnetov, skúseností.
MARTINA VARGOVÁ, riaditeľka MŠ

Hra dokáže sprostredkovať prísun
vnemov, pocitov, impulzov, dokáže ich
transformovať do chápateľnej podoby
a pomôže ich pretvoriť na vedomosti.
Je informačnou bránou do duše dieťaťa a neodmysliteľným komunikačným prostriedkom na ceste dnu i von.
Hra je pre deti predškolského
veku základom všetkého poznania
a takmer všetko, čo sa dieťa naučí,
naučí sa práve pri hre. To, čo sa naučí,
stane sa základom jeho vzdelávania
po celý život.
Okrem hier, ktoré sú súčasťou každodenného života v našej materskej
škole venujeme pozornosť aj mnohým
akciám, projektom a slávnostiam,
ktoré sú spestrením bežných dní a pre
deti impulzom k radosti a veselosti.
A už budem školákom - Zápis do
prvého ročníka ZŠ. Krátke obdobie
pred dovŕšením šiesteho a siedmeho
roka života dieťaťa je obdobím pre
vstup do školy. Vstup dieťaťa do školy
znamená v jeho živote a vývine vážny medzník. Dieťa získava novú rolu
– rolu školáka. Začína sa obdobie, keď
si dieťa musí plniť svoje školské povinnosti. Škola mení doterajší režim
dňa dieťaťa. Dieťa sa musí podrobovať presne stanovenému a záväznému školskému poriadku, správať sa
disciplinovane. Musí sa začleniť do
kolektívu. O školskej pripravenosti
dieťaťa možno hovoriť vtedy, ak dieťa dosahuje takú úroveň telesného,
psychického a spoločenského vývinu,
ktorá mu umožňuje úspešne zvládnuť
požiadavky školy. U nás deti vstupujú
do školy po dovŕšení šiestich rokov.
Zápis do prvého ročníka je veľká
udalosť tak v živote dieťaťa ako aj rodičov. Naši malí (alebo už veľkí) školáci netrpezlivo očakávali túto udalosť.
Trošku možno s obavami, ale určite
prevažovala radosť a zvedavosť. 3.
februára sa konal v ZŠ Ruskov slávnostný zápis budúcich prváčikov.
Detičky aj rodičov privítala pani riaditeľka ZŠ a celý priebeh odovzdala
do rúk pani učiteľky A. Češkovičovej,
ktorá pripravila pre detičky krásny
a zaujímavý program. Myslím, že
všetky obavy z „veľkej školy“ sa týmto vytratili a v septembri si malí-veľkí školáci zaspievajú: „Hurá, hurá, do
školičky ...“
Čo je to čudná tvár, čudná tvár?
Vodník, obor, popolvár, popolvár.
Každý by sa čudoval, čudoval, keby
nebol karneval, karneval!

Život tohtoročných fašiangov sa
v našej MŠ niesol v znamení fašiangového karnevalu. Akoby šibnutím
čarovného prútika sa naše detičky
zmenili na princezné, lienky, kovbojov,
batmanov, … Po slávnostnom predstavení masiek a odovzdaní darčekov
sa deti aj rodičia vyšantili na veselej
diskotéke. Námahu rodičov pri chystaní masiek určite vynahradila radosť
v detských očkách.
Šaškoviny – Návšteva bábkového divadla. Divadlo plní významnú
výchovno-estetickú funkciu v živote
dieťaťa. Pomáha mu aj odpovedať na
otázky, na ktoré si vo svojom vývoji
nevie dať uspokojivú odpoveď. Vnáša
ho do imaginárneho sveta predstáv
a fantázie. V marci sme navštívili
Bábkové divadlo v Košiciach. Rozprávka „Šaškoviny“ vyčarila na tváričkách detí rozžiarené úsmevy i nadšenie a preniesla ich do rozprávkového
sveta. Krásnym zážitkom bola aj prehliadka bábok od výmyslu sveta, malých, väčších i v životnej veľkosti. Ani
sme nevedeli, kde sa skôr pozerať.
Mamičke z lásky – Deň matiek.
Mama- jednoduché, ale ľubozvučné
slovo. Slovo, ktoré sa prevažná väčšina
z nás naučila vyslovovať ako prvé.
To slovo značí lásku, istotu, bezpečie.
Istý slávny človek povedal: „Ja vkladám celú výchovu ľudského pokolenia do matkiných rúk. O pravdivosti
týchto slov netreba vôbec pochybovať,
lebo sú to ruky láskavé a mäkké, toľko
adorované prastarými pokoleniami
básnikov, ale aj zbrázdené hlbokými
jarčekmi života.“
V druhú májovú nedeľu sme sa
kultúrnym programom poďakovali
mamičkám za každé milé slovo, bozk
a úsmev, starostlivosť a obetavosť.

Olympijské festivaly detí a mládeže Slovenska – Medzinárodný
deň detí. Spoločne ich vyhlásili Ministerstvo školstva SR, Slovenský
olympijský výbor, Združenie miest
a obcí Slovenska, Slovenská asociácia
športu na školách a slovenské samosprávne kraje. Záštitu nad týmto
významným projektom prevzal prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič a jeho patrónmi sú minister
školstva SR Ján Mikolaj, prezident SOV
František Chmelár, predseda ZMOS Michal Sýkora. Cieľom je ukázať deťom
a mládeži potrebu i krásu športu, dať
im príležitosť preukázať predpoklady
pre jednotlivé druhy športu a inšpirovať ich prostredníctvom športu
k dlhodobému procesu dosahovania
jedinečnosti, výnimočnosti a dokonalosti. Uplatňovaním olympijských
symbolov, ceremoniálov a princípov
stimulovať deti a mládež, ale tiež
ich pedagógov, aby chápali šport ako
súčasť výchovy a kultúry, aby ho
uplatňovali ako prostriedok na do-

siahnutie plnohodnotného, čestného,
zdravého, aktívneho života v priateľstve a mieri. Heslom olympijských
festivalov detí a mládeže Slovenska
preto je:„Rýchlejšie, vyššie, silnejšie,
čestne a v priateľstve“. Tohto roku
sme sa do projektu OFDMS zapojili
prvýkrát. Neodradilo nás ani upršané
počasie a využili sme športovú halu
v Športcentre. Celá materská škola
bola slávnostne naladená, jednotlivé
družstvá už netrpezlivo čakali, kým
začnú športovať a zbierať body. Otvorenie prebiehalo zaspievaním vlastnej olympijskej hymny a vztýčením
našej vlastnoručne vyrobenej vlajky.
A potom sme súťažili … Na záver
sme si vyhodnotili víťazov, všetky
deti dostali diplomy a medaily, i darčeky k Dňu detí – loptu a sladkosti.
„Keď sú kvety v kvete“ - Kvietkový deň. Takto by sme mohli opísať
tieto teplé dni, keď rozkvitá najviac
kvetov. Celá naša materská škola sa
vybrala do najbližšej prírody, kde sme
si kreslili, objavovali kvety a hrali sa.
Náš „kvietkový deň“ sa ukončil darovaním kvietku, ktorý deti doniesli
z domu svojmu kamarátovi, kamarátke, pretože kvety majú takú moc,
že kvitnú láskou.
Lúčime sa so škôlkou – Rozlúčka predškolákov. Keď sa v našich
spomienkach vrátime dozadu a zaspomíname si na prvý príchod detičiek do
škôlky, zdá sa nám to neuveriteľné, že
už uplynulo toľko času. Každé dieťa je
iné, jedno nesmelé, druhé až príliš aktívne, jedno tichučké, druhé až príliš
zhovorčivé. I keď sa stretli tie najrozmaniteľnejšie povahy, ich srdiečka mali
jedno spoločné – všetky chceli byť miPOKRAČOVANIE NA STR. 6 
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MÁRIA TAKÁČOVÁ

Narodili sa
:
Narodili
sa...
Filip Dzuro
Pavol Pancurák
Kristína Alexandra Jagerová
Sebastián Kobzoš
Vanesa Takáčová
Patrik Takáč
Filip Briškár
Patrik Sopko
Nella Novická
Liliana Timková
Barbora Šimková
Dominik Takáč
Navždy sme
sme sa
Navždy
sarozlúčili:
rozlúčili
Štefan Mato
Jarmila Bačová
Pavel Krokos
Helena Verebová
Helena Olšinárová
Anna Lišková
Uzavreli manželstvo:
Uzavreli
manželstvo
Patrik Takáč, Lucia Vargová
Michal Marcin, Terézia Kinlovičová
Patrik Kozák, Andrea Čeľovská
Jubilanti :
Jubilanti
70 rokov
PaedDr.Pavol Macák
Žoﬁa Hažlinská
80 rokov
Ondrej Nagy (č.146)
Mária Čorbová
Helena Bartová
Helena Gamrátová
Helena Jancušková
Janka Vargová
90 rokov
Margita Maľučká
Mária Kinlovičová
94 rokov
Alžbeta Takáčová (č.142)
Alžbeta Takáčová (č.296)
Helena Takáčová
Pavol Majoroš
Jubilantom prajeme veľa zdravia,
šťastia a krásnych chvíľ.

Finále projektu Supertrieda v Bratislave
Podľa štatistík len 4% detí na Slovensku sú tzv. talenty. Opakovane sú posielané na
všetky súťaže, reprezentujú svoju školu, obec, záujmový krúžok. Majú vytvorené podmienky, aby svoje kvality mohli ďalej rozvíjať.
MGR. VALÉRIA SINČÁKOVÁ

Projekt Supertrieda, ktorého vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva SR,
má v súlade s myšlienkou “všetky deti
sú naše” ambíciu podporiť aj zvyšných
96% detí a dokázať, že každé dieťa má
na niečo predpoklady a má právo na
šancu to dokázať, prejaviť sa, právo
vyskúšať nové veci, pracovať na sebe,
získavať skúsenosti a tvoriť si názor.
Má právo dostať šancu na kultúrnejší
život.
Cieľom tohto projektu je zvyšovať
kultúrnosť detí, učiť ich cítiť, myslieť,
tvoriť a tešiť sa zo života, všetkým
deťom dať šancu objaviť seba samého, svoju šikovnosť, svoj talent, skvalitňovať vzťahy v detskom kolektíve,
motivovať deti k vzájomnej tolerancii,
empatii, spolupráci a schopnosti si
pomáhať, no takisto zvyšovať kredit
umeleckej výchovy na školách, skvalitniť výučbu predmetov – výtvarná,

hudobná, telesná, etická výchova, slovenský jazyk.
Do tohto projektu sa v tomto školskom roku zapojili žiaci 2. ročníka našej
Základnej školy. V rámci vyučovania
po celý rok pracovali na spoločnom
autorskom diele – maľovali na tričká
a kulisy, svojimi nápadmi vymýšľali
kostýmy, dotvárali scenár, pokúšali sa
o jednoduché melódie, texty, spievali,
tancovali, učili sa hrať na jednoduchých
hudobných nástrojoch (flauta, xylofón,
rôzne hrkálky, ozvučné drievka, paličky, triangel, harmonika, bubienky, ...)
a tak spoločnými silami sa dopracovali
ku konečnému stvárneniu známeho
príbehu O Čimovi a Čimke (každý podľa chuti a schopností). Výsledkom bolo
scénické predstavenie s hudobným doprovodom- na gitare hrali Mgr. Sinčáková a Ing. Koteková.
Vyvrcholením projektu, a teda celoročnej práce detí , bol súťažný celodenný festival v Košiciach (12.5.2010), kde

„Od januára do júna“ - ako sme v škôlke...
lované a všetky chceli rozdávať lásku.
Po niekoľkých rokoch usilovnej práce,
vytvárania jemných rýh do majstrovského diela v podobe detskej dušičky,
po príjemných bezstarostných hravých chvíľkach už stoja naši malí-veľkí
predškoláci na prahu dôležitej životnej
cesty a tým je vstup do Základnej školy.
V čase vydania tohto článku budeme
mať slávnostnú rozlúčku so škôlkou
už za sebou. Aj keď rozlúčky nebývajú príjemné, dúfame, že prekvapenie
v podobe animátora, ktorý pripraví
pre detičky aj rodičov veselý program
a spoločnej opekačky urobí z našej roz-

lúčky radostnú udalosť, ktorá natrvalo
zostane v našich spomienkach.
Vážení rodičia, priatelia školy, čitatelia i milé detičky, slniečko svojimi
teplými lúčmi zohrieva všetko navôkol a je tu koniec školského roka.
Určite sa všetci veľmi tešíte na prázdniny a dovolenku, preto dovoľte, aby
som Vám v mene celého kolektívu
MŠ Ruskov zaželala príjemné prežitie prázdnin i dovoleniek, veľa krásnych zážitkov a letných radovánok,
aby sme sa všetci opäť mohli zdraví,
šťastní a oddýchnutí stretnúť v septembri.

sa naši žiaci 2. ročníka našej Základnej
školy prepracovali medzi najlepších až
na celoštátne finále, spojené so Slávnostným galavečerom víťazov a hostí
SuperTriedy v Bratislave. Dvadsaťdva
tried z celého Slovenska, od žiakov 1.
stupňa až po stredné školy, 27. mája
o 9.00 hodine v bratislavskom Parku kultúry a oddychu (PKO) súťažili
o najlepšie hudobno- dramatické dielo
- o titul Supertrieda.
Do Bratislavy sme cestovali celú
noc autobusom a napriek únave sme
podali veľmi dobrý výkon. Naše deti
získali od odbornej poroty (Prof. Belo
Felix, PhD. - Univerzita Mateja Bela,
Banská Bystrica, Doc. Mgr. art Irena
Medňanská, PhD. - Prešovská univerzita, PhDr. Albín Škoviera, PhD. - Univerzita Komenského, Bratislava, Mgr.
Katarína Burgrová, PhD. - Prešovská
univerzita, Doc. Ingrid Mayerová, Art.
D - Vysoká škola múzických umení,
Bratislava) cenu za najlepší scenár.

 DOKONČENIE ZO STR. 5
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Deň detí na základnej škole v Ruskove

Stav nezamestnanosti
v obci Ruskov

Organizovanie zábavného dopoludnia ku Dňu detí je na našej škole už niekoľkoročnou tradíciou. Vždy sa nesie v inom duchu a tento rok nás inšpirovali Majstrovstvá sveta vo futbale.

Prehľad uchádzačov o zamestnanie:
Kategória

Počet

MGR. LUCIA MIŠÁKOVÁ

Ženy

34

Keďže nám počasie veľmi neprialo, majstrovské súťaženie sa
odohrávalo v priestoroch budovy
ZŠ. Prítomných žiakov sme privítali
hymnou tohtoročných majstrovstiev a následne ich rozdelili do súťažných tímov, teda vlastne štátov,
ktoré v Južnej Afrike reálne bojujú
o majstrovský pohár. Dopoludnie
sme žiakom vyplnili rôznymi súťažami, ako napríklad Futbalové
šľahanie, Čert a káča, Pantomíma či
Futbalový slalom. Za úspešné zvládnutie disciplín žiaci dostávali časti
majstrovského loga, ktoré po správnom poskladaní slúžilo ako vstupenka na stretnutie s futbalistami
MFK Košice, ktorí nás poctili svojou

Muži

44

Absolventi

8

Nad 50 rokov

16

ZPS

2

Dlhodobo
nezamestnaní

16

SPOLU

129

Prehľad poberateľov sociálnych
dávok:
Kategória

návštevou. Spomínané stretnutie sa
uskutočnilo v kultúrnom dome obce
Ruskov, za jeho sprístupnenie by
sme sa chceli poďakovať pánovi sta-

rostovi Ing. Markovičovi. So žiakmi
sa prišli zoznámiť deviati hráči MFK,
konkrétne Blažej Vaščák, Róland Repiský, Dávid Škutka, Lukáš Janič, Ján
Novák, Kamil Karaš, Juraj Hovančík,
Peter Gál-Andrezly a Matúš Čonka.
Ligisti si so žiakmi zahrali provizórny futbalový zápas, predviedli
im čo dokážu s futbalovou loptou
a samozrejme nechýbala ani autogramiáda. Podpisové karty, ktoré si
hráči pre žiakov vopred pripravili sa
minuli takmer ihneď, preto sa autogramy rozdávali aj do pamätníkov, na šiltovky, tričká ale i ruky. Zo
stretnutia mali veľký zážitok nielen
žiaci, ale i samotní futbalisti. Možno
teda povedať, že šlo o veľmi vydarenú akciu, ktorá sa páčila nielen deťom, ale aj dospelým.

Výsledky hlasovania v obci Ruskov vo voľbách
do Národnej rady SR 12. júna 2010
Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, politické hnutie alebo koalíciu:
EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA

č. 1

1

Únia – Strana pre Slovensko

č. 2

10

Strana rómskej koalície – SRK

č. 3

0

Paliho Kapurková, veselá politická strana

č. 4

13

Sloboda a Solidarita

č. 5

85

Strana demokratickej ľavice

č. 6

34

Strana maďarskej koalície – Magyar Koalíció Pártja

č. 7

0

Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko

č. 8

13

Komunistická strana Slovenska

č. 9

2

Slovenská národná strana

č. 10

30

NOVÁ DEMOKRACIA

č. 11

1

Združenie robotníkov Slovenska

č. 12

0

Kresťanskodemokratické hnutie

č. 13

71

Ľudová strana Naše Slovensko

č. 14

7

Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana

č. 15

117

AZEN – Aliancia za Európu národov

č. 16

0

SMER – sociálna demokracia

č. 17

229

MOST – HÍD

č. 18

8

Počet

Dávky
v hmotnej núdzi

38

Prídavok na dieťa

179

Rodičovský
príspevok

44

SPOLU

261

Miera nezamestnanosti v jednotlivých obciach so stavom k 15.6.2010
Obec

Miera nezamestnanosti v %

Ďurkov

31,82

Vyšný Čaj

26,24

Olšovany

23,50

Bidovce

23,38

Blažice

18,14

Slančík

13,21

Bohdanovce

12,98

RUSKOV

11,85

Nižný Čaj

11,54
Zdroj: ÚPSVaR v Košiciach

Voliči v Ruskove

1062

Počet voličov zapísaných
vo volebnom okrsku obce Ruskov

629

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili
na hlasovaní

621

Počet platných odovzdaných
hlasov
ZDROJ: SŠÚ SR

8
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Zmena harmonogramu zvozu
komunálneho
odpadu

Telovýchovná jednota
Lokomotíva Ruskov
Od jarnej časti OŠK Lokomotíva Ruskov funguje pod staro-novým názvom Telovýchovná jednota Lokomotíva Ruskov. TJ je značkou histórie aj súčasnosti futbalu v Ruskove.
kovčania vrátili späť do okresu
a bolo zrejmé že už od jesene ich
čakajú záchranárske práce o zotrvaní v najvyššej okresnej súťaži. Futbalisti z trinástich zápasov nazbierali len 13 bodov a od

Výbor TJ pracuje v zložení:
predseda Bc. Roland Tribula, tajomník Marián Poľa a členmi výboru sú Ing. Marcel Varga, Peter
Kunc a Ladislav Antolik. Po vypadnutí z krajskej súťaže sa rusFirma AVE – V.O.D.S. odpadové hospodárstvo a.s. z dôvodu zavedenia
mýta a zvýšenia cien pohonných
hmôt bola nútená zmeniť logistiku svojej dopravy so zámerom
znižovania nákladov a ich dopadu
na zákazníkov.
Z toho dôvodu bude v našej obci
v 2. polroku 2010 vykonávať zvoz
komunálneho odpadu v zmenených termínoch a to vždy v piatok
/prípadne v sobotu/ pred pôvodne
plánovanými pondelkovými vývozmi podľa harmonogramu, ktorý
Vám bol začiatkom roka doručený.

Nové termíny zvozu
2. polroku 2010:
2. JÚL

Tabuľky okresných a krajských súťaží vo futbale
DOSPELÍ - V. liga juhovýchod
1. Geča
2. Malá Ida
3. Kokšov Bakša
4. RUSKOV
5. Seňa
6. Čečejovce
7. Veľká Ida
8. Svinica
9. Ďurkov
10. Kalša
11. Trstené p. H.
12. Byster
13. Valaliky
14. Paňovce

24
24
24
24
24
24
24
24
24
23
23
23
24
23

18
15
13
13
11
9
9
9
9
8
8
7
7
2

3
3
7
3
4
4
4
4
3
5
2
4
2
8

3
6
4
8
9
11
11
11
12
10
13
12
15
13

58:22
54:30
54:25
61:37
42:42
40:48
44:55
45:59
47:44
38:36
34:50
28:53
38:58
28:52

57
48
46
42
37
31
31
31
30
29
26
25
23
14

0
2
5
3
1
4
3
5
3
3
2
3
2

4
6
5
7
10
10
9
9
11
12
15
15
16

81:22
86:38
60:23
68:26
64:39
35:48
46:47
46:55
34:36
31:63
49:69
31:93
24:96

54
47
44
42
34
34
33
32
30
24
20
18
11

16. JÚL

DORASTENCI - V. liga juhovýchod
30. JÚL
13. AUGUST
27. AUGUST
10. SEPTEMBER
24. SEPTEMBER
8. OKTÓBER
22. OKTÓBER
5. NOVEMBER
19. NOVEMBER
3. DECEMBER
17. DECEMBER
31. DECEMBER
Zber elektrospotrebičov, akumulátorov a pneumatík sa uskutoční
v mesiaci september. Zmenený
harmonogram zvozu komunálneho odpadu je zverejnený aj na
úradnej tabuli obce a na jej internetovej stránke www.ruskov.ocu.sk

1. Čierna n/T
2. Kr. Chlmec
3. Topoľany
4. Michaľany
5. RUSKOV
6. Kalša
7. Vojčice
8. Krásna
9. Z. Teplica
10. Z. Hradište
11. Čičarovce
12. Lastomír
13. Slivník

22
23
23
23
22
24
22
23
23
22
23
23
21

18
15
13
13
11
10
10
9
9
7
6
5
3

ŽIACI - I. trieda
1. Svinica
2. AC Jasov
3. Poproč
4. Turňa n. B.
5. Medzev
6. Veľká Ida
7. Kechnec
8. V. Opátske
9. RUSKOV
10. Valaliky
11. Krásna
12. Geča

20
18
19
21
20
21
20
18
21
18
19
21

14
14
12
10
10
11
11
9
4
4
3
0

5
3
1
6
5
2
2
1
3
1
2
1

1
1
6
5
5
8
7
8
14
13
14
20

67:10
63:26
80:36
102:62
74:24
81:54
55:30
44:36
28:111
25:58
33:77
14:136

47
45
37
36
35
35
35
28
15
13
11
1

zostupu ich delili len dve miesta.
V zime nový výbor pracoval na
zabezpečení klubu po finančnej
a športovej stránke. Po viacerých
úvahách sa výbor dohodol na
spolupráci s novým trénerom
Ruskova Ondrejom Lovašim, ktorý začal s mužstvom prípravu
na jarnú časť. Cieľ na jar bol jednoznačný: zotrvať v najvyššej
okresnej súťaži. Môžeme už povedať, že sa to naplnilo do poslednej bodky. A nielen to. Nový
tréner Ruskova preniesol svoje
myšlienky a predstavy aj do kabíny, no a u niektorých hráčov
pozdvihol malé sebavedomie. Na
jar hráči Ruskova ešte neprehrali
a v dvanástich zápasoch získali
30 bodov. Stali sa tak jednoznačne mužstvom jari. Nemalou mierou k tomu prispeli aj nové tváre
ktoré sa objavili v drese Ruskova
ako Murňák, Fedok, Timko, Poľa
a spolu s nimi ostatní starší ruskovskí hráči, ktorý odovzdávajú
svoje skúsenosti mladým hráčom, ktorí nastupujú aj za „A“
mužstvo a niektorí ešte nemajú
ani osemnásť rokov. Cieľavedomý výbor TJ, nový tréner, starší
skúsení futbalisti a mladí perspektívni hráči, to bol impulz,
ktorý naštartoval ruskovský
futbal po roku opäť smerom hore
výsledkovo aj herne. Dúfame, že
od nového ročníka, ktorý sa začne 8.8.2010, budú ambície ruskovčanov postupové.
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