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Občasník Obecného úradu obce Rus kov
Nový školský
rok v našej ZŠ

str. 3
Prehľad zmien v systéme
sociálnych dávok a štátnych
sociálnych dávok

str. 4

Duchovné slovo
Reportérka z New York Times robila interwiew so slávnou Marilyn Monroe. Bola informovaná o jej minulosti a vedela
o tom, že Marilyn bola ako dieťa
zverená do opatery iným rodinám a doslova vláčená z jednej
z nich do druhej. Opýtala sa
Marilyn: „Cítili ste sa niekedy
milovaná niektorou z opatrovateľských rodín?“ „Raz“. Odpovedala Marilyn, „keď som mala asi
sedem rokov. Pani u ktorej som
vtedy bývala, si robila make-up a ja som ju sledovala. Mala
dobrú náladu, natiahla ruku
a pudrenkou ma potľapkala po
lícach....v tej chvíli som sa cítila
milovaná.“ Tak málo je stačilo,
aby si to pamätala na celý život. Obyčajný citový vývoj denne
aspoň osem dotykov. Osem pohladení, potľapkaní po chrbte,
chytnutí milujúcou osobou. Aj
u nás na Šariši sa pre mrzutého človeka používa výraz“ si ako
nebočkané dzecko“. Asi teda na
tom ničo bude. Zmysluplný dotyk obohacuje oboch. Dodnes si
spomínam na chvíle, kedy nás
starý otec brával k sebe s bratom na kolená. Cítili sme v jeho
rukách silu, bezpečie, no najmä
lásku. Cítili sme sa milovaní
a popritom sme sa učili milovať
dotykom.
Jozef Kozák, kaplán

Odpočet samosprávy obce Ruskov
za rok 2005
Na záver roka sa zvyknú
bilancovať výsledky práce,
preto mi dovoľte predložiť
Vám aj touto cestou odpočet za rok 2005 a hlavné
úlohy a plány na nový rok.
z Ing. ŠTEFAN MARKOVIČ
starosta obce

1. INVESTIČNÉ AKCIE
 Dokončenie a uvedenie do prevádzky Domu smútku (z ﬁnančných
prostriedkov obce),
 Rekonštrukcia strechy ZŠ (dotácia
MŠ SR),
 Dostavba ČOV (ﬁnancovaná Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s.),
 Rekonštrukcia strechy kultúrneho
domu (z ﬁnančných prostriedkov
obce),
 Rekonštrukcia verejného osvetlenia
( z ﬁnančných prostriedkov obce).
Plánované investičné akcie:
 Výstavba a rekonštrukcia obecných
komunikácií, priekop a rigolov,
chodníkov, autobusových zastávok.
Na túto akciu bol podaný projekt na
čerpanie z fondov EÚ.
 Vzhľadom k zvýšenej intenzite nákladnej dopravy cez obec a zvýšeniu
bezpečnosti chodcov (detí) plánujeme výstavbu lávky cez miestny
Bystrý potok ( vedľa mosta ) s napojením na výstavbu chodníka od kostola z jednej strany a po križovatku
na Slančík na druhú stranu.
 Rekonštrukcia ZŠ z fondov EÚ.
- Rekonštrukcia kuchyne OcÚ pre
splnenie noriem verejného stravovania (strava pre ZŠ, MŠ, verejnosť).

Rekonštrukcia strechy Základnej školy
ternetovej siete ( 32 účastníkov )
 Rekonštrukcia sociálnych zariadení
 Údržba obecných priestranstiev:
a kúrenia kultúrneho domu.
 Rekonštrukcia strechy obecného - kosenie cintorínov, obecných trávnatých plôch ( OcÚ, MŠ, ZS, Dom
úradu a oprava fasády obecného
služieb, športový areál, park pri kosúradu a kultúrneho domu.
tole ),
2. PREVÁDZKA, OPRAVY A ÚDRŽ- - kosenie a údržba futbalového ihriska,
BA OBECNÉHO MAJETKU
 Zriadenie a prevádzka školskej je- - inštalácia záchytných sieti futbalového ihriska a oprava plota futbalovédálne pri ZŠ,
ho ihriska,
 Oprava plota starého cintorína,
 Oprava priestorov zdravotného stre- - opravy a údržba ciest - zimná údržba, osadenie dopravných značiek,
diska – ambulancie pre dospelých
výspravky- Pizondor, Kucik, Dilkoš,
a WC pre pacientov,
>> pokračovanie na str. 2
 Zriadenie a prevádzka obecnej in-

Pozvánka
Spoločne privítajme rok 2006
Vážení občania a návštevníci Ruskova.
Srdečne Vás pozývame na spoločné uvítanie nového roka 2006,
ktoré sa uskutoční v kultúrnom dome.
Termín a čas: 31.

decembra 2005 od 20.00 do 03.00 hod.

Program: z otvorenie z bohatý kultúrny program
z silvestrovská tombola z novoročný ohňostroj
Do tanca Vám bude hrať skupina Kvazi.
O dobrú náladu bude postarané.
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Odpočet samosprávy obce Ruskov za rok 2005
>> pokračovanie zo str. 1
 Prevádzka a údržba obecných budov:
- kultúrny dom - prenájmy krátkodobé (plesy, svadby, kary, predaj
a prezentácie),
- Zdravotné stredisko – prenájom
privátnych ambulancií , kaderníctva,
garsóniek,
- Dom služieb - prenájom - pošta,
Mini-max, potraviny, zmiešaný tovar,
byt,
- Casíno – prenájom, v súčasnosti
v predaji vzhľadom k neefektivnosti
prevádzky a potreba investovať do
opravy celej budovy,
- Športcentrum- prenájom - Relaxcentrum, Šport Bar, Obecný športový klub, Klub dôchodcov,
- Dom smútku- pohrebné služby,
- Obecný úrad - knižnica - výpožičky
kníh
- internetové služby
- faxové služby
- kopírovacie služby,
- hlásenia v obecnom rozhlase,
- Materská škola – údržba budovy,
dvora a záhrady, celodenná prevádzka (40 detí, z toho 6 z V. Čaju)
- Základná škola – údržba, prevádzka (Školský klub – 41 žiakov, Školská jedáleň pri ZŠ – viac ako 80
stravníkov).
 Prevádzka dopravných prostriedkov:
- hasiaci voz – údržba a prevádzka
podľa zák. č. 314/2002 Z.z.,
- V3S – prevádzka v prospech obce,
prepravy pre občanov,
- chladiarensky voz – prenájom občanom,
- Š 1203 ( pôvodný sanitný voz )
– preprava v prospech obce - dovoz
stravy do ŠJ ZŠ,
- AVIA - A 30 skriňová - preprava
osôb – MŠ, ZŠ, OŠK, občania,
- verejný vodovod – údržba, prevádzka
- verejné osvetlenie – údržba, rekonštrukcia – výmena svietidiel v celej
obci (121 ks) za úsporné 1x35
W (pôvodné 1x125 W),
- obecný rozhlas – údržba.
3. PRÍPRAVA A PODANIE ŽIADOSTI A PROJEKTOV NA ČERPANIE
ZO ŠTÁTNYCH, EURÓPSKYCH
A SÚKROMNÝCH FONDOV
- Úprava vonkajších priestorov Domu
smútku - Fond sociálneho rozvoja
EÚ,
- Rekonštrukcia ZŠ – Základná infraštruktúra, Opatrenie 3.1.,
- Výstavba a rekonštrukcia obecných komunikácií, priekop a rigolov,
chodníkov, autobusových zastávok
- Základná infraštruktúra, Opatrenie
3.4,
- Lávka pre peších cez Bystrý potok
vedľa mosta - Program obnovy dediny,
- Reko nštrukcia športovej haly – Žiadosť na Ministersvo školstva SR,
- Multifunkčné športové ihrisko - Žia-

dosť na Ministersvo školstva SR,
- Kanalizácia - Žiadosť na Ministersvo životného prostredia SR.
4. SPOLOČENSKÉ, KULTÚRNE
A ŠPORTOVÉ AKTIVITY
- Spoločné uvítanie nového roka
2005,
- Pochod vďaky,
- Prijatie a návšteva jubilantov,
- Deň matiek,
- Deň učiteľov,
- Deň obce Gőncruszka ( aktívna
účasť),
- Mesiac úcty k starším (spoločenské podujatia),
- Deň obce Ruskov- 1. Ruskovský
jarmok,
- Festival „Feman“- vystúpenie
folklórnych súborov z Talianska
a Macedónska
- XI. pracovná schôdza spolku lekárov v Košiciach,
- Školský ples
- Silvester a spoločné uvítanie roka
2006
Zabezpečenie činnosti Obecného
športového klubu:
z futbalový oddiel - zabezpečenie
činnosti jarnej časti ročníka 2004/
2005 a jesennej časti súťažného
ročníka 2005/2006
- dospelí - 1. miesto /I. trieda okresného majstrovstva (OM),
- žiaci – 1. miesto/I. trieda OM,
- dorast – 11. miesto / I. trieda OM,
- futbalový turnaj O pohár starostu
obce
z atletický oddiel - účasť na atletických
podujatiach: Bančanská desiatka
- Banské, Beh údolím Idy – Šaca,
Beh Kapušianskou pláňavou - V.
Kapušany, Memoriál P.Antala - Svit,
Žipovská desiatka – Žipov, Beh oslobodenia mesta Strážske, Matičný
beh – Michalovce,
- usporiadanie XXV. ročníka MJK - beh
Olšavskou dolinou v Ruskove.
z automobilový klub
- účasť našich usporiadateľov a rozhodcov na Rallye Matador Púchov,
Prešov, Košice, Banská bystrica
a Rožňava
- usporiadanie 1.ročníka Ruskovského automobilového slalomu.
Šport pre verejnosť:
- cvičenie žien pri hudbe,
- služby Športcentra pre verejnosťšportová hala, sauna
Plánované aktivity v tejto oblasti
na rok 2006 :
- Pochod vďaky,
- Karneval,
- Prijatie a návšteva jubilantov,
- Deň matiek,
- Deň učiteľov,
- Deň obce - 2. Ruskovský jarmok,
- Futbalový turnaj o Pohár starostu
obce,
- 2. Ruskovský automobilový slalom,
- Bežecké preteky –XXVI. ročník Memoriálu J. Kažimíra,
- Šarkaniáda,

moci ( opatrovateľská služba, akti- Stretnutie s dôchodcami- Mesiac
vačná činnosť, absolvenská prax),
úcty k starším,
- vykonáva osvedčovanie listín
- XII. pracovná schôdza spolku lekáa podpisov na listinách,
rov v Košiciach,
- vedie obecnú kroniku.
- Vianočná akadémia,
- Silvester – spoločné uvítanie nové
roka 2007.
Z prenesených kompetencií obec zabezpečuje:
5. INÉ ÚLOHY
- matričnú činnosť pre tri obce,
- zber a likvidácia komunálneho od- činnosť stavebného úradu ( stavebpadu ( separovaný zber- získali sme
ný zákon),
ﬁnančné prostriedky na zabezpeče- činnosť základnej školy.
nie kontajnerov, ktoré sú rozmiestnené po obci) – k tomu bude prijaté Zasadania obecného zastupiteľstva:
Všeobecné záväzné nariadenie,
- 6 riadnych zasadaní OZ s prograktorého obsahom sú povinnosti, ormom podľa ročného plánu,
ganizácia zberu i výška poplatkov,
- 6 riadnych zasadaní OR s progra- vysporiadanie pozemkov verejných
mom podľa ročného plánu,
priestranstiev (futbalové ihrisko, ho- 1 mimoriadne zasadania OZ,
kejové ihrisko, priestor pred budo- zasadanie komisií pri OZ podľa ročvou bývalej Jednoty, cesta Pizondor
ného plánu a potrieb.
– Dolná ulica ),
- odpredaj neefektívnych budov Zabezpečenie činnosti obecného
obce ( Casíno),
úradu:
- príprava dokumentácie k príprave 1. pracovisko :
územia pre individuálnu bytovú vý- ● správa daní a poplatkov,
stavbu IBV – Sever.
● tvorba, čerpanie a vykazovanie rozpočtu obce (ZŠ),
6. ZABEZPEČENIE SAMOSPRÁV- ● evidencia a plánovanie zmluvných
NYCH FUNKCIÍ OBCE, ORIGINÁLvzťahov,
NYCH A PRENESENÝCH KOMPE- ● P a M,
TENCIÍ
● opatrovateľská služba,
Obec zabezpečuje radu samospráv- ● vedenie dokumentácie uchádzačov
nych funkcií i prenesených kompeteno zamestnanie pre ÚPSVaR,
cií zo štátu, sú to predovšetkým:
● pokladňa,
- úkony súvisiace s riadnym hospo- ● faxové služby.
dárením s majetkom obce,
- zostavovanie a schvaľovanie roz- 2. pracovisko:
počtu obce a záverečného účtu,
● správa a riadenie obecného majet- schvaľovanie a správa miestnych
ku,
daní a poplatkov,
● evidencia a riadenie činnosti uchá- usmerňovať ekonomickú činnosť
dzačov o zamestnanie na aktivačv obci – vydáva súhlas (stanovisko)
ných prácach,
k podnikateľskej a inej činnosti na ● kopírovacie služby,
území obce,
● zabezpečenie a chod zberu komu- zabezpečuje prevádzku, údržbu
nálneho odpadu.
a správu obecného majetku ( ciest,
budov, cintorínov, priestranstiev),
3. pracovisko:
- zabezpečuje verejnoprospešné ● matričná činnosť ( narodenia, úmrtia, sobáše, evidencia občanov
služby (nakladanie s komunálnym
a domov),
odpadom, udržiavanie čistoty v obci
a na priestranstvách, verejné osvet- ● územné plánovanie,
lenie, rozhlas, zásobovanie pitnou ● overovanie podpisov a listín,
● evidencia pozemkov k.ú. Ruskov,
vodou, odpadové vody,...),
- utvára a chráni zdravé podmienky ● podateľňa a registratúra dokumentov (vrátane spoločného OcÚ
a spôsob života a prácu obyvateľov
– stavebný zákon),
obce (zdravotná starostlivosť, vzdelávanie, kultúra, osvetová činnosť, ● vedenie dokumentácie obecného
zastupiteľstva.
záujmová umelecká tvorivosť, telesná kultúra a šport),
- utvára podmienky na zásobovanie 4. pracovisko:
● knižnica,
obce a poskytovanie služieb,
- obstaráva a schvaľuje územno ● kultúrna, spoločenská, športová
činnosť,
- plánovaciu dokumentáciu obce,
koncepciu rozvoja jednotlivých ob- ● internetové služby,
● hlásenie v OR,
lasti života obci (PH aSR),
- spolupráca pri utváraní vhodných ● tvorba , evidencia a riadenie žiadosti
(projektov) čerpania FP zo štátnych,
podmienok na bývanie v obci,
európskych a súkromných fondov,
- vykonáva vlastnú investičnú činnosť v záujme zabezpečenia po- ● zabezpečenie originálnych kompetencií v oblasti školstva (MŠ, ŠJ,
trieb obyvateľom a rozvoja obce,
zabezpečenie dotácií
- zabezpečuje verejný poriadok v obpre detí v hmotnej núdzi).
ci,
- plní úkony na úseku sociálnej po>> pokračovanie na str. 3

RUSKOVČAN

3

DECEMBER 2005

Odpočet samosprávy...
>> dokončenie zo str. 2
7. SÚČINNOSŤ S ORGÁNMI,
OBČIANSKYMI ZDRUŽENIAMI
A CIRKVAMI V OBCI
● Jednotou dôchodcov,
● Radou školy pri ZŠ a MŠ,
● Pozemkovým spoločenstvom Regeta (Urbariát),
● Rímskokatolíckym farským úradom
a reformovanou cirkvou.
8. SÚČINNOSŤ S PODNIKATEĽSKÝMI SUBJEKTAMI V OBCI
● MESR s.r.o. ● Komes.Plus s.r.o.
● BEREŠ
● K- BUILD s.r.o
● MESS s.r.o. ● ŽPSV s.r.o.
● TRICOT s.r.o. ● VH Trade,
a ďalšími.
Prvýkrát v škole.
9. ZABEZPEČENIE SLUŽIEB
SÚKROMNÝCH PODNIKATEĽSKÝCH SUBKEKTOV V OBECNÝCH PRIESTOROCH
Zdravotné stredisko :
Po dvojmesačnom od- ambulancie: dospelých, detská, dychu nový školský rok
zubná,
2005/2006 sme začali 5.
- lekáreň,
9. (pondelok) slávnostným
- kaderníctvo,
- predajňa textilu.
nástupom na chodbe. PríDom služieb :
tomní bolí pozvaní hostia:
- pošta,
- predajňa Mini –Max ( zmiešaný starosta obce Ing. Štefan
Markovič, vdp. farár Blažej
tovar a kvety),
- predajňa potravín,
Tomko a Mária Váradyová
- predajňa ( textilu a zmiešaný to- za Radu rodičov.
var).
Mgr. Jolana Juríková
Casino - pohostinstvo
Športcentrum
O 180 žiakov sa stará 12 učiteľov,
- Športbar- pohostinstvo,
3 prevádzkoví zamestnanci a 2 vycho- Relaxcentrum - rehabilitačné a relaxačné služby ( posilňovňa, masá- vávateľky v školskej družine. V tomto
školskom roku sa nám prihlásilo do
že, solárium ), pohostinstvo.
Školského klubu detí 41 žiakov, preto
Toto bol stručný prierez hlavných sme museli otvoriť dve oddelenia.
Našu školu navštevuje 38 žiakov
úloh, ktoré obecná samospráva našej
obce plnila v roku 2005 a tých ktoré z Olšovan a 9 žiakov z Ďurkova. V hmotnás čakajú v najbližšej budúcnosti a v nej núdzi je 36 žiakov. Týmto žiakom
zabezpečujeme stravu, nakupujeme
roku 2006.
Vieme a sme si vedomí toho, že učebné pomôcky a niektorí žiaci pobenie všetko je v poriadku, že všetko ide rajú aj štipendiá za prospech.
Problémy máme najmä s niektotak ako by sme si to predstavovali a želali. Je ešte veľa nedostatkov i prob- rými žiakmi rómskeho pôvodu, ktorí
lémov, o ktorých vieme, zaoberáme vymeškávajú vyučovanie, nezvládajú
sa nimi a je našou snahou ich riešiť učenie, zaostávajú za svojimi spoluk spokojnosti našich občanov. Mnoho- žiakmi a preto im musíme v spolupráci
krát to však predpokladá ﬁnancie, kto- s Pedagogicko-psychologickou poradré nepostačujú, inokedy potrebujeme ňou v Košiciach venovať špeciálnu stapriestor a čas.
rostlivosť. Štyria žiaci majú individuálny
Sme radi tomu, že sa väčšina vzdelávací plán. V školskej jedálni sa
z Vás zaujíma o život a dianie v obci. nám stravuje spolu 49 žiakov.
Mnohokrát pomôžete hoci i radou, náV rámci mimoškolskej činnosti prazorom, či poukázaním na dobré alebo cujú naši žiaci v deviatich záujmových
zlé. Sme radi Vašim povzbudivým slo- útvaroch (krúžkoch). Sú to: výtvarný,
vám i konštruktívnej kritike.
zdravotnícky, tanečný, počítačový, dva
Na záver sa chcem poďakovať
všetkým, ktorí sa podieľali na ich pl- futbalové, informatika a konverzácia
není a to predovšetkým pracovníkom v anglickom jazyku.
Zapojili sme sa do projektov:
obecného úradu, základnej a ma- Otvorená škola
terskej školy, poslancom obecného
- Škola podporujúca zdravie
zastupiteľstva, predstaviteľom cirkví,
- Prevencia drogových závislostí
pracovníkom na aktivačných prácach
- Infovek
i všetkým tým, ktorí pomohli ﬁnančne,
- Nech sa nám netúlajú
materiálne, organizačne, duševnou
- Detský čin roka
i fyzickou prácou. Vám drahí spoluobV októbri pripravila Rada školy
čania ďakujem za podporu a trpezlivosť pri zabezpečovaní dôstojného v spolupráci s Radou rodičov Školský
ples, zisk z ktorého je určený na učebživota v našej obci.

Nový školský rok v našej ZŠ
né pomôcky pre žiakov. Tento v poradí
už 4. ročník bol rekordný účasťou plesajúcich. V úvode vystúpili žiaci ZUŠ V.
Sinčák a R. Lacko, potom mažoretky
– žiačky 7. ročníka a rytmickým aerobikom žiačky 8. a 9. ročníka. Všetci
účastníci si pochvaľovali vkusnú výzdobu, chutný boršč, ale najmä výhry
v tombole a vynikajúcich Pavelčákovcov. Všetkým sponzorom úprimne
ďakujeme.
Jedným z podujatí ktorým sa škola
chce priblížiť aj verejnosti a najmä rodičom svojich žiakov bol Deň otvorených
dverí. Od rána využili príležitosť pozrieť
sa na svoje učiace sa ratolesti najmä
rodičia prváčikov a žiakov 1. stupňa.
V triedach a na chodbách bolo rušnejšie ako obvykle, ale všade panovala
príjemná atmosféra. Žiakom vyšších
ročníkov sa prišli predstaviť študenti zo
SOU obchodného na Bocatiovej ulici
v Košiciach, ktorí prezentovali svoju
školu. Súťaživé typy si prišli na svoje
v 5. a 6. ročníku, kde mali pripravený
kvíz.
Aj keď máme za sebou iba 4
mesiace školského roku, môžeme sa
pochváliť výsledkami športových súťaží, na ktorých naši žiaci obstáli veľmi
dobre. Pre zaujímavosť aspoň niektoré
výsledky:
Okresné kolo v cezpoľnom
behu:
Dievčatá: M. Váradyová, M. Obšitošová, L. Čorňáková – 1. miesto.
Chlapci: M. Král, M. Ivanov, M. Várady
– 2. miesto
Cezpoľný beh okolo Slanského hradu: M. Obšitošová – 1. miesto,
M. Král – 1. miesto, V. Šuster – 2.
miesto, D. Gorejová – 3. miesto
Šachy – okresné kolo: V. Sinčák
– 3. miesto
Streľba zo vzduchovky –
okresné kolo: V. Sinčák , P. Kačmarik, M. Kozák – 3. miesto
Stolný tenis – okresné kolo:
Dievčatá: M. Váradyová , S. Novotná, J.
Slivková – 2. miesto. Chlapci: G. Ujjobbágy, M. Várady , V. Novotný, D. Kopčo
– 3. miesto

Celú jeseň sme mali sťažené podmienky, pretože v priestoroch školy sa
pracovalo. Prebiehala rekonštrukcia
strechy, ktorú sa podarilo za pomoci
Obecného úradu dokončiť koncom
novembra.
22. decembra (štvrtok) bude
posedeni e pri jedličke a od 23.
decembra budeme mať Vianočné
prázdniny, na ktoré sa všetci tešíme. Predvianočnú náladu cítime aj
vo vlastnej tvorbe niektorých našich
žiakov:
Vianoce
Za oknom nám padá sneh,
doma máme radosť, smiech
Po večeri mamka volá:
„Poďte, deti, holá, holá!“
Darčeky si rozbaľte,
radujte sa, veseľte,
veci sme vám sľúbili
a čo ste nám kúpili?
Sladkosti a cukríky,
malým deťom cumlíky.
Radujte sa všetci smele,
tak šťastné a veselé!
Dagmar Hudáková - 7. ročník
Zima
Zima, zima, zimička,
ej, aká si milučká.
Máš ty rada farby biele,
schovám sa ja do postele.
Schovám sa ja pred tebou,
pred tou tvojou perinou.
Perina zem pokryje,
zaraz jeseň vyženie.
Deti sa už tešia zas,
lebo príde dedo Mráz.
Donesie si pomocníkov,
veď si na to dávno zvykol.
Do saní hneď prudko skočil
a zahvízdal na záprah,
leteli preč ako ten šíp,
možno prídu pred váš prah...
Martina Slivková - 7. ročníka
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Prehľad zmien v systéme sociálnych
dávok a štátnych sociálnych dávok
Vážení spoluobčania,
vzhľadom k neustále meniacim sa podmienkam vo
výplatách dávok sociálneho systému, chcem Vám
týmto spôsobom poskytnúť prehľad o najzákladnejších zmenách, ktoré
nastali vo výplate dávok
poskytovaných Úradom
PSVaR Košice s účinnosťou od 1.9.2005. Nariadením vlády SR boli
upravené sumy dávok
v hmotnej núdzi a štátnych sociálnych dávok.
z ZUZANA BAJUSOVÁ
zástupkyňa starostu obce

Dávky a príspevky k dávke
v hmotnej núdzi boli v jednotlivých kategóriách upravené
nasledovne:
- jednotlivec
1560,- Sk
- jednotlivec s dieťaťom alebo
najviac so štyrmi deťmi
2500,-Sk
- dvojica bez detí
2710,-Sk
- dvojica s dieťaťom alebo najviac
so štyrmi deťmi
3700,-Sk
- jednotlivec s viac ako štyrmi deťmi
3710,-Sk
- dvojica s viac ako štyrmi deťmi
4950,-Sk
Aktivačný príspevok
1700,-Sk
Ochranný príspevok
1700,-Sk
Príspevok na zdravotnú
starostlivosť
50,-Sk
(Deti do 1 roka veku nemajú
nárok na tento príspevok)
Príspevok na bývanie bol upravený s účinnosťou od 1. 11.
2005
Jeden občan v hmotnej núdzi
1360,-Sk
Jeden občan v hmotnej núdzi
a fyzické osoby, ktoré sa
s občanom spoločne posudzujú
2150,-Sk
Nárok na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke má každý
občan, ktorý je v stave hmotnej
núdze a nedokáže si zabezpečiť,
alebo zvýšiť príjem vlastným
pričinením. Nárok na dávku v
hmotnej núdzi je potrebné uplatniť
na ÚPSVaR Košice, Staničné námestie 9, na 3. a 4. poschodí.
Podmienky nároku na dávku v
hmotnej núdzi a jednotlivé príspe-

Pracovníci zabezpečujúci agendu obce Ruskov
Pracovníci zabezpečujúci agendu obce Ruskov

Priami nadriadení

Oddelenie pomoci v hmotnej núdzi - p. Šalagovičová M.
4. poschodie

Mgr. Štefan Maliňák
vedúci oddelenia DHN

Oddelenie štátnych sociálnych dávok - p. Palková R.
4. poschodie

Ing. Marián Dittrich
vedúci oddelenia ŠSD

Oddelenie sociálno-právnej ochrany detí - p. Škojecová M.
3. poschodie

Daniela Hurbanová
vedúca oddelenia SPO

Oddelenie príspevkov na kompenzáciu - p. Takáčová M.
3. poschodie

Magdaléna Lendacká
vedúca oddelenia kompenzácii

Riaditeľkou odboru sociálnych vecí a rodiny Úradu PSVaR Košice je Mgr. Beáta Horváthová - 3. poschodie
Dávky pestúnskej starostlivosti
Jednorázový príspevok pre dieťa
do 6 rokov veku dieťaťa
5.840,- Sk
od 6 do 15 rokov veku
7.180,- Sk
nad 15 rokov veku dieťaťa
7.650,- Sk
Štátne sociálne dávky boli upravené nasledovne:
- rodičovský príspevok 4110,-Sk Opakovaný príspevok do 6 rokov
veku dieťaťa
2.340,-Sk
- príspevok pri narodení dieťaťa
4320,-Sk od 6 do 15 veku dieťaťa
2.880,-Sk
- prídavok na dieťa (bez rozdielu
veku)
540,-Sk nad 15 rokov dieťaťa 3.070,-Sk
- daňový bonus
450,-Sk
Jednorazový príspevok sa vy- príspevok na pohreb 2300,-Sk
- zaopatrovací príspevok na vlast- pláca jednorázovo pri zverení detí
né alebo osvojene dieťa vojaka do výchovy inej fyzickej osobe než
870,-Sk rodičom po nadobudnutí právoplat- zaopatrovací príspevok pre man- nosti rozsudku o zverení a pri dosiahželku vojaka alebo inú osobu, nutí plnoletosti zvereného dieťaťa.
voči ktorej má vojak určenú vy- Opakovaný príspevok sa vypláca
každý mesiac ak dieťa nemá žiadny
živovaciu povinnosť
1140,-Sk príjem, prípadne nižší príjem ako je
výška opakovaného príspevku. JedĎalšie zmeny v súvislosti so norázový a opakovaný príspevok je
štátnymi sociálnymi dávkami sú možné vyplatiť súbežne.
lehoty, v rámci ktorých je možné Odmena pestúna, ktorému je
1.430,-Sk
uplatniť si nárok na výplatu dieťa zverené je
štátnych sociálnych dávok.
Rodičovský
príspevok
a Sumy životného minima
4.730,-Sk
príspevok na pohreb je možné pre 1.osobu
3.300,-Sk
uplatniť si do jedného roka odo pre 2.osobu
pre dieťa
2.150,-Sk
dňa vzniku nároku.
Príspevok
pri
narodení
V súvislosti so životným minidieťaťa je možné uplatniť si nárok
do 6 mesiacov odo dňa vzniku mom chcem upozorniť, že životné
minimum nie je totožné so sumanároku.
Po uplynutí týchto lehôt zan- mi dávok v hmotnej núdzi a pri
iká nárok na výplatu uvedených výpočte sumy dávky v hmotnej
núdzi sa na sumy životného minipríspevkov.
Ešte
chcem
upozorniť ma neprihliada.
Od 1. 1. 2005 bola upravená
na skutočnosť, že nárok na
rodičovský príspevok má aj aj výška minimálnej mzdy, a to na
matka do 3 rokov veku dieťaťa, sumu 6.900,-Sk.
Všetky tieto dávky sú vypláktorá je zamestnaná, avšak
dieťa nesmie navštevovať štátne cané Úradom PSVaR v Košiciach,
predškolské zariadenie. Dieťa Odborom sociálnych vecí a rodiny,
môže byť umiestnené v jasliach, jednotlivými oddeleniami podľa
neštátnom predškolskom zari- druhu dávok.
Žiadosti o poskytnutie dávok je
adení, alebo môže mať súkromnú opatrovateľku, resp. inú fyz- potrebné adresovať konkrétnym praickú osobu, ktorá zabezpečuje covníkom jednotlivých oddelení, ktorí
starostlivosť o dieťa počas pra- majú obec Ruskov na starosti. V prípade akýchkoľvek problémov alebo
covnej doby matky.
vky sú taxatívne vymedzené v
zákone NR SR č. 599/2003 Z. z o
pomoci v hmotnej núdzi a o zmene
a doplnení niektorých predpisov,
ktorý je k dispozícií na každom
pracovisku ÚPSVaR Košice.

nejasností Vám odporúčam obrátiť
sa na ich priamych nadriadených.
Aktuálne zmeny vo výške vyplácaných dávok sú pripravované s
účinnosťou od 1. 1. 2006. Podrobnejšie
informácie prinesieme v ďalšom čísle.
Na záver, keďže je adventné
obdobie, blíži sa čas Vianoc, obdobie kedy si pripomíname narodenie
Ježiša Krista, obdobie kedy rekapitulujeme uplynulý rok, bilancujeme
naše úspechy i neúspechy, mi
dovoľte milí spoluobčania popriať
Vám všetkým šťastné a veselé,
príjemné a pokojné Vianočné
sviatky prežívané v kruhu svojich
najbližších, plné lásky, pokoja,
pohody a štedrosti. V novom roku
Vám prajem hlavne veľa zdravia,
lebo je potrebné, veľa lásky, aby ste
ju mohli rozdávať ostatným a veľa
šťastia lebo je vzácne, ako aj osobné a pracovné úspechy, naplnenie
Vašich predsavzatí a túžob.

Slzy
skutočnosti
z ZUZANA BAJUSOVÁ

Plamene sviečok dohárali
a oči hlasno volali
po slobode
Sľubovali lásku a nádej
a iné oči ticho počúvali
a všetky ruky boli vystreté
a plakali
Skutočnosť sa stratila
v pohári vína
ktorý
zaplnil čas
A priniesol bolesť
spomienkam
rozdvojených duší
Milujúce ruky zabili
slobodu
láska a nádej sa vryli
hlboko do Zeme
a na všetko sa zabudlo
Iba vo vzduchu
zostali oči
a túžba po slobode
a po tebe.

RUSKOVČAN

Učenie hrou - hra učením
z Anna Takáčová, učiteľka MŠ

V októbri navštívil našu krajinu americký spisovateľ Robert
Fulghum. Napísal knihu, ktorá
sa stala jeho prvým bescelerom„Všetko, čo skutočne potrebujem
vedieť, som sa naučil v materskej škole. “Možno sa nad týmto
názvom knihy zasmejete a poviete si to, čo si niektorí ľudia myslia – „veď
v škôlke sa deti iba hrajú.“
V predškolskom veku je hra
výchovný a vzdelávací prostriedok pri rozvíjaní osobnosti
dieťaťa. Hra má pre dieťa
rovnaký význam ako pre nás
dospelých práca alebo jeho koníčky. V nej si deti rozvíjajú predstavy, myslenie, celkovú úroveň
psychického vývoja. Svet detí
a svet dospelých sú niekedy
vzdialené a predsa blízke. Deťom
a ich hrám sa priblížime, keď sa
vcítime do ich detského sveta,
problémov, radosti aj starostí.
Samostatné dieťa si ani neuvedomuje, ale hrou sa učí,
nielen hrou, ale aj rozprávkou.
Nedávno deti mali možnosť vidieť bábkové predstavenie Tri
prasiatka. Rozprávka bola zábavná a zároveň poučná. Deti
sa prostredníctvom rozprávky
naučili, že v jeseni opadáva lístie

zo stromov, je chladno, zvieratká
si chystajú zásoby na zimu, ale
postrehli aj zlú vlastnosť, že zlo
- vlk bolo potrestané. Deti často
v hrách napodobňujú činnosť dospelých, napodobňujú ich pohyby, aj ich dopočutý dialóg či monológ. Deťom nestačí hračky iba
dať, ale treba im vytvoriť priestor,
stať sa jeho spoločníkom. Spoluúčastníkmi boli v jeseni rodičia
našich detí, ktorí sa spolu s deťmi zapojili do jesennej súťaže.
Z plodov, ktoré ponúka štedrá
jeseň vyčarili zaujímavé prírodné výrobky. Výstavka v MŠ bola
výsledkom tvorivosti, šikovnosti
a fantázie detí a rodičov. Deti boli
odmenené sladkosťami.
Šarkaniáda – súťaž so šarkanmi dala priestor vytvoriť niečo
zaujímavé, originálne. V budove
Športcentra, kde sa súťaž konala sa deti zabávali súťažnými
a pohybovými hrami. Zúčastnili
sa všetky deti z MŠ s rodičmi. Porota ocenila najkrajších šarkanov
hračkami, ostatné deti dostali
sladké odmeny, podával sa čaj
a káva, vládla dobrá nálada. Škoda, že vietor nefúkal, možno aj
zabudol pri pohľade na krásnych
šarkanov, ktoré deti predviedli na
ihrisku. Vďaka patrí všetkým rodičom, ktorí sa do obidvoch súťaží
zapojili. Svojou tvorivosťou a fan-

táziou, podporili environmentálny
program, na ktorý sa orientuje
naša MŠ.
A čo nás teraz v MŠ čaká?
Príchod Mikuláša, predvianočná
nálada. Deti sa na tieto chvíle
veľmi tešia, spolu s učiteľkami
pripravujú program na uvítanie
Mikuláša, vyrábajú vianočné
ozdoby, s rodičmi upečú perníčky na posedenie pri vianočnom
stromčeku.
Tešme sa z hravého bohatstva našich detí a občas doňho
vstúpme – do ich detského sveta, zahrajme sa s nimi.
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Strom
Stojí osamelý v objatí vysokej trávy.
Pozná mesiac, hviezdy, pozná slnko,
ktorému na jar otvára svoje puky
a listy sa mu rozvíjajú do zelenej krásy.
Pozná šepot lístia, štebot vtákov,
čaká na vrelý dáždik z letnej oblohy,
hotoví sladké plody,
jeho široký tieň chráni od letnej páľavy.
V jesennom vánku sa lúči s listami,
púšťa na zem bohaté plody,
s vetrom hojdá konár po konári,
vtákom posiela pozdrav do ďalekej jari.
V zime bielej kráse bdie, spí,
melúzína ho studením tancom teraz zobudí,
snežné vločky ho svojím dychom objímajú,
bielym šatom konár odievajú.
Anna Takáčova

Laureáti 2005
Podujatím „Laureáti 2005“ zatvorilo svoje brány tohtoročné Kultúrne leto
Košického samosprávneho kraja.
Maratón podujatí je dôkazom, že regionálna a miestna kultúra majú v živote
občanov nezastupiteľné miesto a významné poslanie, “povedal Rudolf Bauer
a dodal, že často aj napriek nasadeniu a ochote účinkujúcich i organizátorov sa
im nie vždy dostane náležité ocenenie. Aj preto sa košický župan Rudolf Bauer
rozhodol poďakovať a udeliť cenu pracovníkom kultúry a osvety za osobný prínos, vnútorný vklad, zanietenosť a lásku s akou sa venujú svojej práci už dlhé
roky.
Za systematickú starostlivosť o vzdelávanie a rast neprofesionálnych divadelníkov a úspešnú reprezentáciu kraja na krajských a celoštátnych podujatiach bola ocenená
Mgr. Valéria Sinčáková vedúca Detského divadelného súboru „Regetka“
pôsobiaceho pri našej základnej škole. DDS vedie od roku 1999. V repertoári
sú hry: Čarovné slovká, Janko Hraško, Čin – Čin, Zvonia na deň, Iné, Na ceste,
Ružové kráľovstvo.
K oceneniu srdečne blahoželáme.
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Odkaz Matky Terezy
z ZUZANA BAJUSOVÁ

Ľudia sú nerozumný,
nelogický a sebecký,
ale aj tak ich miluj
Ak robíš dobre,
ľudia ťa obvinia zo sebeckých,
postranných pohnútok,
ale aj tak rob dobre
Ak si úspešný,
získaš si falošných priateľov
a skutočných nepriateľov
ale aj tak buď úspešný
Na dobro, ktoré konáš
sa zajtra zabudne
ale aj tak rob dobre
Čestnosť a úprimnosť
ťa urobia zraniteľnými,
ale aj tak buď čestný a úprimný

RUSKOVČAN

Vianočná láska

Nikdy nevieme, kedy ju stretneme, kedy ju pochopíme a či nás obohatí alebo nie. Prichádza v čase, keď
ju najmenej čakáme. Vlietne do nášho
života ako kométa – žiariaca, fascinujúca, prekrásna. Pôsobí na ľudí svojím
kúzlom, ošiaľom, nádejou. Je niečím
neuveriteľne krásnym a pritom tak
zriedkavým. Je ako ruža, časom rozkvitne alebo zvädne. Jej lupene sú vášňou, ktorú sme ešte vo svojom živote
nepoznali. Bez nich by ostali len tŕne
pichajúce srdce a dušu.
Láska je semienko, ktoré môže
vyklíčiť v neúrodnej pôde, keď mu je
darovaný cit, ktoré môže rásť napriek

nepriazni podmienok. Vytvára si svoju vlastnú cestu plnú objavov a dobrodružstiev a napokon uvidí svetlo a to
ho neustále preberá k životu. Rastie
stále ďalej z ďalších prekvapení a prekážok, ktoré ho na jeho ceste sprevádzajú. Z vetra, ktorý ho chce roztrhať
a odviať inam, zo slnka, ktoré ho môže
popáliť a znehodnotiť, z vody, ktorá ho
pri väčšom množstve môže utopiť alebo rozmočiť jeho korene prehnanou
vlahou.
Láska nie je rozmaznaný cit, potrebuje výchovu a starostlivosť, no
zároveň aj určitý priestor, miestečko,
kde by sa cítila na chvíľu slobodne,

nespútane.
Ale ako prišla, môže i odísť, stratiť
sa a už nikdy sa nevráti späť, aby vychladlo srdce, ochladli city.
Láska je tak zvláštny a pritom obdivuhodný jav, ktorý sa rodí z maličkostí v našom srdci, na jeho dne, v duši,
v ktorej pre to isté umiera.
Zahalená rúškom tajomstva vniká
do srdca druhej osoby, ktorá túži len po
jednom – rozlúštiť hádanku, zamotaný
hlavolam, neriešiteľný prípad a objaviť
i tie najtajnejšie zákutia človeka, o ktorého začal javiť záujem, ktorý do neho
vlial niečo zo seba.
Láskou naplnené Vianoce!

Zopár momentov zo života obce

Čo si po celé roky budoval,
sa môže za jednu noc zrútiť,
ale aj tak buduj
Ľudia naozaj potrebujú pomoc,
ale možno ťa napadnú
ak im pomôžeš
ale aj tak pomáhaj ľuďom
Daj svetu to najlepšie,
čo máš, a udrú ťa do tváre,
ale aj tak daj svetu to najlepšie čo máš

V závere roka 2005
ďakujem za prospešnú
prácu občanom našej
obce, všetkým prajem
šťastné a spokojné
Vianoce, veľa lásky,
príjemnej rodinnej
pohody a v novom roku
2006 veľa zdravia,
šťastia, splnenie
osobných túžob
a predsavzatí.

1. Ruskovský automobilový slalom

Deň obce - kultúrny program

1. Ruskovský automobilový slalom

1. Ruskovský jarmok

Posvätenie Domu smútku

XXV. ročník - beh Olšavskou dolinou - MJK

Posvätenie náhrobného kríža grófa Štefana Forgáča

Mesiac úcty k starším

starosta obce

Zvítajme sa s novým rokom
v dobrej vôli, pohode, starosti
nech idú bokom, odplavia sa
po vode.
S úprimnosťou svoje čaše
dvíhame, nech je pevné zdravie
Vaše, nech je šťastný nový rok!

