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Po stopách dvoch (ne)obyčajných bratov
Kto by ich nepoznal. Ich mená vyslovujeme
s úctou. Moje prvé stretnutie s nimi bolo pri
čítaní knižky slovenských povestí. Tak ako vy,
i ja som sa o nich učil na hodinách dejepisu,
či náboženstva. Neskôr boli dokonca témou
mojej maturitnej skúšky.
Bratia Cyril a Metod. Akokoľvek som sa
bránil, stále boli a sú súčasťou môjho života. Prakticky každá moja cesta Európou ma
skôr či neskôr zaviedla k ich stopám či posolstvám. Za posledných 10 rokov som bol
na Balkáne niekoľkokrát. A na mnohých
miestach som sa stretol aj s nimi. Jazero
Ohrid, mestá Thessaloniki, Skopje, Belehrad, Pecs… Koketoval som aj s myšlienkou,
prejsť rovnakou cestou, akú si zvolili pri
svojom príchode na Veľkú Moravu. Bádal
som v dostupnej literatúre, encyklopédiách,
v mapách. No i dnes, v dobe internetu, je
prakticky nemožné zistiť presnú trasu ich
putovania. A tak som pri mojich návštevách
balkánskych krajín neplánovane kde – tu zahliadol ich súsošia, školy a rôzne inštitúcie
nesúce ich mená.
Do slovenských dejín sa rok 2013 zapíše
ako rok významného jubilea. 5. júla oslávime
okrúhle 1150. výročie príchodu týchto dvoch
vierozvestov na naše územie. Svojim pôsobením vstúpili do európskych dejín. Význam

ich misie a ich prínos k rozmachu kresťanstva
v Európe vyzdvihol v roku 1980 Svätý Otec
bl. Ján Pavol II., keď ich vyhlásil za spolupatrónov Európy.
Kto boli títo neobyčajní bratia?
Narodili sa v meste Solún (Thessaloniki) v severnom Grécku, Metod okolo roku 815 a Konštantín v roku 827. Metod študoval právo, stal
sa správcom veľkej byzantskej župy, ktorej obyvateľstvo bolo slovanské. Konštantín študoval
v Carihrade na cisárskej škole spolu s budúcim
cisárom Michalom III. Po skončení štúdií zastával
vysoké funkcie. Bol bibliotekárom carihradského
patriarchu a prednášal na cisárskej škole. Pre
jeho vzdelanie ho nazývali „Filozof “. V roku 855
odišli bratia do kláštora na horu Olymp v Malej
Ázii. Cisár Michal III. ich však čoskoro poslal ako
poslov k Chazarom na územie dnešnej Ukrajiny.
Cestou sa zastavili na Kryme, kde našli pozostatky sv. Klementa, štvrtého pápeža, ktorý zahynul
mučeníckou smrťou. Pozostatky neskôr preniesli
do Ríma.
V roku 863 cisár bratov poslal ako vierozvestov na Veľkú Moravu. Pre toto poslanie zostavili
slovanské písmo (hlaholiku) a preložili do staroslovienčiny liturgické a biblické texty. Okrem hlásania evanjelia pripravovali mladých mužov na
kňazstvo. V roku 867 odišli do Ríma, kde pápež
Hadrián II. schválil ich činnosť a uznal staroslo-

Začnime leto spoločne
Možno sa mnohí pousmejete, o akom začiatku leta tu píšeme, veď
horúce počasie nám vládne už od polovice apríla. S malými výnimkami
je to síce pravda, ale aj tak. Leto predsa nerobí len počasie. Pre väčšinu
z nás začína skutočné leto až vytúženými prázdninami a dovolenkami.
Naplno si ho však uvedomujeme, až keď zistíme, že je na ulici akosi
viac detí na bicykloch ako obyčajne, že na nás spoza plota máva krásne
opálená suseda, že je nás v kostole trošku menej, že nás letné slniečko
vyháňa od televízorov a počítačov, že sa v záhradách a vo dvoroch stretávajú pri grilovačke skupinky príbuzných a priateľov…
Aj vám čítanie týchto riadkov spôsobuje, že už cítite vôňu leta a predstavy o ňom vám na tvári vyčarili úsmev? Tak vám ponúkame príležitosť, ako tohtoročné leto odštartovať. Vyhraďte si posledný júnový
víkend, lebo ho chceme prežiť spolu s vami. Máme pre vás program.
Tradičné Dni obce v trošku netradičnom termíne. Šport a zábava, kultúra aj duchovný zážitok, program pre deti i dospelých. Toto všetko
pre vás pripravíme my. Od vás sa očakáva len dobrá nálada, milé slovo
a úsmev. Príďte sa len tak stretnúť, zašportovať si a zafandiť, zabaviť
sa a dopriať sebe i svojim deťom výnimočný zážitok a pocit spolupatričnosti.
Ozaj, viete koľko je v Ruskove šikovných a talentovaných detí, mladých i dospelých? Ak nie, tak budete mať jedinečnú možnosť to zistiť.
Ubezpečujeme vás, že budete prekvapení, lebo sú všetci jednoducho
úžasní. ☺ Poďte sa však o tom presvedčiť sami.
Už teraz sa na vás tešíme.
 Organizačný tím Dní obce

Pamätník Cyrila a Metoda
v macedónskom hlavnom meste Skopje

vienčinu ako liturgický jazyk. Konštantín, ktorý
na sklonku života prijal meno Cyril, vstúpil v Ríme do kláštora, kde zomrel 14. februára 869. Pochovaný je v Bazilike sv. Klementa v Ríme. Pápež
Hadrián II. vymenoval Metoda za apoštolského
legáta a za arcibiskupa pre územie Veľkej Moravy. Cestou z Ríma ho však bavorskí biskupi zajali
a väznili vo Švábsku. Metod zomrel 6. apríla 885
a pochovali ho v hlavnom moravskom chráme.
Dodnes však nie je jasné, kde presne sa chrám
nachádzal.
 Jozef Mačaj

Dni obce 2013
29. júna 2013 sobota
09.00 hod. 9. ruskovský automobilový slalom
ulice: Slančícka (štart) – Šivov breh – Pizondor–
Dolná – Stredná – Horná – Bočná – Strmá (cieľ)

16.00 hod.
17.00 hod.
19.00 hod.

Minifutbalový turnaj v areáli Športcentra
Vyhodnotenie výsledkov slalomu
pred obecným úradom
Ľudová veselica v areáli Športcentra

30. júna 2013 nedeľa
10.30 hod. Slávnostná svätá omša
14.00 hod. Kultúrny program v areáli Športcentra
Sprievodné akcie:
 Detské atrakcie, súťaže a hry pre deti
 V prípade nepriaznivého počasia sa program uskutoční
v kultúrnom dome.
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Čo sme našli v ruskovskej kronike
„Kúsok pravdivej histórie je tak vzácna vec, že si ju musíme veľmi vážiť.“ Thomas JEFFERSON

Listovali ste už v nejakej kronike? Poďme sa pozrieť, čo by sme našli v tej našej, ruskovskej.
Na prvý pohľad staršia kniha ukrýva informácie datované z polovice 20. storočia. Štatistické
údaje, mená, politické udalosti viažuce sa k dobe ešte pred rokom 1989. Písalo ju niekoľko
kronikárov – učiteľov a zostali v nej aj biele miesta, ktoré už nikto nikdy nedopíše. Nájdeme
v nej však niekoľko poznámok, ktoré stoja za zmienku.
 Smutné udalosti druhej svetovej vojny
opisuje kronikár takto: „Obyvateľstvo cíti
veľký odpor voči nepriateľovi… Nemci išli
tak ďaleko, že im nebolo dosť, čo počas
fronty zničili, pobrali. Začali brať matkám
syna, ženám mužov a odvláčali ich ďaleko
od domova pre potrebu ďalšej vojnovej
mašinérie.“ Kronikár však dodáva, že táto
pohroma nezastihla našich obyvateľov,
lebo väčšina sa poukrývala v blízkych lesoch a rozpŕchla sa mimo domova.
 Nesmierne smutne pôsobí vojnová zmienka o tom, ako v roku 1944 vyhasol počas
leteckého ostreľovania život 12-ročného
chlapca Ferka Antolíka. Zahynul pred
vlastným domom. Nemcov, ktorých vtedy
zabili šrapnelom a guľometom, pochovali
pri našom katolíckom kostole.
 Obec sa po vojne spamätávala postupne.
V 60-tych rokoch už podľa kroniky naberá hospodársky rozvoj obce pekné tempo.
Ruskovčania mali vtedy 32 motocyklov,
dve osobné autá, 16 televízorov a 180 rádií. A skoro v každom dome prali na práčke. Ruskov bol však stále bez novej školy,
zdravotného strediska, pošty a nového
kultúrneho domu. Novej školy sa Ruskovčania dočkali už v roku 1965, pri stavbe
usilovne pomáhali sami.
 Veselšie pôsobí poznámka o ruskovskej
pálenici, ktorá fungovala už aj v 40-tych
rokoch. Obec leží v ovocinárskom kraji v
Olšavskej doline, ovociu sa tu darilo od
nepamäti. V dávnejšej minulosti sa preto vo veľkom pálila ruskovská slivovica.
Techniku pálenia postupne vylepšil oby-

Výstavba širokorozchodnej trate v roku 1965









vateľ Andrej Ander. „Vybudoval moderný
ovocinársky liehovar na spracovanie ovocných produktov, z ktorých sú najrozšírenejšie slivky, čerešne, hrušky a iné,“ zaznamenal pisateľ.
Ruskovčania chodievali radi do kina. Filmy sa v obci premietali dvakrát týždenne,
v stredu a v nedeľu. V lete dokonca obec
ožila Filmovým festivalom družstevníkov
a to na nádvorí materskej školy. Festival bol
veľmi obľúbený. „Dosahoval takú obľubu u
občanov a hlavne mládeže, že 300 miest na
sedenie bolo niekedy málo a ďalších 100
muselo stáť,“ opisuje kronika. Dariť sa začalo aj ruskovským futbalistom v TJ-Lokomotíva. Činnosť začal tiež turistický oddiel.
O vznik tunajšieho oddielu v ľahkej atletike
sa zaslúžil hlavne Július Kažimír.
Úsmevnou perličkou v kronike je zápis
o návrate bociana, ktorý hniezdil na farskom komíne. Pri odlete svojich druhov
do Afriky sa ako jediný od svojho kŕdľa
odlúčil. „A od 1. novembra vysedával na
komíne aj v zime, za mrazov a sneženia.“
Z cirkevných udalostí je spomenutá inštalácia organa. Odkúpili ho od dnes už neexistujúceho kaštieľa v Slanci. Inštalovať
ho dal vtedajší ruskovský farár Ján Harčár. Do Ruskova ho doviezli v demontovanom stave, na troch nákladných autách.
Výročie obce, ktoré sa blíži, oslavovala
obec pri príležitosti 700. rokov od jej založenia v júni v roku 1968 veľkolepo. Kronika píše, že veľká slávnosť sa vtedy konala
na Regete pod lesom.
 Mgr. Jana Holubčíková

Spoločenská kronika
Od 01. 01. 2013 do 17. 05. 2013
Narodili sa:
Nela Kesely-Tóthová
Daniel Štaba
Daniel Briškár
Zomreli:
Ján Hufnagel
Margita Malučká
Pavol Kažimír
Elena Tirpáková
František Válik
František Kampe
Mária Čermáková
Uzavreli manželstvo:
Vladimír Mikloš – Eva Poliaková
Róbert Kopčo – Lívia Jacková

Kultúrno-spoločenské
a športové podujatia obce
na II. polrok 2013
24. 8. 2013
Deň Slanského mikroregiónu (Kalša)
29. 8. 2013
Letný pochod vďaky
29. 9. 2013
Olšavský pohár, 34. ročník MJK
8. 10. 2013
Seminár Spolku lekárov
20. 10. 2013
Posedenie s dôchodcami
v rámci Mesiaca úcty k starším
31. 12. 2013
Uvítanie nového roka

Výzva
Milí Ruskovčania, na budúci rok uplynie 810 rokov od prvej písomnej zmienky
o našej obci. Pri tejto príležitosti plánujeme
vydať publikáciu, ktorá mapuje jej históriu
a súčasnosť.
Aj vy sa môžete stať spoluautormi, a to
tak, že sa s nami podelíte o zaujímavé historické fotograﬁe a dokumenty, ktoré zachytávajú život v našej obci a jej rozvoj. Ak vo
vašich rodinných albumoch a archívoch také
nájdete, vložte ich do obálky a doneste (doručte) na obecný úrad. Fotograﬁe a dokumenty dáme do elektronickej podoby a vaše
originály vám vrátime. Na obálku preto nezabudnite napísať svoje meno.
Prosíme vás, pomôžte nám zachovať odkaz našich predkov aj pre budúce generácie.
Lebo, ako napísal jeden francúzsky teológ:
„Kde niet poznania minulosti, nemôže byť
vízia budúcnosti.“
Ďakujeme vám za spoluprácu.
 Tvorcovia publikácie
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Jubilanti
70 rokov
Mária Kažimírová

Zážitkové učenie v materskej škole
Najzákladnejšou a najprirodzenejšou aktivitou dieťaťa predškolského veku je hra. Umožňuje
mu vstupovať do hraničných priestorov reality a fantázie, skutočného a imaginárneho, daného a vysnívaného a tieto „svety“ navzájom konfrontovať. Význam tejto konfrontácie, ktorý
z toho pre dieťa vyplýva, súvisí s jeho učením sa a rozvojom osobnosti.
Učenie sa. Rozvoj. Akú cestu si zvoliť? Odpoveď nám môže dať aj nasledujúci výrok:
„Dovoľte dieťaťu poznávať svet „hmatom“, experimentovať, vypytovať sa, porovnávať, hľadať v knihách, ponárať svoju zvedavosť do rozmanitých oblastí vedy, dovoľte mu vydať sa na
bádateľské cesty, niekedy ťažké, ktoré mu však
umožňujú nájsť taký pokrm, ktorý bude pre
neho výživný.“ Keď sa zamyslíme nad týmto

Ján Petrišin
Alžbeta Ondisová
František Kažimír
František Majoroš
Agáta Michalková

80 rokov
Alžbeta Kažimírová
Alžbeta Fejsáková
Mária Saladiová
Margita Čorňáková
František Varga
Jozef Ondrejko
Štefan Lučkai
Kornélia Sinčáková
Johana Kažimírová
Alžbeta Semanová
Irena Takáčová

85 rokov
Margita Malátová
Štefan Čirip

90 rokov
Mária Obšitníková

92 rokov
Ondrej Nagy
Pavel Šinglár
Mária Adzimová

97 rokov
Alžbeta Takáčová

Jubilantom srdečne
blahoželáme.
Prajeme im veľa zdravia,
šťastia a rodinnej pohody.

 Mária Takáčová
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Učenie sa vlastným skúmaním, experimentovaním a pokusmi šikovných škôlkarov

Na turistickej vychádzke na Olšavu

výrokom významného francúzskeho pedagóga Célestina Freineta zistíme, že základom
každej činnosti dieťaťa, jeho procesu stávania
sa súčasťou sveta, je istá skúsenosť. A to nám
umožňuje práve zážitkové učenie. Ide o taký
prístup pri učení sa, kedy sa namiesto memorovania a predkladania „suchých“ informácií,
predkladajú deťom zážitky. Ak na vlastnej koži
zažijeme niečo zaujímavé, vytvorí nám to skutočné spomienky, ktoré pretrvajú omnoho dlhšie,
ako „nabiﬂené“ vedomosti. Zážitkové učenie veľmi presne vystihol už Ján Ámos Komenský:
„Povedz mi niečo a ja to zabudnem.
Ukáž mi niečo a ja si to zapamätám.
Dovoľ mi, aby som si to vyskúšal na vlastnej koži a ja to budem ovládať.
Dovoľ mi, aby som to prežil a ja to budem cítiť a chápať.“
A takto sa učíme aj my v našej materskej škole. Zážitkové učenie dáva dieťaťu možnosť objavovať a skúmať svet vlastnou iniciatívou, spontánne. Môže prebiehať aj v netradičnom prostredí, ktoré emocionálne podporuje hlbšiu skúsenosť. Deti využívajú svoje zmysly, riešia edukačné
problémy, komunikujú a takto nadobudnuté poznatky im, aj nám pedagógom, dávajú priestor na
ich ďalšie rozvíjanie a rast.
Obyčajná turistická vychádzka na Olšavu umožnila nadobudnúť deťom
poznatky, vedomosti i skúsenosti, ktoré by v triede získali len ťažko. Skúmali sme
i porovnávali živú aj neživú
prírodu,
charakterizovali
prírodu okolo vodného toku,
počúvali zvuky prírody. Deti
videli ryby, aj ovečky pasúce Stretnutie s ovečkami pri poznávaní živej prírody
sa v blízkosti. Všetko vnímali celou svojou bytosťou, vstrebávali nové poznatky a skúsenosti.
Ako vlastne malým deťom vysvetliť, čo je to príroda, a ešte živá a neživá? Aké vlastnosti
majú voda, pôda, piesok, kamene i živé rastliny? No a naši malí škôlkari na to prišli vlastnou
iniciatívou – skúmaním, experimentovaním, pokusmi. Pani učiteľka im pripravila zaujímavé
edukačné aktivity, pri ktorých sa na chvíľu stali malými bádateľmi a výskumníkmi.
Alebo ako vysvetliť dnešným deťom, že kedysi nebola elektrina, žilo sa úplne jednoducho,
ľudia si museli všetko vypestovať, vyrobiť, …
Najlepším riešením bolo zaviesť ich do „minulosti“ priamo. Tak sme sa vybrali na exkurziu do humna. Práve to netradičné prostredie
prebudilo úžasný záujem malých predškolákov
dozvedieť sa o živote našich starých rodičov čo
najviac.
Spomenuté edukačné aktivity a situácie tvoria len malú časť veľkého výchovno-vzdelávaPredškoláci na exkurzii v humne
cieho celku našej materskej školy. Naše edukačné pôsobenie je v plnej miere zamerané na rozvoj detských potencialít tak, aby do materskej
školy vkráčal bežný život a deti prostredníctvom pre nich aktuálnych a zaujímavých činností
poznávali svet okolo, rozvíjali svoje personálne i sociálne kvality a zisťovali, že cieľ + činnosť +
 Bc. Martina Vargová, riaditeľka MŠ
emócie = úspech.
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Prvá polovica roka 2013 v živote našej základnej školy
Keby ste sa detí opýtali, na čo sa najviac tešia, boli by to prázdniny. Keby ste sa ich opýtali, čo by si priali, boli by to znova prázdniny.
A aj si ich zaslúžia. Čochvíľa bude za nami náročný, no i úspešný školský rok.
Je za nami mnoho zaujímavých podujatí (spomenieme aspoň
niektoré – Noc s Andersenom, Deň vody a Deň Zeme, Deň matiek, …),
pekných akcií (tvorivé dielne v popoludňajších hodinách, exkurzie do
bližších či vzdialenejších miest za rôznymi zaujímavosťami – ZOO Kavečany, Orava, Poľsko, lyžiarsky výcvikový kurz i plavecký výcvikový

Víťazky okresných majstrovstiev v atletike

Výlet do ZOO

kurz, …) a súťaží (športové súťaže – Atletika, Kinderiáda, Gőnci cup,
z výtvarných – Európa v škole, Hasiči očami detí, Deti maľujú vojakov
a iné, Pytagoriáda, Matematický klokan, Hviezdoslavov Kubín, Slávik
Slovenska, …), na ktorých sme získali aj pekné umiestnenia. Za ne vďačíme žiakom našej školy. Všetkým súťažiam ešte nie je koniec. Čaká
nás Deň múz a Rúfusove Bohdanovce. V minulom školskom roku sme

Exkurzia v Soľnej bani vo Wieliczke

získali prvé miesto, preto uvidíme, čo nám prinesie tento záver roka.
Streľba zo vzduchovky – obvodové kolo – Ľ. Sedlák – 1. miesto
Malý futbal – obvodové kolo – chlapci – 2. miesto
Hľadáme nových olympionikov – atletika – M. Kažimírová – 1. miesto
Atletika – okresné kolo – skok do diaľky – N. Karakóová – 1. miesto
– postup na krajské kolo 4. 6. 2013
Atletika – okresné kolo – beh na 60 metrov – D. Bérešová – 2. miesto

Centrum voľného času Ruskov
Centrum voľného času je výchovno-vzdelávacie zariadenie pre deti
a mládež s celoročnou prevádzkou. Zriaďovateľom je obec Ruskov,
s účinnosťou od 1. septembra 2012, riaditeľkou je Mgr. Lucia Mišáková.
Sídlo Centra voľného času je v budove Základnej školy Ruskov.
Centrum voľného času je školským zariadením, ktoré utvára podmienky, organizuje a zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu činnosť pre deti v ich
voľnom čase po celý školský rok. Týmto spôsobom usmerňuje rozvoj
záujmov, utvára podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie praktických
zručností, podieľa sa na formovaní návykov užitočného využitia voľného
času detí a mládeže, rozvíja talent a tvorivosť detí.

Atletika – okresné kolo – družstvo dievčat v zložení V. Ferenczová,
M. Nagyová, N. Karakóová, D. Bérešová, S. Olšinárová, A. Sarvašová, K. Kažimírová – 1. miesto – postup na krajské kolo 4. 6. 2013
Kinderiáda – beh na 60 metrov – E. Truhanová – 3. miesto
Šaliansky Maťko – prednes – L. Takáčová – 2. miesto
Šaliansky Maťko – prednes – M. Juhásová – 3. miesto
Matematická olympiáda – obvodové kolo – M. Hrabkovský – 2. miesto
Divadelný Ďurkov – okresná divadelná súťaž – súbor Regetka – 1. miesto
Detské divadelné Košice – krajská súťaž – súbor Regetka – 3. miesto
112 očami detí – výtvarná súťaž – K. Andorová – 1. miesto
Malá matematická olympiáda – obvodové kolo – L. Takáčová
– úspešný riešiteľ
Slávik Slovenska – obvodové kolo – V. Vargová – 1. miesto
Slávik Slovenska – obvodové kolo – R. Novotná – 2. miesto
Slávik Slovenska – obvodové kolo – A. Dzuro – 3. miesto
Môžeme sa pochváliť šikovnými športovcami, divadelníkmi, výtvarníkmi i nádejnými spisovateľmi, recitátormi či spevákmi. Nedá sa spomenúť a vymenovať všetko, čo sme dosiahli v tomto roku, no ďakujeme
a tešíme sa na ďalšie
úspechy. Našou odmenou bude v závere mája
„zamaskovaný“ Deň
detí, plný masiek, hier
a zábavy, v júni zasa
školské výlety (Bojnice, Spišské Podhradie
a okolie, Bardejov, …).
23. 06. sa pochválime
našimi najtalentovanejšími v prehliadke Deň školských knižníc - spolupráca s MŠ
„Naša škola má talent“,
na ktorú vás všetkých pozývame. A potom už len bodka za desaťmesačným učením v podobe vysvedčenia a hurá príjemné letné leňošenie …
 Mgr. Zuzana Kleinová, zástupkyňa riaditeľky ZŠ

Výchovno-vzdelávacia činnosť centra sa uskutočňuje ako pravidelná
záujmová činnosť v záujmových útvaroch. V školskom roku 2012/2013
navštevuje Centrum voľného času Ruskov 73 žiakov a tí sú zaradení do
piatich záujmových útvarov, ktoré pracujú v troch oddeleniach:
Oddelenie športu:
Futbalový krúžok (mladší žiaci) – vychovávateľ Mgr. Mikuláš Renčík
Futbalový krúžok (starší žiaci) – vychovávateľ Marek Poľa
Oddelenie estetiky a umenia:
Gospelový zbor Elias – vychovávateľ Peter Dzuro
Výtvarný krúžok – vychovávateľka Mgr. Martina Juriková
Oddelenie informatiky: Počítačový krúžok – vychov. Anna Češkovičová
 Mgr. Martina Juriková, učiteľka ZŠ
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Staňte sa spolutvorcami
vlakového cestovného poriadku
Na internetovej stránke obce sa vás vždy pri
zmene graﬁkonu vlakovej dopravy ŽSR (GVD)
prostredníctvom ankety pýtame na vašu spokojnosť s aktuálnym cestovným poriadkom.
Pripomíname vám, že tak ako po minulé roky,
aj tentoraz sa môžete podieľať na tvorbe nového
GVD. V súčasnosti sa pracuje na dolaďovaní trás
v spolupráci so samosprávami a v priebehu leta
vám bude návrh GVD 2013/2014 k dispozícii
k nahliadnutiu aj na našej stránke. O zverejnení
návrhu cestovného poriadku vás budeme včas
informovať.
Po zverejnení budete
mať niekoľko dní na pripomienkovanie. Netreba
to odkladať, aby mohli
byť vaše návrhy zapracované do konečnej podoby graﬁkonu. Tvorcovia
sa budú snažiť aj na základe vašich pripomienok
optimalizovať vlakové spojenia k vašej spokojnosti.
Pripomienky k cestovnému poriadku
posielajte na adresu:
Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.
Úsek obchodu
Sekcia marketingu
Oddelenie medzištátnej a diaľkovej dopravy
Pri bitúnku 2
040 01 Košice
e-mail: cestovny.poriadok@slovakrail.sk

Čo je COA Ruskov, z.p.o.?
Koncom apríla bola v televízii uverejnená správa o tom, že je v našej obci zaregistrovaná agentúra
na vykonávanie verejného obstarávania. Vznikli rôzne dohady i „zákulisné“ reči. Preto chcem týmto príspevkom podať vysvetlenie, aby neboli pochybnosti o tom, či robíme niečo nelegálne, alebo
nezákonné. Obecné zastupiteľstvo v Ruskove na svojom zasadaní dňa 31. 10. 2012 uznesením č.
115/2012 schválilo založenie záujmového združenia právnických osôb Obce Ruskov spoločne s Regionálnou Inovačnou Agentúrou Košice s názvom Centrálna obstarávacia agentúra Ruskov,
z.p.o., skrátene COA Ruskov, z.p.o. Obec má v orgánoch združenia (správna rada, dozorná rada)
väčšinové zastúpenie.
Dôvod, ktorý viedol vedenie obce k založeniu združenia, bol predovšetkým zabezpečiť bezodplatné
verejné obstarávanie pre vlastné potreby. Obec je totiž povinná, v súlade zo zákonom č. 25/2006 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vykonávať verejné obstarávanie na
všetky tovary a služby. K tomu je potrebné mať zmluvu s odborne spôsobilou osobou a tú je potrebné
zaplatiť. Ďalší dôvod je poskytovanie služieb verejného obstarávania obciam a iným verejným obstarávateľom za dohodnutú cenu. 50% zo zisku združenia za poskytované služby je príjmom obce.
Prečo práve obec vykonáva takú činnosť? Špeciﬁckým druhom verejného obstarávania je tzv. centrálne verejné obstarávanie, ktoré podľa zákona môže vykonávať výlučne verejná inštitúcia, ktorou
je obec. Centrálna Obstarávacia Agentúra Ruskov z.p.o. je záujmovým združením právnických osôb,
ktoré je zriadené za účelom poskytovania centrálneho verejného obstarávania Verejným obstarávateľom podľa § 10 Zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. COA Ruskov z.p.o. je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods.1 písmeno e) Zákona č.25/2006
Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. COA Ruskov z.p.o. bola založená 14. 11. 2012 rozhodnutím Obvodného úradu Košice podľa ustanovenia § 20 ods.2 Občianskeho
zákonníka. Záujmové združenie vzniklo na návrh Obce Ruskov a Regionálnej Inovačnej Agentúry.
Verejné obstarávanie v COA Ruskov z.p.o. vykonávajú odborne spôsobilé osoby na výkon verejného obstarávania zapísané v zozname odborne spôsobilých osôb, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie.
Cieľom centrálneho obstarávania je:
 Efektívne vynakladanie verejných ﬁnancií
 Dosiahnutie najvýhodnejších podmienok pri uzavretí zmluvy v danom konkurenčnom prostredí
 Optimálny výber dodávateľa
 Podpora dodávateľov na účasti vo verejnom obstarávaní

 Ing. Štefan Markovič, starosta obce

Seniori súťažili

Včera večar na valaľe

Dňa 21. 5. 2013 sa v Kysaku konal 3. ročník
okresnej olympiády seniorov okresu Košice–
okolie. Našu Jednotu dôchodcov (JD) reprezentovali: Vincent Malučký, Jolana Závodníková, Helena Kubová a Mária Maková.
Súťažilo sa v príjemnej a priateľskej atmosfére, počasie nám doprialo užiť si radosti.
Skončili sme na 8. mieste. Po ukončení súťaží

Ženská spevácka skupina OLŠAVA má na
svojom konte veľa domácich vystúpení, či už
v Košiciach, alebo v okolí. Svoje vystúpenia
absolvovali viackrát v zahraničí, konkrétne
v Maďarsku.
Vo svojom repertoári má tieto scénické
pásma: „RUSKOVSKA SVADZBA“, „DOŽINKY“, „ČEPENKY“, „FAŠENGY U GAZDOVSKIM DOME“, „OD KATARINY PO BOŽE NARODZEŇE“, „VČERA VEČAR NA VALAĽE
a JAK SOM DO AMERIKY VANDROVAL“,
v ktorých verne zachytáva tradície, zvyky
a obyčaje našich predkov.
V mesiaci júni minulého roku spoluúčinkovala v programe „ŇEVESTY Z ABOVA“ pri
príležitosti letného festivalu Cassovia FOLKFEST v Košiciach, kde sa predstavila ukážkou
zo svadobného pásma pod názvom „OBĽEKAŇE ŇEVESTY“. Pre veľký úspech a ohlas
na tento folklórny program sa organizátori
rozhodli, že „Ňevesty z Abova“ si dajú v tomto roku repete s týmto svadobným pásmom
a olšavanky tam chýbať nebudú.
Začiatkom augusta minulého roku sa spevácka skupina prezentovala na 2-dňovom
Svadobnom festivale v meste Ajak v Maďarsku, kde zazneli svadobné piesne abovského
regiónu.
Nový rok začali olšavanky fašiangovým
vystúpením na VALALSKEJ ZABIJAČKE vo
Vyšnom Čaji, kde si veselo s prítomnými divákmi zaspievali, aj zatancovali.
V apríli tohto roku sa skupina prezentovala s novým scénickým svadobným pásmom

Naše olympijské družstvo seniorov

nám kysackí seniori pripravili malé pohostenie s programom, pri ktorom sme si spoločne zaspievali s ich kapelou. Sme o niečo bohatší – noví priatelia, nové športové zážitky
a príjemne strávený deň.
Ďakujeme starostovi obce Ing. Štefanovi
Markovičovi a predsedovi JD Mariánovi Kertészovi, ktorí nás do Kysaku doviezli a zároveň nám držali prsty.
 Marta Hybbenová
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„ČEPENKY“, a to na skutočnej svadbe v obci
Haniska pri Košiciach. Úspešne sa skupina
predstavila na nesúťažnej prehliadke podujatia DARGOVSKÁ RUŽA, kde našu obec
Ruskov zastupovala v detskej kategórii ako
sólistka mladučká Viktorka Vargová, ktorá
bola zaradená do zlatého pásma. Škoda len,
že druhej sólistke, Lucke Takáčovej, znemožnila toto vystúpenie choroba. Snáď nabudúce
to vyjde, Lucka.

Na vystúpení v Maďarsku

Prvú májovú nedeľu spríjemnili olšavanky
všetkým matkám v obci Kalša, kde vystúpili
so scénickým pásmom „VČERA VEČAR NA
VALAĽE a JAK SOM DO AMERIKY VANDROVAL“. Vo všetkých scénických pásmach
vystupuje v skupine jediný muž, či už ako
starší družba, ženích alebo gazda. Na akordeóne sprevádza skupinu Mgr. Erik Korfant.
Spevácka skupina Olšava ďakuje touto cestou vedeniu obce Ruskov za podporu a bude
sa snažiť aj naďalej robiť dobré meno svojim
rodákom na Slovensku, aj v zahraničí.
Všetky informácie si môžete pozrieť na našej webovej stránke: www.olsavaruskov.com
 Bernadeta Kažimírová, vedúca skupiny
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Život 2FDM AUTO KLUB RUSKOV
V októbri 2012 na svojej ustanovujúcej schôdzi
20 milovníkov automobilového športu z našej
obce založilo oﬁciálne 2FDM Auto klub. Svoju
činnosť podrobne špeciﬁkoval v stanovách vzniknutého občianskeho združenia klubu.
Ako prvé podujatie v roku 2013 sme v marci pripravili našim ženám súťaž pod názvom
„Automobilový deň žien“ vo forme jazdy
zručnosti. Tejto súťaže sa zúčastnilo celkom
6 účastníčok nežného pohlavia, ku ktorým
sa pridalo 6 mužov. Po napínavom súperení
si palmu víťazstva odniesla Jagiena Pavlíková
z Košíc, pekné druhé miesto obsadila domáca
súťažiaca Ing. Martina Saláková a na treťom
mieste skončila Eva Szenderáková, tiež z Košíc. U mužov sa na prvom mieste umiestnil
Vladimír Závodník z Ruskova, druhé miesto
obsadil tiež domáci pretekár Marek Kozák
a tretiu priečku obsadil Peter Bobovič z Čakanoviec, ktorý na záver predviedol svoje
majstrovstvo v technike jazdy. Táto jazda

zručnosti sa uskutočnila v úzkej spolupráci
s obcou už po druhýkrát a my, ako hlavný organizátor, veríme, že mesiac marec sa stane
pevným miestom v kalendári našich žien vodičiek, ako aj všetkých milovníkov motoristického športu.
V našej činnosti sme pokračovali v máji na
XX. Ročníku Rally Prešov, kde naši členovia,
doplnení o ďalších 65 traťových komisárov,
úspešne zabezpečovali rýchlostné skúšky na
tomto podujatí. Bohatý v našej činnosti bude
mesiac jún, kedy organizačne zabezpečujeme
Rally Tribeč v Topoľčanoch. Ako každoročne,
všetci naši členovia sa tešia na MORIS CUP
Jahodná, kde vždy odvádzame zodpovednú
a spoľahlivú organizátorskú prácu v zabezpečení bezpečnosti jazdcov aj divákov. Ako
generálku na 9. ruskovský automobilový slalom, ktorý sa uskutoční 29. júna ako súčasť
Dní obce, plánujeme v spolupráci s obcou
a Pizzeriou Pohoda zaujímavé podujatie pre

Mladí hasiči súťažili v Ruskove
Dňa 3. mája 2013 sa v obci Ruskov uskutočnilo okresné kolo hry Plameň mladých hasičov. Už od
skorého rána sa začali schádzať funkcionári a mladí hasiči okresu Košice-okolie v peknom športovom
areáli. Trocha sme mali obavy z počasia, keďže meteorológovia predpovedali dážď. No po nočnom daždi sa vyčasilo a nakoniec vyšlo aj slniečko. Naše pochybnosti sa počas dňa rozplývali ako jarný sneh.
Domáci usporiadatelia nenechali nič na náhodu a deň pred súťažou perfektne pripravili trate.
Súťaž otvoril podpredseda Okresného výboÚspešní mladí hasiči
ru Dobrovoľnej požiarnej ochrany (OV DPO)
Košice-okolie a zároveň predseda komisie
mládeže Mgr. Jozef Beňa. Privítal viceprezidenta DPO SR pre mládež p. Antona Urdoviča,
člena Prezídia DPO SR p. Vendelína Fogaraša,
členku komisie mládeže DPO SR Ing. Máriu
Goduľovú, predsedu Krajského výboru DPO
Košice p. Miroslava Semaniča, riaditeľku OV
DPO Košice-okolie p. Perlu Barčákovú, správcu
rímsko-katolíckej farnosti Ruskov vdp. Blažeja
Tomka, starostu obce Ruskov Ing. Štefana Markoviča, starostov Slanského mikroregiónu, ako
aj ostatných zúčastnených obcí. Odovzdal slovo starostovi obce Ing. Markovičovi, ktorý privítal
všetkých zúčastnených, povedal pár slov o obci Ruskov a poprial všetkým družstvám veľa zdaru
v súťaži. Viceprezident DPO SR p. Urdovič vo svojom príhovore poďakoval za pozvanie na našu
súťaž. Vyzdvihol pripravenosť celej súťaže, poradovú prípravu a najmä počet zúčastnených družstiev. Bolo ich celkovo 27. Z toho 19 v kategórii chlapci a 8 v kategórii dievčatá. Člen Prezídia DPO
a zároveň predseda OV DPO Košice-okolie p. Fogaraš povýšil do hodnosti inšpektor inštruktora
slanského okrsku Ing. Jána Tomka z obce Nový Salaš. Po vylosovaní poradia jednotlivých družstiev
nasledovala krátka porada hlavných rozhodcov disciplín s veliteľmi a vedúcimi kolektívov mladých
hasičov. Súťažili desaťčlenné kolektívy mladých hasičov v disciplínach Požiarny útok CTIF, štafetový beh na 400 m s prekážkami a požiarny útok s vodou – nepovinná disciplína.
Po absolvovaní obidvoch povinných disciplín na veľmi kvalitných tratiach bolo poradie družstiev
nasledovné:
Kategória chlapci: 1. miesto Ruskov 2. miesto Čižatice 3. miesto Poproč 4. miesto Ďurďošík 5. miesto Slanec
Kategória dievčatá: 1. miesto Nový Salaš 2. miesto Slančík 3. miesto Poproč 4. miesto
Kecerovce 5. miesto Ruskov
V nepovinnej disciplíne požiarny útok s vodou dominovali chlapci z Beniakoviec a dievčatá z Keceroviec.
Táto súťaž bola zároveň aj druhým kolom Ligy mladých hasičov nášho okresu, ktorá pokračuje
ďalším kolom 13. júla v obci Kecerovce.
Po slávnostnom vyhodnotení a odovzdaní cien pre víťazov z rúk najvyšších predstaviteľov DPO
SR pre mládež bola súťaž ukončená. S celkovým priebehom celého podujatia môžeme vysloviť veľkú spokojnosť. Organizátori súťaže z obce Ruskov sa svojej úlohy zhostili na vysokej úrovni. Bolo
to nielen prípravou jednotlivých tratí, ale aj celkovým prístupom k súťažiacim, rozhodcom a funkcionárom. Všetci sme sa tam cítili veľmi dobre a ja by som chcel poďakovať za prípravu a priebeh
celého podujatia Obecnému úradu Ruskov na čele so starostom obce Ing. Markovičom, Dobrovoľnému hasičskému zboru Ruskov na čele s predsedom p. Radoslavom Dzurom, ale aj všetkým

Automobilový deň žien

naše deti.
Aj keď od nášho vzniku ubehne len polrok,
naše doterajšie dosiahnuté výsledky a ďalšie
plánované činnosti nám dávajú za pravdu,
že náš vznik ako občianske združenie bola
správna voľba. Za doterajšiu prácu sa chcem
aj touto cestou poďakovať všetkým našim
členom a priaznivcom a do nastavajúcej práce zaželať veľa elánu, chuti do práce a hlavne
pevné zdravie.
 František Horňák – predseda 2FDM
organizátorom. V neposlednom rade komisii
mládeže pri OV DPO Košice-okolie, ktorá mala
šťastnú ruku pri výbere organizátora tohtoročného okresného kola hry Plameň. Všetci sa tešíme na ďalšie akcie v tejto obci, ktorá po dlhšej
odmlke obnovila svoju činnosť na poli dobrovoľnej požiarnej ochrany.
 Ing. Peter Štuller,
člen predsedníctva OV DPO Košice-okolie

My z redakcie pridávame už len mená
úspešných mladých Ruskovčanov, ktorým
samozrejme blahoželáme k výborným výsledkom:
Chlapci: Adam Dzuro, Peter Dzuro, Erik
Guľa, Štefan Jászai, Dávid Kažimír, Peter
Mikloš, Marek Onda, Július Takáč, Peter Takáč, Erik Závodník
Dievčatá: Anička Bartóková, Lucia Bergová, Darina Bérešová, Radoslava Dzurová, Viktória Ferenczová, Michaela Jászaiová, Kristína Kažimírová, Margita Kažimírová, Miriam
Nagyová, Laura Stadtherrová
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