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Úvodný príhovor starostu obce Ing. Jána Borovského 

 
 

Vážení spoluobčania, 

dovoľte aby som Vám do nového roku 2020 zaželal 

pevné zdravie a šťastie, ktoré Vám i Vašim blízkym 

dožičí každodenný úspech a radosť z každého dňa. 

Vážení spoluobčania, 

toto číslo spravodaja vydávame hlavne kvôli 

problémom s komunálnym odpadom. Snažíme sa 

vysvetliť situáciu  a primäť všetkých našich občanov, 

aby sa tejto problematike venovali s plnou 

zodpovednosťou. Hodiť to za hlavu, že to porieši 

„obec“ je v konečnom dôsledku smiešne.  

Kto je obec? Svojho času mi istý občan povedal, že 

obec je starosta a poslanci. Starosta môže robiť každú 

činnosť, zametať, hrabať lístie, odhadzovať sneh..., ale 

nebude robiť iné činnosti, ktoré sú pre obec – všetkých 

občanov potrebné. A poslanec príde z roboty a začne 

každý deň zametať, hrabať lístie, odhadzovať sneh ... 

Dokedy ho to bude baviť?  

Na druhej strane sa sústavne hovorí o dobrovoľníctve. 

Toto všetko tu už bolo dávno. Ľudia sa hrdili tým, ako 

majú upratané pred domom, aké kvety majú vysadené... 

Tešili sa z toho ako majú pekne. Dnes všetko urobí obec. Obec nie je len starosta a poslanci. Obec tvoria 

všetci občania obce. 

Vidíme čo takéto nedomyslené zákony a nariadenia robia. Takzvaný chodníkový zákon. Pán 

minister Érsek povedal: „Nech sa obec stará...“ Pokiaľ obec – obecný úrad – musí zabezpečiť činnosti, na 

ktoré nemá v rozpočte peniaze, musí rozpočet doplniť – zvýšiť príjmy. Najjednoduchší spôsob je podľa 

exministra financií p. Mikloša zvýšiť dane. A sme na začiatku začarovaného kruhu. Opäť to spadne na 

plecia občana. 

Preto aj touto cesto Vás chcem pekne poprosiť, vráťme sa ku starým zvykom. Starajme sa 

o životné prostredie všetci. Mnoho ľudí urobí viac ako jeden, či niekoľkí. A najdôležitejšie je vzájomné 

pôsobenie jeden na druhého: „Neodhadzuj obal z cigariet, keksíkov, čipsov ... tam kde stojíš.“ Ľudí 

z úradu práce je čím ďalej menej a mimo upratovania a zbierania odpadkov, kosenia, odhadzovania snehu 



 

... tu každú chvíľu vyskočia práce okolo údržby, či opráv budov, chodníkov a podobne. Napr. dom smútku. 

Viete ako tá budova pracuje – praská. Na všetko volať firmy? 

Snažíme sa uchrániť občanov od bezhlavého navyšovania daní a poplatkov. Myslieť si, že do 

nekonečna sa dá platiť minimum a služby žiadať na maximálnej úrovni je mylné. Vidíte, čo sa deje vo 

veľkých ale i malých mestách ale i po obciach.  

Zomknime sa spoločne pri riešení tohto problému dôsledného triedenia komunálnych odpadov 

a udržiavania poriadku. Nariadenie vlády č. 330/2018 Z. z. taxatívne určuje sadzby za uloženie 

zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov podľa 

miery vytriedenia za uplynulý rok. Tieto taxy sa rapídne navyšujú. Napríklad pri vytriedení do 10% za 

rok 2018 je poplatok v roku 2019   17 Eur/t. V roku 2020    26 Eur/t a v roku 2021 a v nasledujúcich 

rokoch 33 Eur/t. Pri vytriedení nad 60% je poplatok v roku 2019   7 Eur/t, v roku 2020    8 Eur/t, v roku 

2021 a v nasledujúcich rokoch 11 Eur/t.  

Z toho, vážení spoluobčania, je jasné, že musíme maximálne triediť. Percento vytriedenia nám 

môže priaznivo ovplyvniť aj kompostovanie bioodpadu. Z tohto dôvodu sme zriadili malé 

kompostovisko s kapacitou do 100t/rok. Je umiestnené za lesíkom. Tzv. kompostovisko za cintorínom 

musíme zrušiť. Smutné je to, že naši občania to neberú ako kompostovisko bioodpadu ale ako smetisko. 

A to sa žiaľ objavuje aj pri oficiálnom kompostovisku. Triediť vyhodený odpad, či už na kompostovisku 

alebo z veľkokapacitných kontajtnerov určených na cintorínsky odpad nám berie množstvo síl, ktoré 

potrebujeme inde. Čiže do veľkokapacitných kontajnerov patrí iba cintorínsky odpad, teda: umelé 

kvety, plastové kelimky zo sviečok, ktoré zberové organizácie do plastov neberú, sklo – kahance, ktoré 

spracovatelia skla neberú, lebo obsahujú olovo. 

Do veľkokapacitných kontajnerov nepatrí: zemina z kvetov, živé kvety a čačina, to patrí do 

bioodpadu. Do plastov môžu ísť: plastové držiaky – stojan kahanca a vrchný kryt. Aby sme nezaťažovali 

občanov chodením na kompostovisko za lesík, obec umiestni dva kusy 1100 l kontajtnerov na bioodpad 

a jeden kontajner na plasty ku veľkokapacitnému kontajneru za cintorínom vo Veľkom Ruskove. Sklo 

z domu, prosím, vyložte pred dom podľa kalendára zberu. 

V Malom Ruskove umiestnime jeden 1100 l kontajner na bioodpad a jeden na plasty. Momentálne 

sme pretriedili z veľkokapacitného kontajnera chryzantémy a musíme pretriediť rôznorodý odpad z 1100 l 

kontajnerov na sklo a plasty.  

V oboch častiach obce kontajnery na bioodpad budú priebežne vyprázdňované. 

 

Čo sme doposiaľ urobili  

Potreby a snaha ich riešiť podľa vízie sú veľké, teda: 

- kanalizácia Malý Ruskov - je sprevádzkovaná prvá časť kanalizácie v dĺžke 194 m a čerpacia 

stanica ČSII. Kolaudačné rozhodnutie na túto časť kanalizácie nadobudlo právoplatnosť 8. januára 

2019. Táto stavba nám priniesla množstvo problémov, mala byť ukončená do konca roka 2017, 

preberací protokol bol- po nekonečných žiadostiach- na obec doručený 24. októbra 2018, pričom 

zhotoviteľ si nárokuje práce naviac v hodnote 23.635,19 Eur, pretože „trasa nešla v osi priekopy“. 

Obec tento nárok popiera, zhotoviteľ dal z tohto dôvodu obec na súd, takže 12. februára 2020 máme 

prvé pojednávanie na Okresnom súde v Trebišove; 

- obec vyvíja maximálne úsilie pre zabezpečenie potrebných finančných prostriedkov na ukončenie 

výstavby kanalizácie v časti obce Malý Ruskov; 

Tu chcem ešte podotknúť, že niektorí občania Malého Ruskova majú výhrady voči tomu, že na 

„sídlisku Lúčky“ sa voda a kanalizácia robia a ešte nemajú postavené ani domy. Len kvôli 

vyjasneniu – tieto práce si financujú majitelia pozemkov na „Lúčkach“ zo svojho. Obec sa na 

týchto činnostiach finančne nepodieľa. To bola podmienka kúpnej zmluvy. 

- je vybudovaná kanalizačná prípojka k p. Ing. Bessenyeymu ako kompenzácia za umiestnenie 

čerpacej stanice na jeho pozemku 

- zrealizovala sa inštalácia osvetlenia multifunkčného ihriska za podpory Ministerstva vnútra SR; 



 

- rozšírila sa výsadba sprievodnej zelene v katastri Veľký a Malý Ruskov; 

- zrekonštruovala sa miestna komunikácia na Lipovej ulici;  

- zrekonštruoval sa chodník na ulici Sv. Cyrila a Metoda od budovy bývalej školy (bar u Smeja) po 

posledný dom č. 147 (p. Štefanková) za podpory Úradu vlády SR; 

- zrekonštruovalo sa verejné osvetlenie v oboch častiach obce za podpory Ministerstva financií SR; 

- dobudovali sa vjazdy od kultúrneho domu po posledný dom smerom na Sečovce po ľavej strane 

dom č. 146 (p. Dragulová) za podpory Úradu vlády SR; 

- zrekonštruovala sa budova bývalej požiarnej zbrojnice za podpory Ministerstva financií SR; 

- bolo zriadené oficiálne kompostovisko bioodpadov s kapacitou do 100 t ročne; 

- opravila sa budova domu smútku vo Veľkom Ruskove (popraskané múry); svojpomocne 

- celý rok si môžu naši obyvatelia objednať obed cez obecný úrad, nepracujúci dôchodcovia nad 

65 r. so zľavou 1 Euro/obed; 

 

Čo nás ešte čaká 

- dobudovať kanalizáciu v Malom Ruskove 

- začiatkom roku 2020 sa má začať rekonštrukcia kultúrneho domu v Malom Ruskove. Obec 

získala prísľub na dotáciu a je vysúťažený zhotoviteľ; 

- v polovici roka 2020 by sa mala uskutočniť rekonštrukcia podlahy vrátane podlahového kúrenia 

v kultúrnom dome Veľký Ruskov, dodávateľ je vysúťažený; 

- po rozhodnutí obecného zastupiteľstva o stavbe materskej školy začala príprava projektovej 

dokumentácie, následne sa musí zabezpečiť stavebné povolenie a začnú sa búracie práce bývalých 

WC- latrín a kotolne materskej školy, vykurovanie materskej školy počas výstavby sa zabezpečí 

prepojením s kotolňou kultúrneho domu, spodná časť stavby s napojením médií sa má financovať 

z rozpočtu obce, na ďalšie práce je snaha zabezpečiť mimorozpočtové zdroje; 

- je potrebné doriešiť financovanie výstavby chodníka na Novej a Lipovej ulici; 

- je potrebné zabezpečiť financovanie rekonštrukcie cesty na ulici Sv. Cyrila a Metoda za parkom; 

- pripravuje sa projekt „Spájame Malý a Veľký Ruskov nielen cestou“, cieľom projektu je 

rekonštrukcia zvonice v Malom Ruskove, zatraktívnenie poľnej cesty smerom na Veľký Ruskov 

vybudovaním odpočívadiel a zastavení vrátane rekonštrukcie kríža až po cerkev vo Veľkom 

Ruskove s revitalizáciou priestoru pred cerkvou; 

- je potrebné prepojiť Jarkovú ulicu mostom a ukončením cesty, ktorú majú postaviť majitelia 

stavebných pozemkov na sídlisku „Lúčky“; 

- je potrebné vybudovať premostenie pre peších zo západnej strany sídliska „Lúčky“; 

- Jarková ulica sa môže riešiť po vybudovaní kanalizácie; 

- obecný úrad rieši v spolupráci s p. Hrubovským presun ťažkej dopravy na hospodársky dvor 

a z hospodárskeho dvora mimo Jarkovej ulice vybudovaním súkromnej prístupovej cesty na 

západnej strane obce; 

- verím, že už sa dostaneme aj k vybudovaniu nových autobusových zastávok v oboch častiach 

obce; 

- ďalej pracovať na revitalizácii zelene a verejných priestranstiev v oboch častiach obce; 

- vybudovať vykurovanie verejných budov – materskej školy, kultúrneho domu a obecného úradu 

tepelnými čerpadlami; 

- dom smútku Malý Ruskov je potrebné zabezpečiť mimorozpočtové zdroje na výstavbu; 

 

Viem, že tých problémov je veľa, nemáme inú možnosť, len zomknúť sa a spoločne hľadať cesty k ich 

riešeniu. Som rád, že u nás vznikla Jednota dôchodcov Slovenska, ktorá sa agilne pustila pod vedením Mgr. 

Jany Mantičovej do svojej činnosti pre naplnenie potrieb dôchodcov ale aj pomoci pri rozvoji obce. Aj pre 

túto skupinu občanov bude potrebné nájsť vhodný priestor pre činnosť.  



 

Jednota dôchodcov Slovenska aj v našej obci 
 

Dňa 10. novembra 2019 

vznikla v našej obci základná 

organizácia Jednoty dôchodcov 

Slovenska. Na zakladajúcej 

schôdzi sa zúčastnilo viac ako 76 

občanov Veľkého aj Malého 

Ruskova.   

Účastníci sa oboznámili s 

poslaním a Stanovami Jednoty 

dôchodcov, ktorými sa budú vo 

svojej činnosti riadiť. 

Ustanovujúcu schôdzu viedla 

pani Magda Haburová, okresná 

predsedníčka JDS. O založení bol 

upovedomený starosta obce, za 

účelom nadviazania spolupráce.  

 

Prítomní zvolili sedemčlenný výbor a štvorčlennú revíznu komisiu. Schválili hlavné úlohy:  

- záujem o človeka, susedská pohoda, kultúrne a spoločenské vyžitie osveta a plán  činnosti. 

 

Ako úplne prvá akcia v 

histórii ZO JDS bolo sadenie 

stromčekov do budúcej aleje popri 

novej poľnej asfaltovej ceste 

spájajúcej Veľký a Malý Ruskov. 

Dňa 16. novembra 2019 v 

poobedňajších hodinách sa 

výsadby zúčastnili okrem 

mládeže aj naši členovia. 

Dňa 29.decembra 2019 

uskutočnila druhá naša akcia 

„Karneval troch generácií“ v 

kultúrnom dome vo Veľkom 

Ruskove. Na karneval boli 

pozvaní všetci, ktorí majú radi 

spoločnosť, ľudí, hudbu, spev a 

tanec. O dobrú náladu sa postarala hudobná skupina „Play“. Nielen deti , ale aj rodičia, starí rodičia, tety 

sa zapojili či už s maskou alebo s dobrou náladou. 

 

A čo chystáme na rok 2020? Spomeniem iba pár navrhnutých podujatí:  

 návšteva divadelného predstavenia v Košiciach 

 exkurzia k ľadovým sochám 

 výstava kvetov 

 púť do Krakova 

 revitalizácia miestneho parku 

 návšteva kúpeľov 

 kúpanie sa v Maďarsku 

 pestovateľská výstava a výstava ručných prác 



 

 súťaž v pečení 

 exkurzia po drevených kostolíkoch Východu 

 vianočná výstava betlehemov 

Verím, že sa nám podarí zorganizovať čo najviac akcií. Samozrejme, očakávam aj z vašej strany 

ústretovosť, záujem a pomoc pri prípravách. Teším sa na spoluprácu. 

 

Všetko dobré želá  

Mgr. J. Mantičová,  

predsedníčka ZO JDS 

 

 

Rímskokatolícka farnosť –filiálka Malý Ruskov 

Rímskokatolícki veriaci v Malom Ruskove, ktorý je časťou obce Nový Ruskov, schádzajú v Malom a 

útulnom kostolíku. Kostolík je zasvätený Panne Márii, Kráľovnej. 

Tohto roku, z príležitosti odpustovej slávnosti Panny Márie 

Kráľovnej, 22. augusta 2019, vážený pán Pavol Tomko, bývajúci v 

Malom Ruskove,/ tiež ľudový rezbár, orientujúci s na výrobu ľud. 

nástrojov- fujár, / dal zhotoviť drevenú sochu Panny Márie Kráľovnej. Pán 

Pavol tri roky doma sušil orechové drevo. Potom sa rozhodol s pomocou 

mladého, talentovaného ľudového rezbára - Erika Trelu, zo Somotora, 

zhotoviť toto milé, na slávu Božiu a potešenie ľudí , krásne dielo. Socha 

Panny Márie Kráľovnej bola umiestnená z bočnej strany v záhrade kostola  

a posvätená v deň odpustovej slávnosti. Možno ju vidieť pri prechádzke 

po chodníku , ale neunikne ani pohľadom vodičov a cestujúcich, ktorí 

denne dochádzajú za prácou po ceste. Tiež iné okolnosti, ktoré vedú ľudí 

po ceste okolo kostola, umožnia vzhliadnuť toto dielo.  

Rímskokatolícki veriaci z Malého Ruskova v tomto roku 2019 

prežili v duchovnom živote tieto slávenia : Sviatosť manželstva prijali 

dva páry, sviatosť krstu prijali dve deti, pohreby boli tiež dva, a bolo 

pobirmovaných sedem mladých ľudí.  

Táto malá štatistika hovorí o tom, že ľudský život sa vždy mení, aj 

keď si to možno ani deň , čo deň neuvedomujeme. Ako semeno klíči a rastie, tak aj Božie dielo spásy a 

vykúpenia sa uskutočňuje vo svojom čase.  

Stanislav Fedor,  
Rím. kat. farár v Plechoticiach  

 

 
Materská škola Nový Ruskov 

Materská škola v Novom Ruskove bola zriadená dňom 1. decembra 1948 a je v prevádzke až 

doteraz. Pracuje v nej spolu päť zamestnancov, z toho dvaja pedagogickí a traja nepedagogickí 

zamestnanci.. Prevádzka Materskej školy je celodenná , dvojzmenná. Riaditeľka Materskej školy je pani 

Bc. Katarína Cifraničová, učiteľka pani Bc. Mária Chapčáková. Pani učiteľky zabezpečujú kvalitné 

vzdelávanie detí . O „plné brušká“ sa stará pani kuchárka Anna Ďurková a vedúca školskej jedálne pani 

Ingrid Jendžejovská. Upratovanie triedy a okolia budovy Materskej školy má na starosti pani upratovačka 

Alena Babiková, ktorá je zároveň školníčkou.  



 

Budova Materskej školy je veľmi dobre situovaná. V blízkosti je ihrisko, lesík, polia, príroda. To 

všetko využívame na aktivity s deťmi a tým uplatňujeme zážitkové učenie a vedieme deti k láske k prírode.  

Materská škola Novom Ruskove je jednotriedna a navštevujú ju deti od troch do šiestich rokov s 

maximálnym počtom – štrnásť. Trieda je zabezpečená kvalitnými edukačnými pomôckami a hrami. Hra je 

najprirodzenejšia činnosť dieťaťa a vychádza z jeho vnútra, preto sa deti učia nenásilnou formou práve 

prostredníctvom hry. Priestory v Materskej škole sú žiaľ zastarané , je nutné postavenie novej budovy. 

Veríme, že sa to v krátkom čase podarí a tak budeme môcť rozšíriť kapacitu . 

Materská škola už tradične organizuje osvedčené aktivity detí pre rodičov, ktorými spestruje a 

obohacuje život v materskej škole. Na ich príprave a organizácii sa podieľajú pedagogickí a nepedagogickí 

zamestnanci školy, ale aj rodičia.  

- údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená: Evička nám ochorela – celoslovenský projekt . 

- aktivity pre deti a prezentácia školy pre rodičov: tekviciáda, jesenná výstava plodov zeme v spolupráci 

s rodičmi, Vianočná besiedka, Deň Matiek.  

-aktivity pre deti : Mikuláš, zdobenie stromčeka- darčeky, príchod Ježiška, mobilné planetárium, divadlo 

BABADLO, karneval , návšteva polície v MŠ, farebný týždeň, stavanie snehuliakov, sadenie 

zeleniny, Deň detí, rozlúčka s predškolákmi 

 
 

 

O odpadoch 
Prečo platíme viac a viac za odpady 

Minulého roku sme vyzbierali poplatky  za odpad vo výške 2700 Eur, výdavky prekročili sumu 

najmä z dôvodu zvýšenia poplatkov za uloženie odpadu na skládku, vyše 4000 Eur, keďže príjmy 

a výdavky za odpad musia sa rovnať, z tohto titulu obecné zastupiteľstvo pristúpilo k nasledujúcemu kroku: 

Obecné zastupiteľstvo v Novom Ruskove na svojom predposlednom zasadaní schválilo zvýšenie 

poplatku za odpad na 10 Eur za osobu s tým, že pre  jednu osobu v domácnosti budú poskytnuté na rok  

dva bezplatné žetóny, za dve osoby 3 žetóny atď.  súčasne bola ponechaná zľava pre deti do troch rokov 



 

a osoby odkázané na hygienické potreby, ktorým sú na ustanovený rámec   poskytnuté ešte navyše ďalšie 

dve žetóny. 

Vážení občania, dovoľte aby som Vám čo najjednoduchšie vysvetlil ako funguje vývoz odpadu. 

Pri triedenom odpade sa eviduje, koľko obec vyprodukovala skla, papiera, plastov, kovov a pod.  

Mesačná faktúra za odpad , ktorá príde na obecný úrad pozostáva z dvoch takých zložiek:  

- jedna zložka predstavuje cena za ktorú prídu zamestnanci spoločnosti do dediny a pozbierajú 

odpad z kuka nádob. Presne sa eviduje, koľko kuka 110 l– nádob  resp. veľkoobjemových 1100 

litrových  kontajnerov sa vyviezlo. Za to si fakturujú cenu ktorá odzrkadľuje náklady na 

smetiarske auto (nafta,  plat smetiarov  a režijné a prevádzkové náklady celej firmy), ktorá 

zabezpečuje odvoz odpadu.  

-  takto pozbieraný komunálny odpad je potrebné odviesť na skládku a uložiť. Za uloženie na 

skládku je potrebné uhradiť ďalší poplatok ten sa pohybuje od 7 eur až do 33 eur od miery 

vytriedenia odpadu. 

Tento poplatok sa vypočítava podľa toho ako obyvatelia triedia odpad. Či máme vlastné 

kompostovisko, či separujeme odpad. Táto miera separácie sa vypočítava ako pomer medzi tým, koľko 

vyvezieme netriedeného odpadu a koľko vyvezieme plastov, papiera, skla a či kompostujeme. 

Bohužiaľ stále máme mieru vytriedenia na dosť nízkej úrovni.  Vážení obyvatelia je potrebné si 

uvedomiť že tí čo netriedia odpad, že za nich doplácajú  tí  čo triedia.   

Ak netriedim odpad, mám tých vývozov podstatne viac, a v podstate na mňa dopláca domácnosť, 

kde nemajú toľko vývozov, resp. domácnosti ktoré dôsledne separujú a pritom sa skladáme rovnako. Nie 

je rozdiel medzi poctivým a nepoctivým, každý zaplatí 10 eur. Poctivý zaplatí 10 eur a vyvezie odpad za 

5 eura  a nepoctivý zaplatí 10 eur a vyvezie odpad za 20 eur. Zdôrazňujem, že sa to  nedotýka tých  
kde sú malé deti alebo starí chorí ľudia - tam je solidarita s nimi na mieste,  ale týka sa to vzdelaných 

majetných  obyvateľov obce, ktorí nemajú snahu separovať. 

Suma sumárum  poplatky sa budú zvyšovať dovtedy pokiaľ si maximálny počet domácnosti 

nevstúpi do svedomia a nebude sa zodpovednejšie správať k životného prostrediu.  

Osobitná kapitola je cintorínsky odpad. Vývoz takéhoto veľkoobjemového kontajnera stojí nemalé 

prostriedky. Aj na tento kontajner sa skladáme všetci. Niekto ho takmer nevyužije  a druhý je schopný 

zahádzať „bordelom“, ktorý by sa dal kľudne roztriediť resp. neprodukovať. Je potrebné si uvedomiť, že 

umelé vence a kvety sa vyrábajú z odpadu, a či je na mieste týmto recyklovaným odpadom si uctievať 

svojich predkov. 

 

 

Prečo nespaľovať odpady? Prečo zachovávať deň pracovného pokoja? Čo 

nechcete aby robili Vám, nerobte vy iným. 
Predstavte si , že celý týždeň pracujete v továrni, alebo učíte na škole a víkend je pre Vás priestorom 

pre vypnutie a útek od každodenného stereotypu. Mnohí z Vás sobotu si chcú oddýchnuť v záhrade resp. 

prácou okolo domu alebo jednoducho si len posedieť v tôni stromu. Nie každý pracuje v záhrade z nejakej 

všeobecnej  povinnosti, ale mnohí to robia lebo ich to jednoducho baví.  

Je vrcholom necitlivosti, že v krásny sobotný deň si niekto zmyslí že začne spaľovať záhradný  resp. 

nebodaj komunálny odpad, neberie ohľad že smrad, exhaláty obťažujú iných . Podobne nedeľu by sme sa 

mali zdržať nejakých hlučných pracovných povinností. Nie je horšie ak nedeľnú idylku začne narúšať 

susedova  benzínová strunová kosačka.  Pokiaľ nemáme nikoho radi len iba seba tak prosím aspoň sa  držme 

tohto  známeho výroku „ čo nechcete aby robili Vám, nerobte vy iným“. 

 

 

Trieďme odpad – ušetríme! 
Vážení obyvatelia obce Nový Ruskov, 

doba je ťažká a takmer všetci sme umelcami v oblasti ako vyžiť z našich príjmov. Mnohokrát si 

však neuvedomujeme aké máme možnosti pre šetrenie vlastných peňaženiek. Nemyslím si, žeby to bolo 

preto, že nechceme, ale preto, že o týchto možnostiach jednoducho nevieme, nie sme informovaní, resp. 

nevieme ako na to (tzv. know how). Aj preto som sa rozhodol prispieť svojim málom do tohto obežníka. 



 

Ako už bolo uvedené, cena za odpad sa odvíja od tzv. miery vytriedenia komunálneho odpadu. 

Určite každého z nás zabolí, keď zistí, že od nového roka (2020) nám stúpa poplatok za odvoz odpadu z 

4,80 eur na 10 eur na občana. Je to nárast o viac ako 100%. Takisto stúpa aj cena za odvoz jednej kuka 

nádoby s komunálnym odpadom z 1,40 eur na 2 eur. Uvedený nárast poplatkov nie je z roztopaše Nás 

poslancov, či pána starostu, ale kvôli nárastu cien za odvoz odpadu. Cenu odpadu si vieme markantne 

znížiť, ak budeme k separovaniu vlastných odpadov pristupovať oveľa zodpovednejšie a budeme šíriť tuto 

osvetu aj medzi našich rodinných príslušníkov, susedov, kamarátov, známych a podobne. Takisto by som 

chcel apelovať aj na našich občanov, ktorí si jednoducho môžu dovoliť taký luxus, že svoj odpad vôbec 

netriedia, aby si pri tomto prístupe vždy uvedomili, že v skutočnosti im za takýto vývoz odpadu prispievame 

všetci a paradoxne najviac tí z nás, ktorí separujú najviac.  

Ak váhu všetkého vyvezeného komunálneho odpadu z obce vydelíme váhou celkového odpadu 

(komunálny + plasty + sklo + papier atď..) a výsledok vynásobíme ×100%, mali by sme v hrubých rysoch 

dostať informáciu o miere vytriedenia odpadu v obci. Aby sme našu snahu dotiahli do zdarného konca, 

nesmieme náš vytriedený odpad spáliť na záhradách alebo niekam vyviezť, ale nechať ho zadarmo odviesť 

v rámci dni zvozu pre ktorý ten druh separovaného odpadu. 

V ďalšom sa nám v obci rozmáha istý neduh a síce, že ak nevieme čo s odpadom, tak ho buď 

vyhodíme do odpadových nádob u našich susedov, v horšom prípade prestrihneme reťaz na kontajneroch 

pri bytovke, alebo svoj odpad vyvezieme niekam do lesíka, do jarku, alebo kontajnera určeného pre odpad 

z cintorína alebo ho spálime a to v presvedčení, že o nás nikto nebude vedieť. Väčšina z nás však dobre vie, 

že opak je pravdou. Okrem iného má obec pod kamerami všetky takéto rizikové priestory. Je len natoľko 

benevolentná, že tieto priestupky zatiaľ nijako nesankcionuje.  

Zákon č. 79/2015 o zberných dvoroch napr. uvádza, že staré pneumatiky nie sú súčasťou 

komunálnych odpadov a nie sú zbierané prostredníctvom zberného dvora, ale bezplatne prostredníctvom 

pneuservisov. Tu by som videl problém, čo so starými pneumatikami, za vyriešený. 

V závere by som Nás teda drahí občania obce chcel vyzvať: „Separujme, nepáľme už separovaný 

odpad, neskladujme ho zbytočne na našich dvoroch, kompostujme, nevyhadzujme odpad tam kam nepatrí 

a šírme tuto osvetu minimálne v celej našej obci Nový Ruskov v časti Veľký a Malý Ruskov, už keď nie 

pre svoj vlastný dobrý pocit z čistejšieho životného prostredia, tak preto, že už možno budúci rok budeme 

platiť za vývoz odpadu oveľa menej. 
 

RNDr. Rastislav Serbin, PhD 

Poslanec obecného zastupiteľstva obce Nový Ruskov 

 

 

 

 

 

Zrealizovaná výsadba zelene za celý rok 2019 a 

plánované akcie na jar 2020 

 
Už v jeseni roku 2018 na základe štartovacieho sponzorského príspevku firmy Deutchmann 

s.r.o. , sme vysadili čerešňovú alej, postačilo nám to síce iba na navŕtané diery, a zopár kultivovaných 

čerešní ale v konečnom dôsledku nás to naštartovalo v takej miere, že sme si zabezpečovali sadbový 

materiál svojpomocne z obecného lesíka . Na  jar boli dosadené ďalšie stromčeky  a Marián  Gajdoš 

sponzorsky zabezpečil vzrastlé 4 metrové duby v počte 7 ks. 

 

Dovoľte aby sme tak letmo predstavili, čo sa vykonalo tohto roku: 

 Na  parc.č. 2074 k.ú. Veľký Ruskov v polovičnom profile kde sa vysadilo cez 1500 sadeníc, z toho 

400 sadeníc zakúpili poľovníci z lesnej škôlky. 

 Na parc.č. 1273 v kú. Malý Ruskov sme posadili  cez 1000 výpestkov mixu drevín, od topoľa, lipy, 

javora, duba, vŕby a pod.  



 

 Vedľa asfaltovej poľnej cesty do Malého Ruskova  bolo s pomocou  dobrovoľníkov  ako aj z radu 

dôchodcov vysadená alej v celkovej dĺžke cca 2 km pozostávajúca najmenej z 1000 menších či 

väčších stromčekov  

 Takisto vo Veľkom 

Ruskove vedľa cesty za 

ihriskom vedľa časti 

nespevnenej poľnej cesty 

par.č. 2077, boli 

vysadené resp. dosadené 

javory, čerešne, lipy 

a jasene. 

  

Na jar 2020 plánujeme  

výsadbu vetrolamov vo vlastnej 

réžii. 

V k.ú. Malý Ruskov 

par.č. 1266 , parc.č.  1272 na 

celkovej výmere 1,4 ha. Na tejto 

parcele bude vysadený topoľový 

vetrolam s mixom drevín ako 

lipa, čerešňa.  

Parcela č. 1266 je p. Gajdošom pooraná, na jar bude 

pripravená a je potrebné vysadiť cca 1000 rezkov topoľa a vysadiť 

sadenice stromčekov z miestneho lesíka. 

Takisto  parcelu  1272 je potrebné ešte poorať a podryť 

a takisto na jar bude vysadený miešaný porast. 

Na margo toho uvádzame, že v jesenných mesiacoch bol 

vedľa tohto navrhovaného vetrolamu  vykopaný kanál, ktorý odrazí 

prípadné prívalové dažde od asfaltovej cesty smerom na východ 

a tak z časti uchráni intravilán Malého Ruskova pred stekajúcimi 

vodami. Kanál v dĺžke 330 metrov vykopala Správa ciest KSK 

Trebišov.  

 

 

 

 

 

Tejto zimy sa uchádzame aj o prostriedky zo štátnych fondov a nadácii. 

Spracovali sme tri žiadosti , ktoré by sme chceli realizovať na jeseň roku 2020: 

 

Program „Obnovy dediny 2020“ a  „ Život pre Drahňovec“ 
 

V projekte „Obnovy dediny“  počítame s realizáciou  5 vetrolamov. Žiadame  maximálnu sumu 

5000 Eur. Projekt počíta s výsevom trávy a výsadby 7000 sadeníc malých dubov a pod. Výnimočne je 

dôležitý vetrolam  na parc.č. 2045 vo Veľkom Ruskove ako aj na parc. 1242 v Malom Ruskove, nakoľko 

tieto budú chrániť aj štátne cesty  z Trebišova a do Plechotíc voči tvorbe snehových závejov. 

Takisto prínosom je aj projekt „Život pre Drahňovec“ Túto výzvu vydala štátna ochrana prírody 

a krajiny. Predmetom je budovanie biokoridoru  vedľa toku Drahňova na parc.č. 1247  

 



 

 Predmetná parcela sa nachádza súbežne s občasným vodným tokom Drahňovec. Jej celková výmera 

je  1,3 ha v šírke cca 

10 m  v dĺžke 1,4 

km. Bude plniť 

nielen ochranné 

pásmo vodného toku 

nakoľko sa nachádza 

súbežne s tokom, ale 

súčasne rozšíri aj 

plánovaný 

biokoridor. Prínos 

tohto projektu je 

hlavne rozšírenie 

biokoridoru , 

vodozádržna 

schopnosť, ochrana 

obce pred 

prívalovými 

dažďami,  zlepšenie 

hospodárenia s 

vodou, uvedený 

pozemok bude 

užívaný v súlade s 

jeho kultúrou - teda 

nebude 

poľnohospodársky 

využívaný. Žiadosť 

o finančný 

príspevok je na 5000 

Eur. Projekt počíta 

s výsevom lúky 

a výsadbou 120 

vzrastlých dubov. 

 

 

 

Projekt „Jedlý les“ 
Do tretice máme rozpracovanú  žiadosť na projekt v Malom Ruskove. Tento projekt sa bude 

realizovať v partnerstve s miestnym občianskym združením“ Zelený Nový Ruskov“ 

Grant poskytuje nadácia EKOPOLIS od ktorej sme už niekoľkokrát obdŕžali dotácie. Prvý grant bol 

na „Internet pre každého“, vďaka ktorému vznikla 

internetová sieť v našej obci,  druhý podporený projekt  bol 

„Farský park“ vo Veľkom Ruskove, vďaka ktorému bolo 

vysadených množstvo stromov v „popovej záhrade“. A tretia 

výzva bola Život pre Drahňovec- parčík v Malom Ruskove pri 

cerkvi.  

Tento uvažovaný štvrtý projekt počíta so zahustením 

zelene a vytvorením intímnych zón na detskom ihrisku , ale 

najmä  vybudovanie kvetinovej lúky a jedlého lesa s dôrazom 

na zachovanie miestnych odrôd. Uvedený projekt sa bude 

realizovať v tesnej spolupráci s občianskym združením 

„Zelený Nový Ruskov“ ako aj dobrovoľníkmi z rady 

sympatizantov obce a i  nadšencov permakultúry.  

 

 



 

O prírodných záhradách a prečo ich potrebujeme. 

O prírodných záhradách a prečo ich potrebujeme. 
Prírodné záhrady sú záhrady plné života, ponúkajúce zdravé ovocie, 

byliny i zeleninu. Sú miestom na oddych, načerpanie sily. Sú zdrojom 

vitamínov a tvoria útočisko pre mnohé druhy rastlín a živočíchov. 

Prírodná záhrada nie je len kus zarastenej neudržiavanej „džungle“, ale 

aj takýto typ záhrady potrebuje súčinnosť človeka a „zdravý sedliacky 

rozum“. Je to predsa len záhrada, nie prales. 

V prírodnej záhrade je všetko v harmónii, v súlade, proti ničomu sa 

nebojuje, slovo škodca neexistuje, každý živočích či rastlina je tu 

súčasťou jedného celku. Človek sa učí s prírodou spolupracovať, 

pozoruje ju a učí sa od nej. 

Takáto záhrada môže byť pre niekoho veľmi netypická, keďže v nej 

nájdete aj prerastenú kopu konárov, divoký kútik z kríkov a „burín“, ale práve preto je jedinečná a prírodná 

a aj takéto stanovištia v nej majú veľký význam. Nie všetci chcú mať na záhrade len tuje, anglický trávnik 

a bazén. 

Ako dosiahnuť v prírodnej záhrade harmóniu a maximálny súlad s prírodou? Základom je nepoužívať 

rašelinu, ľahko rozpustné umelé hnojivá a pesticídy. Áno, dá sa to a je to celkom jednoduché. Prírodná 

záhrada sa snaží aj efektívne využívať dažďovú vodu, nachádza sa v nej živý plot z divorastúcich jedlých 

krov, suchá skalka, jazierko, zeleninové záhony a ovocné stromy sú mulčované, teda chránené nástielkou 

z organických materiálov, samozrejmosťou je kompostovisko, úkryty pre zmyz či ježkov. 

Prírodné záhrady podporujú trvalú udržateľnosť na vidieku, rešpektujú prírodné procesy 

a podporujú biodiverzitu, a tiež majú snahu navrátiť do krajiny tradičné spôsoby hospodárenia. 

Ukážkové prírodné záhrady sú určitou osvetou, že sa dá na pozemku hospodáriť aj inak ako „moderne“ 

sterilne v mestskom štýle podľa fotiek v katalógu. 

O Ukážkovej Prírodnej Záhrade v Malom Ruskove. 
Na východnom Slovensku sa nachádzajú len tri ukážkové prírodné záhrady a jednu z nich vlastní 

rodina Capova a Ločova v Malom Ruskove. Ich súkromná Záhrada so Srdcom získala certifikát a plaketu 

Ukážková Prírodná Záhrada v lete 2018 a okrem kritérií prírodného záhradkárčenia spĺňa aj kritéria 

permakultúrnej záhrady, čo je hospodárenie trvalo udržateľným spôsobom. 

 

Pozemok má viacero zón, ktoré zahŕňajú voňavú kvetinovú predzáhradku, detské ihrisko s výsadbou 

bylín, jedlých krov, pôvodný ovocný sad so starými odrodami a lúkou, záhony pre sezónnu zeleninu a 

bylinky, novú výsadbu jedlého lesa s bylinami, medonosnými rastlinami, kríčkami tradičného aj menej 

známeho drobného ovocia, nové rezistentné odrody ovocných stromov, aj mohutné orechy. 

 

Na záhrade sa nepoužíva orba, rýľovanie, ani okopávanie. Recyklácia materiálov je 

samozrejmosťou - kartóny, slama, drevná štiepka, drevené konštrukcie. Domáci sa snažia nepotrebné veci 

znovu využiť, upraviť, vyhodenie je poslednou možnosťou. Množstvo dopestovanej úrody slúži na 

zabezpečenie sebestačnosti pre celú rodinu. Úrodu mrazia, sušia, konzervujú. Ale aj vyrábajú tinktúry, 

kozmetiku, či bylinné čaje. 

 

Okrem záhrady sa rodina venuje aj vzdelávaniu detí v oblasti permakultúry, organizujú stretnutia detí na 

domácom vzdelávaní, kurzy permakultúry a prírodného záhradkárčenia, spolupracujú so Školou 

permakultúry. 

Ak by ste sa chceli o záhrade dozvedieť viac informácií, alebo by ste sa chceli prísť na záhradu inšpirovať, 

informácie nájdete na fb stránke @zahradasosrdcom, alebo e-mailom: zahrada@ekoklubzdravia.sk. 

 

mailto:zahrada@ekoklubzdravia.sk


 

Zverejnenie zámeru  zámeny obecných pozemkov 
Obec Nový Ruskov týmto zverejňuje zámer obce zameniť pozemky vo vlastníctve obce 

nachádzajúce sa vedľa hospodárskeho dvora za iné pozemky a to tak aby sa zachoval verejnoprospešný 

charakter.  Dôvodom zámeny je , 

že uvedené parcely pretínajú 

hospodársky obvod poľnohosp. 

podniku a sú prekážkou 

v poľnohospodárskej výrobe.  

Súčasne pre obec nie je efektívne 

riešiť túto cestu a ani vetrolam, 

nakoľko by šlo o neefektívne 

nakladanie spoločných 

prostriedkov, ktoré by neslúžili 

širokej verejnosti. Z tohto titulu 

je potrebné  zameniť tieto 

verejnoprospešné parcely za adekvátne pozemky, na ktorých by bola vybudovaná podobná ekologická 

a ochranná zeleň, resp. slúžila by buď ako nová prístupová cesta . 

 

 

Aj o problémoch  v obecnej internetovej sieti 
Príjmy z poplatkov za  internet porástli za jeden rok o takmer 4000 Eur a to napriek tomu , že došlo 

k úbytku zákazníkov z obcí  Tušice, Tušická Nová Ves a Horovce, kde došlo k realizácii optických sieti. 

alternatívnych operátorov. 

V jeseni 2019 sme čelili poklesu poskytovaných 

služieb. Bohužiaľ sa dosť neskoro preukázalo, že chyba nie 

je u nás na strane miestnej siete ale, že sme cieľom 

cieľavedomých DOS-útokov z internetu. Prejavovalo sa to 

výpadkami najčastejšie medzi 18:00 a 22:00 a to až 15 

minútovými  výpadkami. V tomto čase sa na nás valilo až 1 Gigabit dát.  Slovanet a.s.  nepatrične  dlho 

reagoval na uvedené problémy, zbytočne sme hľadali chybu vnútri siete až po čase sme zistili, že to nie je 

problém siete ale cieleného útoku mimo našu sieť.  

Aj z toho titulu sme zriadili  vlastný DNS server, ktorý plní viaceré funkcie okrem iného aj chráni 

účastníkov  pred nebezpečnými stránkami. Súčasne Slovanet nasadil v centre technické prostriedky proti 

DOS- útoku, ktorému sme sa my ako užívateľ nevedeli brániť. Bohužiaľ zatiaľ sa náhodné DOS- útoky 

nepodarilo dostatočne eliminovať vieme , že pochádzajú z  rôznych IP adries. Či je za tým niekto 

pomstychtivý alebo niekto z radov konkurencie sa nám zatiaľ nepodarilo zistiť. 

Realizované investície v roku 2019 

Hlavnou investíciou bol hardware na nový server, ktorého funkcia sa rozšírila aj od DNS server, 

Tento je už od decembra v testovacej prevádzke. V tomto je aj migrácia logovania siete, migrácia, dohľadov 

siete a záloha dát.. Súčasne  bol nahodený na tento server software firmy Whalebone  a vrátane platenej 

aplikácie,  ktoré slúžia na zabezpečenie prevádzky netu. Od inštalovaného zariadenia očakávame, že bude 

slúžiť ako DNS server a aj ako zariadenie na odfiltrovanie  hrozieb z našej siete bez potreby  inštalácie na 

koncové zariadenia. 

 
Ďalší rozvoj  

 Nakoľko v poslednej dobe sú aj alternatívne možnosti pripojenia do internetu,  obec Nový Ruskov 

okrem štandardnej poskytovanej  služby neuvažuje s rozšírením ponuky o iné balíčky a ani  s rozsiahlejšou 

modernizáciou siete.  

  Čo sa týka modernizácie: 



 

 tak týka sa to aj horného konca- toho roku sme neurobili plánovanú opravu pretrhnutého 

optického kábla  na horný koniec. Keďže je plánovaná oprava a výmena elektrických stĺpov na 

hornom konci, tak bude potrebné realizovať modernizáciu súbežne s touto rekonštrukciou. 

Takisto je potrebné postupne nahrádzať drôty za wifi zariadenia v tejto časti obce. Ale bez 

opravy pretrhnutého kábla to nemá zmysel. 

 takisto sme nedoriešili kvalitnejší spoj pre Malý Ruskov. 

Samozrejme je treba sa venovať drobným výpadkom, ktoré sú spôsobené jednak chybným zariadením, 

alebo nesprávnou konfiguráciou alebo drobnými poruchami  najmä prepätím, alebo nesprávnym napätím, 

alebo nespoľahlivosťou  zariadenia . 

 

 

 

Čo s kamiónmi po Jarkovej ulici 
V Malom Ruskove nás trápia výjazdy kamiónov po  

ceste od „Precedensu“ po ulici Jarková na štátnu cestu.  

Nielenže je to veľká záťaž pre centrum obce, 

dochádza k ničeniu miestnej komunikácie a navyše aj 

nezlučiteľnej prevádzke kedy na ceste sa stretávajú kamióny 

s návštevníkmi penziónu.   

Keďže tento rok sa znova uchádzame o finančné 

prostriedky z envirofondu na dobudovanie kanalizácie, je 

každému jasné, že po rozkopávkach bude nutná komplexná 

oprava tejto cesty, a by to bola cesta, ktorá je štandardnou 

cestou jednak k cintorínu, jednak k rodinným domom 

a jednak aj k samotnému penziónu Precedens. Obec Nový 

Ruskov vynasnaží sa vyvinúť maximálne úsilie aby sme 

obyvateľom a návštevníkom tejto časti obce pomohli  

a budeme hľadať riešenia aby sa postupnými krokmi 

presunula nákladná komunikácia na navrhovanú cestu 

vyznačenou na priloženej mape červenou farbou, ktorá je aj v prevažnej miere majetkoprávne 

vysporiadaná. Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí schválilo majetkoprávne vysporiadanie 

zvyšujúcej časti pozemkov, ktoré tvoria prekážku navrhovanému riešeniu. 

 

 

 

Komanička 
O folklórnej skupine Komanička 

 

Vážení spoluobčania, dovoľte mi v krátkosti predstaviť folklórnu skupinu Komanička. Viem, že mnohí 

z Vás nás poznáte a pri rôznych príležitostiach nám prejavujete svoju podporu. Pre tých, ktorí o nás 

nevedia,  aj pre našich priaznivcov je tento článok o vzniku a histórii Komaničky. 

Folklórna skupina Komanička vznikla v roku 2011. Impulzom pre jej vznik boli oslavy narodenín Janka 

Leškaniča (Vaškovoho).  Na oslave sa stretli susedia a známi oslávenca. Oslava skončila pomerne neskoro 

v noci. Nevedeli sme dospievať všetky pesničky, ktoré sme poznali. Vtedy sme si povedali, že prečo by 

sme museli čakať na nejakú podobnú príležitosť, aby sme si mohli znova zaspievať. Pretože v tom čase 

som s chlapcami nacvičoval vianočných  „gubašoch“ , dohodli sme sa, že po skúške s chlapcami sa 

stretneme v kultúrnom dome a že si znova zaspievame.  Pred týmto prvým stretnutím som oslovil chlapov, 

o ktorých som vedel že radi spievajú (Marián Harmadi, Milan Mantič, Milan Porhinčák, Milan Serbin, Ján 

Jurko, Alexander Čonka, Jaroslav Mihuc). Oslovil som aj dievčatá, či by sa nechceli stretávať (Lenka 

Bábiková, Veronika Harmadiová, Anička a Kristína Dragulové, AnnaMária Frágnerová, Anička Vargová, 

Ivana Mihucová, Klaudia Lehončáková, neskôr Katka a Zuzka Kovaľové, Klaudia Muchová, Simona 

Bodnárová, Karolína Hrešková, Sára Eperješiová ). Odvtedy sme sa stretávali pravidelne raz týždenne. 

Skúšky boli dvojfázové, najprv dievčatá spev a tanec, potom chlapi. Často skúšky trvali aj tri hodiny. Na 



 

jar v roku 2012 sme založili občianske združenie  Folklórna skupina Komanička. Kontrolórom bol a stále 

je Jaro Mihuc, členmi predsedníctva Jana Mantičová a Alena Leškaničová, predsedom Jaroslav Leškanič.  

 

Pri vzniku mali dievčatá modrotlačové sukne po fsk. Ruskovčanka, chlapi nemali  nič. Mesačne sa 

chlapi skladali po 5 Eur. Za tieto peniaze sme si kúpili klobúky . Obec nám poskytla prvý príspevok 500 

Eur, za čo sme si dali ušiť nohavice a košele. To bol začiatok.  

 

Ako mužsko-dievčenská skupina sme pripravili prvé vystúpenia. Tie pozostávali zo spevu a tanca - 

v tomto období to boli hlavne karičky. Ďalšou etapou bol návrat odídencov: Dušana Chomu ml. z Anglicka 

a Juraja Leškaniča z Prahy. Dali sa už nacvičiť prvé párové tance. Najprv vo vlastnej choreografii, neskôr 

nám s dvoma choreografiami pomohol Peter Šichula (Nezmar). Mali sme nacvičené choreografie 

„Amerika, źem široka“ a 

„Valalska zabava“ na päť 

párov.  

 

Fotografia z obálky CD 

 

 

V tomto období sa 

Komanička rozrástla aj 

o najmladšiu kategóriu (Mirka 

Mesarošová, Emka a Timka 

Gajdošové, Tamarka Ferjová, 

Rebecca Múdra, Nikolka 

a Miška Cifraničové, Ivanka 

Jendžejovská, Erik Plavucha, 

Maťko a Danko Kollárovci, 

neskôr Miško Hreško aTimka 

Macková). Aj „drobná“ 

Komanička mala nacvičené spevy, dievčenské karičky a párový tanec a vystúpila na viacerých podujatiach 

spolu s „veľkou“ Komaničkou. 

V roku 2014 sa k nám pridali ženy Jana Mantičová, Viera Chomová, Mária Capová, Martina 

Frágnerová, neskôr Jana Klubertová . V tom čase fsk. Komanička mala tieto zložky: Drobná Komanička, 

tanečná zložka, ženská a dievčenská spevácka zložka a chlopi s parobkami. 

Fsk Komanička obohacuje svojimi vystúpeniami Dni obce Nový Ruskov a akcie pre seniorov. 

Komanička vystúpila na mnohých podujatiach, organizovaných obcami a mestami , regionálnym 

osvetovým strediskom, vystupovala na folklórnych festivaloch v okrese Trebišov aj za jeho hranicami: 

Sečovce, Trebišov, Brezina, Novosad, Dargov, Baška, Zemplínska Teplica, Izra, Kuzmice, Vojčice, 

Milhostov, Slivník, Slanské Nové Mesto, Slovenské Nové Mesto, Čerhov, Parchovany, Ozorovce, Cejkov. 

Komanička sa zúčastnila dvoch súťažných prehliadok speváckych skupín. V Čeľovciach sa aj mužská aj 

ženská spevácka skupina umiestnila v zlatom pásme. Na prehliadke v Úpore ženská spevácka skupina 

v bronzovom a mužská v striebornom pásme. V roku 2016 sme nahrali prvé CD „Poceš me, Bože moj“ . 

V spolupráci s ľudovou hudbou Jozefa Vasiľa sme naspievali piesne vysťahovalecké, vojenské a iné. Fsk. 

Komanička propaguje ľudové tradície aj programom “Veśeľe, veśeľe“  čepením na svadbách v okrese 

Trebišov aj mimo neho. 

 

Fsk Komanička je financovaná z viacerých zdrojov. Najväčším sponzorom je obec Nový Ruskov. 

Občianske združenie fsk. Komanička je príjemcom 2% dane.  Získali sme granty z ministerstva kultúry SR, 

z nadácie Slovak Telekom, a od ďalších sponzorov. Takmer všetky získané prostriedky boli použité na 

ušitie krojov a potrebné vybavenie. Kroje, ktoré teraz  máme, boli ušité v niekoľkých etapách. Pri šití krojov 

sme vždy vychádzali z dostupných podkladov z našej obce. Ako druhé v poradí po narýchlo ušitých 

mužských nohaviciach a košeliach, to boli “dzivocké kroje” . Sú to brokátové plisované sukne s čiernou 

plisovanou zástrerou, biele košele s krátkym rukávom, lajbik  z rovnakého materiálu ako sukňa, biloty a 

podolky. Potom boli ušité mužské nohavice zdobené, košele s výšivkou pre parobkoch a chlopoch a podľa 

vzoru starého, viac ako storočného lajbika, aj lajbiky s pôvodnými výšivkami s gombíkmi. Na jednom 



 

lajbiku je viac ako 150 gombíkov. Prišitie gombíkov na jeden lajbík, trvalo krajčírke jeden deň. Lajbiky 

boli ušité pre parobkoch a chlopoch. Krátko potom boli ušité kroje pre dievčatá a chlapcov z Drobnej 

Komaničky: dievčenské sukne skladané, biele s farebnými lemovkami, čierne plisované zástery s 

lemovkou, biele košele s krátkym rukávom. V roku 2019 sme dali ušiť kroje pre ženy a dzivki. Vychádzali 

sme z fotografií zo začiatku 20. storočia, z encyklopédie krojov UĽUV a  z vlastných výskumov, hlavne 

od vyše storočnej pani Feňarovej. Sú to skladané “kabaty” a plisovaný “fartuch”, blúzka s dlhým rukávom 

so zdobením . 

 

Členmi folklórnej 

skupiny Komanička boli/ 

sú chlapci, dievčatá, ženy 

a chlapi z Nového 

Ruskova a okolia 

(Vojčice, Trebišov, 

Slivník, Sečovce, 

Z.Teplica…) V roku 2017 

mala fsk. Komanička viac 

ako 30 členov.  

V najbližšom 

období  plánujeme 

obnoviť momentálne 

utlmenú činnosť detskej 

speváckej a tanečnej 

zložky, ďalej pokračovať 

v nácvikoch spevu a tanca 

chlapcov a dievčat a v 

nácvikoch mužskej a ženskej speváckej skupiny. 

Nácviky mávame vždy v piatok alebo v sobotu podvečer v starej škôlke, podľa skupín.  Do každej 

z vyššie menovaných zložiek vždy radi prijmeme nových členov, milovníkov ľudových piesní, tancov a 

dobrej pohody, ktorá v Komaničke prevláda. Príďte medzi nás! 

Ďakujem za podporu, všetkým našim sponzorom, všetkým, ktorí nás podporujete poukázaním 2% 

dane a Vám všetkým, ktorí prichádzate na naše vystúpenia. 

Nájdete nás aj na www.komanicka.sk,  na YouTube,  prípadne nám môžete poslať mail na 

fs.komanicka@gmail.com 

 

Jaroslav Leškanič 

vedúci folklórnej skupiny Komanička 
 

 

Ruskovčan a Ruskovská deviatka 
 

 

Na záver Vám prinášame aspoň niekoľko 

momentiek  z tretieho ročníka „Ruskovskej deviatky“  

ako aj z turnajového popoludnia „Ruskovčana“ . Teší 

nás z roka na rok väčšia a väčšia účasť.  Pripomíname, 

že bežecký okruh je v celkovej dĺžke cca 9 km a vedie 

z ihriska z Veľkého Ruskova  do Malého Ruskova 

k penziónu Precedens a späť. 

Samozrejme „Ruskovská deviatka“ bola 

úvodným podujatím tohto vydareného športového dňa, 

ďalšou akciou bol aj turnajový zápas „Ruskovčan“, ako 

aj sprievodné akcie pre deti. Veľa nádherných fotografií 

je na Facebookom profile „Ruskovčan“. 
 

http://www.komanicka.sk/
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