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1. Predslov 

 

 ,,Kultúrne dedičstvo Slovenskej republiky (ďalej len “kultúrne dedičstvo”) je 

nenahraditeľným bohatstvom štátu a jeho občanov, je dokladom vývoja spoločnosti, filozofie, 

náboženstva, vedy, techniky, umenia, dokumentom vzdelanostnej a kultúrnej úrovne 

slovenského národa, iných národov, národnostných menšín, etnických skupín a jednotlivcov, 

ktorí žijú alebo v minulosti žili na území Slovenska. Kultúrnym dedičstvom sú hmotné a  

nehmotné hodnoty, hnuteľné a nehnuteľné veci vrátane importovaných diel a myšlienok, ktoré 

našli na Slovensku miesto a uplatnenie.“ (Deklarácia NR SR č. 91/2001 Z. z. o ochrane 

kultúrneho dedičstva) 

 ,,Hmotnou hodnotou kultúrneho dedičstva sú najmä archívne dokumenty bez ohľadu na 

spôsob zaznamenania informácie, historické knižničné dokumenty a fondy, diela písomníctva, 

scénografie, kinematografie, televíznej a audiovizuálnej tvorby, zbierky múzeí a galérií, diela 

výtvarného, úžitkového a ľudového umenia, dizajnu, architektonické objekty, urbanistické 

súbory, archeologické nálezy a lokality, objekty ľudového staviteľstva, pamiatky výroby, vedy 

a techniky, historické záhrady, parky a kultúrna krajina.“ (Deklarácia NR SR č. 91/2001 Z. z. 

o ochrane kultúrneho dedičstva) 

 

Archívne dokumenty 

 Archívne dokumenty, v ktorých sú prehľadne spracované dôležité informácie, fakty 

a údaje, sa nachádzajú v Pamätnej knihe obce Stožok. Kronika obce Stožok bola založená 

v roku 1951.  Stará kronika obce bola frontovými udalosťami v obci Stožok od 2. februára – 

15. februára 1945 zničená. Kronika bola v úschove u vtedajšieho riaditeľa Národnej školy 

Ondreja Cibuľu, ktorý bol poverený vedením obecnej kroniky. Kroniku neskôr zničili 

ustupujúce vojská nakoľko niektoré záznamy v obecných kronikách boli z hľadiska 

ľudovodemokratického poriadku závadné. Udalosti zaznamenané v tejto kronike sú zachytené 

a spracované v súčte podania kronikára a jeho spolupracovníkov: Jána Bakana, predsedu 

miestneho národného výboru, Martina Kminiaka, školského a osvetového referenta, Martina 

Melicherčíka, referenta piateho referátu práce a sociálnej starostlivosti a iných občanov obce 

Stožok, ktorí hodnoverne, tak ako sa pamätali na jednotlivé udalosti v obci, podávali ich 

kronikárovi k zaznačeniu do kroniky, aby slúžili budúcim generáciám ako historický podklad 

k skúmaniu spoločenských javov, ktoré sa v tej dobe odohrávali.  
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Kronika je písaná v marxisticko – leninskom svetonáhľade a zaznamenáva vecne usporiadané 

udalosti za roky 1938 – 1945, 1945 – 1950, udalosti vypuknutia Slovenského národného 

povstania, ktoré sa odohrali v obci Stožok, dejiny obce od najstarších čias až po rok 1945 a 

záznamy vedené v kronike od roku 1951.  

            Obrázok č. 1 – Pamätná kniha obce Stožok 

                     

 

           Zdroj: fotoarchív autora 
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Historické knižničné fondy a historické knižničné dokumenty  

 Na základe informácií zozbieraných počas výskumu sme zistili, že obec nedisponuje 

žiadnymi historickými knižnými fondmi a dokumentmi. Pri prechode vojnového frontu obcou 

Stožok počas II. svetovej vojny bolo mnoho budov a domov zničených, medzi ktorými bola aj 

budova vtedajšej miestnej národnej školy s miestnou ľudovou knižnicou (ďalej len MĽK). 

Práve v knižnici boli uschované tlače kníh miestnych autorov, rukopisy a dokumenty, ktoré 

patrili k historickým dokumentom obce.  

 Počas prieskumu sa nám od informátorov podarilo získať niekoľko historických listín. 

Jednou je brožúra s názvom Písanie kroník a odmeňovanie kronikárov, ktorú vydalo Okresné 

múzeum vo Zvolene v januári 1981. Výtlačok vyhotovil vtedajší riaditeľ Okresného múzea vo 

Zvolene Ján Velebný spolu s Ing. Igorom Kubincom, inšpektorom odbornej kultúry. 

K historickým dokumentom patrí aj Domovský list občana Jána Petrinca, ktorý získal list ako 

potvrdenie, že má v obci domovské právo. Manželský pár, Pavlína a Michal Vajsovci, ktorí 

patrili k hlavným zdrojom získavania informácií o kultúrnom dedičstve Stožkárov počas celej 

tvorby práce nám okrem rozhovoru poskytli vzácne pamätné listiny získané za tvrdú a usilovnú 

prácu vykonávanú každý deň na miestnom štátnom dvore – Krné. Rezortné vyznamenanie pre 

vynikajúceho pracovníka poľnohospodárstva a výživy za zásluhy a vynikajúce pracovné 

výsledky získala Pavlína Vajsová od Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej 

socialistickej republiky a predsedu slovenského výboru odborového zväzu pracovníkov 

poľnohospodárstva. v máji 1981. Súčasťou vyznamenania bol aj odznak, medaila a Pamätný 

list.  

 

Diela hudobného, dramatického a výtvarného umenia, dizajnu a televíznej tvorby 

 Obec Stožok ako jedna z obcí Podpoľania má mnoho žijúcich i nežijúcich umelcov, avšak 

ich diela sa zachovali len veľmi málo a nie sú verejnosti dostupné. 

 V súčasnej dobe sa o dielach miestnych hudobníkov a divadelníkov môžeme dozvedieť 

z obecného občasníka Troška zo Stožka.  

 Z historických diel kinematografie, televíznej a audiovizuálnej tvorby sa nám nepodarilo 

získať žiadne záznamy.  

 Podľa informácií Stožkárov však je známe, že občan Jozef Výbošťok, miestnymi 

prezývaný aj ,,Jožko spevák“ pôsobil určitý čas ako spevák v jednej skupine, s ktorou bol nie 

raz pred kamerami.  
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 Ochotnícky divadelný súbor Stožkár so svojím predstavením Kubo vystúpil v roku 2014 

na Folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve, z ktorých zábery sme mohli vidieť na STV 

1.  

 Pod horou Chvojno v obci Stožok je postavený pomník na pamiatku padlým vojakom 

z prvej svetovej vojny z obce Stožok. Pomník je postavený z kameňa a patrí k významným 

umeleckým dielam v obci. Viac informácií o pôvode pomníka nie je.  

  Významným dielom sa nie pred dávnym časom stali sochy pri kostole s názvom 

,,Anjelské mestečko.“ Je to dielo, ktoré má svoj pôvod v obci Stožok, ale na jeho tvorbe 

pracovali akademický sochári Marcela a Viliam Lovíškovci z Bratislavy. Pôvod sôch má 

históriu v troch lipách, ktoré stáli na križovatke ciest v obci, vysadené v roku 1937 spolu 

s krížom, ktorý tieto lipy obkolesovali. ,,Bolo to miesto zastavenia, oddychu, spomienky 

i modlitby,“ hovoria tunajší. Z dôvodu, že korene líp narúšali statiku dvoch najbližších 

rodinných domov, Obecný úrad v Stožku v roku 2010 povolil ich vyrúbanie. Stromy putovali 

k sochárom, ktorí z nich 10 mesiacov tvorili ,,anjelov.“ Presne 24. augusta 2012 ich doviezli 

späť do obci, kde sa pre ne už budovalo miesto na východ od farského kostola Svätej Rodiny, 

ktoré bolo koncom roka 2015 farárom vysvätené ako ,,Anjelské mestečko.“ Oni sa naozaj 

„vrátili“ do svojej obce. Symbolizujú to aj ich podstavce, ktorú sú v tvare malého stohu slamy 

– Stožku, a oblé tvarovanie krídel, ktoré pripomína vŕšky a doliny Podpoľania.  

     Obrázok č. 2 - ,,Anjelské mestečko pri kostole Sv. Rodiny v Stožku 

                     

         Zdroj: fotoarchív autora 
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Obrázok č. 3 – Pamätník padlým hrdinom II. sv. vojny 

 

Zdroj: fotoarchív autora 

 

Historické urbanistické, architektonické a stavebné štruktúry (historické sídelné 

štruktúry) v nadväznosti na historické krajinné štruktúry 

 Rímskokatolícky kostol Svätej Rodiny v Stožku je najdôležitejšou a najvýznamnejšou 

sakrálnou pamiatkou. Filiálny kostol sa začal stavať na jeseň 1999, na jar 2000 požehnal 

diecézny biskup základný kameň. Stavbu organizovala obec spolu s Farským úradom v Detve, 

ktorý viedol dekan Roman Furek. Vďaka veľkej aktivite a obetavosti veriacich sa stavbu 

podarilo dokončiť na jeseň 2002. Vtedajší diecézny biskup, Mons. Rudolf Baláž budovu 

konsekroval 13.10.2002 a podľa priania veriacich ju zasvätil Svätej Rodine, Ježišovi, Márii a 

Jozefovi. Nakoľko bolo treba riešiť stavbu fary spojenú s Pastoračným centrom neboli finančné 

prostriedky na dokončenie kostola (zvony, okolie kostola). Napriek tomu z iniciatívy člena 

Farskej rady, Ing. Jozefa Výbošťoka bol v roku 2004 založený špeciálny účet, na ktorom on, 

jeho priatelia a rodina šetrili na budúce zvony. Zvony boli privezené na jar 2008 a farská rada 

odsúhlasila ich mená – Mária, Jozef a Anna. 

 Za stavebnú štruktúru, ktorá niesla v minulosti obrovský význam pre obec i celé okolie 

bol Štátny dvor – Krné, dnes nazývané Majer. Bola to časť obce, kde našlo robotu obyvateľstvo 

Stožku. Ako nám povedala P. Vajsová: ,,To bol dvor, veru na nepoznanie. Všetko čisté, 

zametalo sa, tu bola podlaha, cesty. Tu nás bývalo 8 rodín, každý týždeň mala iná zmenu a tá, 
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ktorá mala zmenu tak musela celý týždeň zametať, žena musela v tom týždni chleba piecť pre 

všetkých. Bolo to ohradené.“ V Krnom sa chovalo okolo 400 kusov kráv, jeden plemenný býk, 

2 páry volov a 2 páry koňov. V súčasnej dobe sú to opustené, chátrajúce a rozpadávajúce sa 

múry. Domy, kde predtým bývalo 8 rodín ostali až na tri menšie časti opustené. 

 Miestny obyvatelia hovoria, že keby niet studní a medokýše1 tak niet života. Studňa pri 

bývalom štátnom dvore Krné tvorila významnú úlohu. Z tejto studni denne plnili napájadlá pre 

400 kusov veľké stádo, miestni si chodili do tejto studne na vodu ku každodennému použitiu.  

 V chotári obce sa nachádza viac prameňov s minerálnou vodou. Jeden sa nachádza na 

úpätí kopca Siroň s výškou 688 m.n.m., neďaleko chaty Rechtorka. Nesie označenie ako Stožok 

ZV-46 Medokýš Rechtorová s uvedením, že prameň sa nachádza v drevenom kadlube a miestni 

si chodia naberať do fliaš ako vodu na osvieženie, hlavne v letnom období. Ďalšou je Medokýš 

Kukučková, neďaleko športového areálu.  Posledným prameňom v hornom Stožku je Medokýš 

u Petrov, ktorá slúžila ako pitný zdroj pre osadu Plžíkovci.  

 Kultúrny potenciál obce Stožok tvorí aj Zvonička u Jašov. Nachádza sa asi 300 m od 

bývalej miestnej školy. Bola stavaná v roku 1899, keď sa stavala aj škola. Vtedy bol postavený 

aj drevený umelecky vyrezávaný kríž s Božou mukou. Zvon, ktorý je vo veži, kúpila vtedajšia 

manželka zemepána vo Vígľašskom zámku, Kiššová, ktorá svojím poddaným zvon darovala. 

V januári 1945 počas druhej svetovej vojny bol zvon prestrelený.  

 Prvý zvonár bol učiteľ Ján Otzgan, sedliak z Detvy. Od r. 1950 bol zvonárom Ján 

Konôpka (č. d. 101) z osady Jašovci, ktorého si miestni pamätajú podľa jeho výroku: ,,Keď sa 

ženie hrozný oblak, v lete zvonár vyzváňa, aby mračná sa rozišli a nezničili úrodu krúpy.“ 

 Domy boli stavané len z kamenia. Boli pokryté škrydľou, plechom, eternitom, staré 

slamou a šindľom.  Zo zápisov z roku 1958 je známe, že občania obce sa zväčša zaoberali 

poľnohospodárstvom a preto i domy stavali podľa potreby viac hospodárske. Po založení JRD 

sa táto situácia začala meniť. Občania sa začali zameriavať na výstavbu rodinných domov. 

 Najstaršia stavba v obci Stožok je v osade ,,Jašovci“ u ,,Maslíkov“, majiteľ domu je Juraj 

Konôpka. Je to drevený podľa odhadov obyvateľov približne 120 ročný dom, pokrytý slamou 

s malými okienkami. V izbe je starý kozub, do ktorého ide dym z pece. Stôl a lavice sú drevené.  

 Významnou stavbou Stožkárov je budova bývalej miestnej národnej školy. Podľa 

záznamov z roku 1950 bola v obci dvojtriedna Národná škola, ktorá mala vlastnú budovu 

s jednou učebňou, kabinetom a učiteľským (riaditeľským) bytom, ktorý pozostáva z kuchyne, 

2 izieb, špajze, kúpeľne a predizby. Prvá škola obce Stožok bola postavená na mieste, kde stojí 

 
1 medokýš – prírodný minerálny prameň /kyslinka 
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obecná zvonička. Bola stavaná z dreva. Učiteľ mal pri škole malú izbičku a dreváreň. Táto 

škola zhorela. Podľa výpovede občana Juraja Vyletela, bolo to v roku 1700. Keď drevená škola 

zhorela, postavili v r. 1899 novú školu. Škola fungovala až do roku 1967 kedy sa začalo 

s výstavbou novej školy na mieste, kde dnes stojí miestne kultúrne stredisko (ďalej len MKS). 

V novej základnej deväťročnej škole sa začalo vyučovať 1. septembra 1968. Základná 

deväťročná škola bola zrušená  od 1. septembra 1982. Žiaci boli zaradení do školy na Vígľaš 

a tunajší učitelia boli preložení do Detvy. 

 Cenným prvkom drobnej architektúry v obci aj v celom regióne sú prícestné drevené 

vyrezávané kríže. V Stožku ich je niekoľko. ,,Takmer nebolo osady, ktorá  by tento znak spásy 

nemala. Kríž bol miestom, kde sa naši predkovia schádzali na modlitbu. V máji sa tu spievali 

litánie, v októbri recitoval ruženec, počas krížových dní, pondelok, utorok a streda pred 

Nanebovstúpením Pána, sa modlilo za úrodu. Škoda, že tento krásny zvyk spoločnej modlitby 

sa dnes realizuje už len pri kríži v Krnom. Úcta ku krížu v nás však zotrváva.“2 

 ,,Bolo to v roku 1937, keď dal postaviť na svojom poli, neďaleko križovatky ciest idúcich 

v smere hlavných svetových strán, krásny kamenný kríž náš občan Štefan Černecký. Bolo to 

miesto zastavenia, oddychu, spomienky i modlitby. V šesťdesiatych rokoch, keď sa osada Kúria 

začala rozrastať sa krížne cesty dostali z poľa do dediny. A kríž sa po tridsiatich rokoch na 

voľnom priestranstve zrazu ocitol v záhrade Hraškovho domu. Zuzka a Jožko však splnili 

prianie jeho staviteľa a ponechali ho na svojom mieste, i keď za plotom záhrady. O štyridsať 

rokov ho na vlastné náklady dali aj obnoviť. Pri svojej „sedemdesiatke“ bol kríž v roku 2007 

detvianskym pánom dekanom Ľubošom Sabolom 14. septembra znovu požehnaný za hojnej 

účasti našich veriacich.“3 Väčšina krížov v stožkárskom chotári pochádza z minulého storočia. 

Výnimkou je kríž pred kostolom, osadený v roku 2002 a obnovený po stavbe nádvoria pred 

tromi rokmi a nový, osadený na miesto starého na Petrovom vrchu v roku 2009.  

 Až do roku 1967 pochovávali občanov Stožku do susedných obcí: Vígľaš, Klokoč 

a Detva. V tomto roku sa začala výstavba miestneho cintorína. Dom smútku, ktorý dnes tvorí 

súčasť cintorína, sa začal budovať v roku 1972 a dokončený bol v roku 1974.  

 

 

 

 

 

 
2 SLOVÁK, V. 03/2011. Troška zo Stožka. EV 4321/11, 2011, č. 3, s. 7 
3 SLOVÁK, V. 03/2011. Troška zo Stožka. EV 4321/11, 2011, č. 3, s. 7 
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Obrázok č. 4 – kostol Sv. Rodiny v Stožku       Obrázok č. 5 - Zvonička 

     Zdroj: www.stozok.sk 

Zdroj: fotoarchív autora 

 

Kultúrna krajina 

 Obec Stožok tvorili dlhé roky roztratené osady nazývané lazy. Od železničnej stanice cca 

500 m je osada ,,Kúria“, ktorá tvorila v minulosti najmodernejšiu čiastku obce s novými 

a modernými domami. Ďalšie osady sú Plžikovci, Štátny dvor Krné, nazývaný Majer, Šakovci, 

Vyletelovci, Čelovci, Petrovci, Kminiakovci, Štefanovci, Krátkovci, Krnáčovci, Jašovci, 

Sliacka Poľana, Ľavková. V roku 1955 sa od obce oddelila časť Sliacka Poľana a v roku 1959 

sa oddelili aj občania v osade Jašovci a pričlenili sa k obci Klokoč. V okolí obce Stožok sú 

vrchy: Stožok, Ostrôžky, Chvojno, Siroň, Grúň, Rohy, Blýskavica. Názvy polí v chotári obce 

Stožok: Kopanice, Horné a Dolné Chvojno, Balcová, Prielohy, Vrch, Požiar, Jama, Staré Tále, 

Chabadovo, Dlhá, Brešť. Pastviny v obci sú: Horné a Dolné Chvojno, Grúň, Žleb, Stožok, 

Rechtorová, Šústy, Malé Krné. Malé potôčiky pretekajú osadami Plžikovci, Čelovci, 

Vyletelovci, Jašovci v obci Stožok. 
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2. Samospráva  

 

 V roku 2018 bolo zloženie samosprávy obce v nasledovnom zložení: 

➢ Starostka obce:  Bc. Darina Petrincová (II. volebné obdobie 2018 - 2022) 

➢ Zástupca starostu: Ing. Andrea Nemcová 

➢ Pracovníci Obecného úradu (OÚ):  

Ekonóm obce: Ing. Miroslava Sabolová 

Administratívny pracovník: Katarína Melichová 

 

2.1  Starosta obce 

Starostka obce:  Bc. Darina Petrincová (II. volebné obdobie 2018 - 2022)                                   

Starosta je najvyšším výkonným orgánom obce a štatutárnym orgánom obce, ktorý: 

▪ zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva  a podpisuje ich uznesenia, 

▪ vykonáva obecnú správu, 

▪ zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám, 

▪ vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok 

odmeňovania zamestnancov obce, 

▪ informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného 

úradu, 

▪ rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce 

vyhradené obecnému zastupiteľstvu, 

▪ riadi prácu obecného úradu. 

 

2.2 Obecné zastupiteľstvo 

Rozdelenie pracovných obvodov poslancov vo volebnom období 2018 – 2022: 

1. OBVOD: poslanec Slavomír Ďurina, Stožok 184 

8 Végső,  9 Bahleda,  10 Konôpka,  15 Kminiak,  22 Malatinec,  29 Bradňan,  31 Slivka, 34 

Melicherčík,  35 Malatinec,  44 Melicherčík,  48 Melicherčíková, 49 Melicherčík,  52 

Melicherčíková,  53 Melicherčík,  55 Kráľová,  57 Bohumeľ, 113 Guľáš,  120 Petrinec,  127 

Fekiač,  129 Konôpka,  130 Konôpka,  131 Záremský,  139 Konôpka, 202 Melicherčík,  208 

Ľupták, 218 Purdek,  255 Kuzma,  260 Melicherčík,  299 Debnár,  313 Krnáč,  350 Debnárová,  

351 Spodniak, 352 Hybský,  353 Melicherčík,  354 Vilhanček,  357 Kopernický,  359 Homola 
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2. OBVOD: poslanec Jaroslav Bystriansky, Stožok 371 

58 Bohumel,  60 Weiss,  Mališka,  Mačinec,  211 Fekiač,  213 Fekiačová,  226 Fekiač,  370/1 

Ferková,  370/2 Kresskiewitz,  370/3 Hríbová,  370/4 Zvala,  370/5 Král,  370/6 Kucej,  370/7 

Gábor, 370/8 Melich,  370/9  Marko,  371/10 Ruszó,  371/11  Melichová,  371/12 Maliniak, 

371/13Ostrihoň,371/14Polomský,371/15Cmarko,371/16Kočvara,371/17Múčka,371/18Cerovs

ký,  372/19  Hanusková,  372/20  Frejer,  372/21 Ďalog,  372/22 Krnáčová,  372/23 Král,  372/24 

Kuric,  372/25 Štulajter,  372/26 Valachová,  372/27 Luptáková,  390 Černák,  391 Vician,  392 

Gondová 

 

3. OBVOD: poslankyňa Ľudmila Bohumeľová, Stožok 111 

94 Lecký, 95 Kučera, 97 Klimo, 98 Hedvigy, 99 Barjak,100 Necpal,  102 Parobok,  111 

Bohumeľ,  143 Vreštiak,  169 Vilhan,  171 Hukeľ,  172 Vojtková,  173 Kminiak,  174 

Kuchárová,  175 Kapec,  177 Kulichová,  178 Očenáš,  179 Paulenka,  181 Klimo,  184 Ďurina,  

185 Varga,  186 Bystriansky,  187 Vyletelová,  188 Kráľ,  189 Psotka,  194 Krnáč,  197 Kubka,  

198 Záchenská,  201 Vanka,  204  Hukeľ,  206 Ostrihoň,  209 Blaho,  217 Petrinec,  220 Debnár,  

222 Petrincová,  229 Hukeľ,  231 Bohumeľ,  233 Nôtová,  234 Chamulová,  235 Petrinec,  250 

Kušnierik,  252 Ľupták,  254 Výbošťok,  312 Kučera,  327 Poduška 

 

4. OBVOD: poslanec Peter Daniš, Stožok 363 

360/1 Ľupták,  360/2 Krupová,  360/3 Ľupták,  360/4 Záchenský,  360/5 Chalaničová, 360/6 

Čipčala,360/7 Buzák,  360/8 Ďurišová,  361/9 Novotná,  361/10 Kucej,361/11 Petrinec,  361/12 

Výbošťok, 361/13 Vrbovská,  361/14 Kováčová,  361/15 Búda,  361/16 Žilka,  362/17 Vinarčík,  

362/18 Botka, 362/19 Povaľač,  362/20 Budinská,  362/21 Lupták,  362/22 Chlebničan,  362/23 

Vrana,  362/24 Sabol, 363/25  Kmeť,  363/26  Gašpar,  363/27 Žiak,  363/28 Kucháriková,  

363/29 Šulek,  363/30 Malček, 363/31 Ugler,  363/32 Daniš,  363/33 Marcineková,  363/34 

Šáteková,  363/35 Krnáčová, 363/36 Murín,  364/37 Záchenský,  364/38 Ondrejka,  364/39 

Kentoš, 364/40 Suja,  364/41 Múčka 364/42 Smutná,  364/43 Šalko,  364/44 Gažo,  364/45 

Melicherčíková,  364/46 Švarcová,  364/47 Fekiač 364/48 Kucbeľ,  365/49 Ľupták,  365/50 

Kubinec,  365/51 Čelka,  365/52 Vidiečan,  366/53 Vranová 366/54 Stankovič,  366/55 

Halásziová,   366/56 Benko,  367/57 Konôpka,  367/58 Necpalová, 367/59 Klešč,  367/60 

Golian,  368/61 Molnár,  368/62 Psotková,  368/63 Kočlík,  368/64 Sabol, 369/65 Palková,  

369/66 Petrinec,  369/67 Václavik,  369/68 Povaľač        
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5.OBVOD: poslankyňa Ing. Andrea Nemcová, Stožok 117     

 81 Hrašková,  108 Fekiač,  109 Ľupták,  116  Fekiač,  117 Nemec,  118 Výbošťok,  157 Klimo                                    

158 Hraško,  162 Ivaničová,  170 Petrinec,  180 Figura,  182 Budáč,  191 Výbošťok,  192 

Golian, 193 Rošková,  221 Ďuriš,   221 Zošiak,  221 Petrinec,  225 Klimo,  236 Sliacky,  237 

Drdošová, 244 Debnár,   262 Fekiač,  263 Chovanec,   264 Karlík,  265 Kávin,  266 Kuric,  267 

Laššák, 268 Melicherčík, 269 Tomčík, 270 Mačinec,  271 Výbošťok,                                                                                             

316  Kováč,  317 Ponc,  318 Ďalog,  321 Klimo,  322 Spodniak,  323 Matúška,  325 Paprčková,         

335 Chlebničan,  400 Lapínová,  401 Matúška,  412 Kováčik,  Molnár  

 

6.OBVOD: poslankyňa Jana Klimová, Stožok 251 

 63 Fekiač,  64 Fekiač,  65 Fekiač,  66 Fekiač,  67 Fekiačová,  70 Fekiač,  72 Fekiačová,  75 

Fekiač,  76 Fekiač,          78 Fekiač,  79 Fekiač,  80 Fekiač,  85 Gondáš,  87 Hudák,  89 Vajsová,  

91 Petrinec,  92 Juchová,  93 Výbošťoková, 183 Fekiač,  195 Figurová,  196 Figura,  203 

Michalov,  205 Sliacky,  207 Kminiaková, 210 Kminiak,  212 Mališ,      215 Sľúka,  216 

Výbošťok,  223 Barjak,  227 Melicherčík,  228 Melich,  230 Ľupták,  251 Klimo,  253 Šinková,         

258 Figura,  330 Šteller,  331 Výbošťok,  333 Buzák,  334 Gneušev,  336 Ľupták,  337 Vajo,  

338 Nováček                339 Chlpoš,  373 Matúš,  374 Čierny,  377 Lipták,  378 Stieranka,  382 

Lietava,  389 Tóth,  406 Jaroš 

 

7.OBVOD: poslanec Miroslav Vajs, Stožok 249 

 110 Výbošťok,  132 Malatinec,  135  Fekiačová,  138 Fekiač,  140 Valach,  141 Melich,  142 

Kurillová, 146 Ľalíková,  147 Výbošťok,  151 Janic,   152 Melichová,                                                                                                         

153 Országhová,  155 Prepelicová,  159 Spodniak,        160 Výbošťok, 161 Kučera,  199 Pacher,  

200 Hrašková,  214 Výbošťok,  227 Melicherčík,  240 Výbošťok  241 Výbošťok,  242 Lupták,  

243 Kalafús,  245 Ostrihoň,  248 Zošiak,  249 Vajs,  256 Chalanič, 320 Diviak,  324 Ferenc,  

346 Zvara,  347 Kováč,  348 Černecký,  349 Chamula,  585 Kučerová 

 

2.3 Hlavný kontrolór  

 

Hlavný kontrolór: Ing. Ivan Sivok (od 1. 7. 2017) 

▪ Hlavný kontrolór Obce Stožok (ďalej len hlavný kontrolór) vykonáva svoju činnosť v 

rámci pôsobnosti orgánov Obce Stožok (ďalej len obec) hlavného kontrolóra volí a 

odvoláva obecné zastupiteľstvo v súlade s § 18 ods. (1) a § 18a zákona.  
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▪ Funkčné obdobie hlavného kontrolóra je šesť rokov, funkcia hlavného kontrolóra je 

nezlučiteľná s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva, starostu, člena orgánu 

právnických osôb založených alebo zriadených obcou, iného zamestnanca obce, hlavný 

kontrolór je zamestnancom obce a platia pre neho príslušné práva a povinnosti ostatného 

vedúceho zamestnanca podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom 

záujme. 

 

Rozsah kontrolnej činnosti a úlohy hlavného kontrolóra: 

▪ Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s 

verejnými prostriedkami, ako aj zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti 

hospodárenia s majetkom a majetkovými právami obce, kontrola hospodárenia s 

finančnými zdrojmi a kontrola finančných operácií, hospodárenie rozpočtových a 

príspevkových organizácií zriadených Obcou Stožok.  

▪ Kontrola tvorby a čerpania jednotlivých položiek rozpočtu obce.  

▪ Vykonávanie kontroly účtovníctva a pokladničných operácií obecného úradu, 

rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených obcou.  

▪ Kontrola správnosti dodržovania náležitostí vo veciach miestnych daní a poplatkov v 

obce, poskytnutia pôžičky, dotácie alebo návratnej finančnej pomoci právnickým 

osobám, fyzickým osobám podnikateľom a ostatným fyzickým osobám.  

▪ Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva. 

 

 

2.4 Symboly obce  

 Stožok má celkom ojedinelý znak. V pečatidle z r. 1837 je vyrytá fľaša uzavretá zátkou, 

ktorá má podobu trojlistovej koruny. Vo fľaši je vodorovne položená sekera a pod ňou kosák. 

Nástroje doprevádzajú dva kvietky o štyroch lupeňoch a celá vnútorná stena fľaše je zdobená 

drobnými bodkami. 

Po stranách fľaše je v kurzíve vyrytý text : Stožok obec *, pod fľašou rok vzniku pečatidla : 

1837. Po obvode pečatného poľa sú vyryté dve vavrínové ratolesti. Odtlačky pečatidla sme našli 

na dvoch dokumentoch z roku 1858. Podľa tohto znaku sa miestni obyvatelia nezaoberali iba 

poľnohospodárstvom, ale aj drevorubačstvom. 

Historický symbol obce korení v typickom ľudovom výrobku baníkov, ktorí v miniatúrnom 

prevedení vkladali najrôznejšie javy zo života do fľaše. Týmto fľašiam sa hovorí „ banícke 

fľaše trpezlivosti ", alebo " fľaše trpezlivosti ". Národopisci sú toho názoru, že tento druh 
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umeleckej činnosti k nám prišiel z Nemecka. Doslova jedinečný znak, aký nepoužíva žiadna 

iná obec na Slovensku si zasluhoval, aby sa heraldicky upravil a aby sa začal používať ako erb 

obce 

 Erb obce Stožok je pokladaný za klenot domácej heraldickej tvorby. 

Heraldická komisia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky prerokovala návrh erbu obce 

Stožok a odporučila ho prijať obecným zastupiteľstvom a na zapísanie do Heraldického registra 

Slovenskej republiky v nasledovnej podobe.  

 V modrom štíte veľkou zlatou trojcípou korunou ukončená strieborná bordúra fľaše, 

uprostred so striebornými nástrojmi - položenou sekerou nad položeným a prevráteným 

kosákom - s rukoväťami prevýšenými zlatými šikmými gréckymi zaoblenými krížikmi.  

Vlajka obce pozostáva zo šiestich pozdĺžnych pruhov vo farbách modrej (1/8), žltej (2/8), bielej 

(1/8), modrej(1/8), bielej(2/8) a žltej(1/8). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, 

t.j. dvoma zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. 

 

Obrázok 6 – Erb obce Stožok 
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2.5 Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 

 Znovu po štyroch rokoch mali občania možnosť voliť svojich zástupcov v obci - 

starostu a poslancov. V našej obci,  ku dňu konania volieb, bolo zapísaných 822 voličov. K 

urnám sa dostavilo 533 voličov, teda 64,48 %, čím sa vysoko prekročila účasť v 

Banskobystrickom kraji, kde priemer účasti vychádzal na 48,7 %. Pre voľby do obecného 

zastupiteľstva bolo odovzdaných 524 platných hlasov a pre voľby starostu 523 platných 

hlasov. 

 Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Stožok: 

Obec Stožok uverejnila podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu 

volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce: 

1. Jaroslav Černák, PhDr., 40 r., manažér, nezávislý kandidát 

2. Darina Petrincová, Bc., 50 r., starostka, SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná 

strana 

 

 Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Stožku: 

Obec Stožok uverejnila podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu 

volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva podľa jednotlivých 

volebných obvodov: 

Volebný obvod č. 1 

1. Ľudmila Bohumeľová, 56 r., živnostníčka, nezávislá kandidátka 

2. Radoslava Búdová, Mgr., 47 r., učiteľka ZŠ,nezávislá kandidátka  

3. Jaroslav Bystriansky, 56 r., živnostník, nezávislý kandidát 

4. Peter Daniš, 43 r., živnostník, nezávislý kandidát 

5.  Slavomír Ďurina, 49 r., zamestnanec MV SR, nezávislý kandidát 

6. Anna Ďurišová, Mgr., 32 r., nezamestnaná, nezávislá kandidátka  

7. Roman Chamula, 44 r., servisný technik, nezávislý kandidát 

8. Mariana Jaďuďová, Ing., 44 r., projektová manažérka, nezávislá kandidátka  

9. Jana Klimová, 52 r., konateľka firmy, Šanca 

10. Lukáš Kováč, 21 r., študent, nezávislý kandidát 

11. Jozef Krnáč, 59 r., technik, nezávislý kandidát 

12. Martina Liptáková, Mgr., 39 r., živnostníčka,  nezávislá kandidátka  
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13. Andrea Nemcová, Ing., 47 r., referentka pre životné prostredie, SPOLU – občianska 

demokracia 

14. Erik Nováček, Ing., 40  r., projektový manažér, nezávislý kandidát 

15. Anna Pacherová, 43 r., vedúca dopravy, Sloboda a Solidarita 

16. Jozef Petrinec, Ing., 44 r., manažér energetiky na bioplynových staniciach, nezávislý 

kandidát  

17. Miroslav Vajs, 37 r., elektrikár, nezávislý kandidát 

18. Ľubomír Výbošťok, 45 r., živnostník, Kresťanskodemokratické hnutie 

 Vo volebnom obvode sa volí 7 poslancov. 

Za starostku bola zvolená Darina Petrincová, Bc. s počtom hlasov  362. 

 Podľa počtu získaných hlasov sa do obecného zastupiteľstva dostali: 

1. Miroslav Vajs   305 hlasov 

2. Slavomír Ďurina  272 hlasov 

3. Ľudmila Bohumeľová  224 hlasov 

4. Jana Klimová   201 hlasov 

5. Andrea Nemcová, Ing.  188 hlasov 

6. Peter Daniš   185 hlasov 

7. Jaroslav Bystriansky  181 hlasov 

 

 Dňa 10. 12. 2018 bolo zvolané ustanovujúce obecné zastupiteľstvo, na ktorom 

novozvolená starostka  Bc. Darina Petrincová a novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva 

zložili a podpísali sľub. 

  V ďalšom bode programu bolo schválenie harmonogramu zastupiteľstva, boli rozdelené 

pracovné obvody poslancov na volebné roky 2018 - 2021 a boli zriadené a schválené jednotlivé 

komisie, ktoré pri Obecnom úrade Stožok budú pracovať (viď kapitola 2.2). 
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3. Výstavba v obci 

 

Za obdobie od januára do júla tohto roku sa podarilo ukončiť výstavbu chodníka 

v dolnej časti obce. Začalo sa s výstavbou rozšírenia čističky, ktorá bude ukončená a spustená 

do prevádzky v októbri tohto roku. Do 30.10. bola podaná žiadosť na druhú etapu projektu, 

ktorý rieši  napojenie vrchných bytoviek a športovo-oddychového areálu na novú čističku 

a zrušenie malej čističky pri vrchných bytovkách.  Environfond poskytuje dotácie v maximálnej 

výške 200-tisíc eur, preto nebolo možné vybudovať novú čističku a predĺženie  kanalizácie 

naraz.   

 Z obnovy dediny získala obec dotáciu v sume 5 000,- eur na revitalizáciu /výsadbu/ 

okolia kultúrneho domu.  

 Z úradu vlády získala obec dotáciu v sume 8 000,- eur na zostavu  detského  ihriska,  

ktorá bude osadená pri dolných bytovkách.   

  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre Integrovaný 

regionálny operačný program schválil obci žiadosť o nenávratný finančný príspevok vo výške 

123 894,65 eur na cyklistický chodník, ktorý pokračuje k dolnej čističke. 

Obec Stožok podala žiadosti na viaceré dotácie, čaká sa na vyhodnotenie žiadosti na 

„Cyklistický chodník popri Zvoničke“, čo by dopomohlo k prepojeniu Stožok – Klokoč. Tiež 

bola podaná žiadosť na Zberný dvor a komunálnu techniku.  

 Hneď z jari sa rekonštruovala cesta do Krátkov, vyčistili sa rigoly, cesta sa vysypala 

štrkom. V rámci obce sa poplátali niektoré výtlky, napr. cesta do Lomu, na ktorú prispel PK 

Doprastav, cesta k ŠOA, cesta cez Pĺžikovcov.  Na ceste do Pĺžikov, na Psovskej a pri vrchných 

bytovkách boli osadené spomaľovače.  

 Stále pretrváva problém s rozhlasom. Z tohto dôvodu podali reklamáciu a uvažuje sa 

o zmene dodávateľa.  

 V marci 2018 mali kontrolu z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v našej 

materskej škole. Po kontrole prišlo rozhodnutie, kde pani uviedla závady, ktoré je potrebné 

odstrániť. V prípade, že sa závady neodstránia, od 1. 9. 2018  zatvoria  materskú školu.  Medzi 

najzávažnejšie závady patria nepostačujúce priestory pre pracovný personál, skladovanie 

potravín a málo pracovných plôch v kuchyni. Všetci čo poznajú priestory materskej školy 

vedeli, že uvedené závady nie je možné odstrániť, pretože ďalšie voľné priestory v budove 

kultúrneho domu nemáme. Starostka obce navrhla poslancom zobrať úver a zrekonštruovať 

bývalú budovu materskej školy. Poslanci úver na materskú školu schválili.  
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V prípade, že bude materská škola presťahovaná do novej budovy, uvoľnia sa priestory 

v kultúrnom dome, ktoré môžu slúžiť pre výučbu detí základnej umeleckej školy.   
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4. Demografia  

 

➢ Celková výmera územia:  895 ha 

➢ Hustota obyvateľstva na km:  87,04 

➢ Niekoľko štatistických údajov z evidencie obyvateľstva (platné k 18. 06. 2018): 

 Celkový počet obyvateľov: 1037 

▪ z toho muži:  507 

▪ z toho ženy: 530 

▪ deti od 0 - 6 rokov:   97 

▪ deti od 7 - 15 rokov:  96 

▪ deti od 16 - 18 rokov:  35 

▪ deti od 0 - 18 rokov:  228 

▪ dospelí od 18 rokov:  809 

▪ dospelí nad 65 rokov:  130 

 

4.1 Narodili sa 

 Jakub Vician, Zoja Gneuševa, Leo Kentoš, Elena Bohdanka Vajová, Nella Fekiačová, 

Alan Kuric, Nina Vajsová, Mateo Ľupták, Jana Ďalogová, Cyprian Gašpar, Gréta Ďuricová 

 

4.2 Opustili nás 

Peter Maliniak, Michal Vajs, Anna Klimová, Mária Petrincová, Pavel Výbošťok, Ján 

Kulich, Paulína Debnárová, Anna Kapcová, Anna Bohumeľová, Margita Mališová, Roman 

Chamula, Amália Štellerová, Mária Psotková, Mária Výbošťoková, Anna Badinková, Jozef 

Melicherčík  
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5. Kultúra 

 

5.1 Podujatia v roku 

 V roku 2018 sa konali tieto kultúrno – spoločenské podujatia:  

• 26.01.2018 Rodičovský ples  

• 02.02.2018 Futbalový ples OŠK 

• 20.04.2018 Deň Zeme 

• 30.04.2018 Stavanie mája 

• 26.05.2018 Guľášmajster 2018 

• 30.06.2018 Rozprávkový les 2018 

• 21.07.2018 Futbalový turnaj o pohár starostky 

• 21.10.2018 Úcta k starším 

• 28.11.2018 Uvítanie do života 

• 06.12.2018 Mikuláš 2018 

• 31.12.2018 Silvestrovský futbalový turnaj 

• 31.12.2018 Silvester párty 2018 

 

Plesová sezóna 2018 

 Už ako tradične plesová sezóna v Stožku nesklamala a dopadla vo všetkých prípadoch 

na výbornú.  Plesovú sezónu 2018 otvoril Futbalový ples organizovaný výborom a členmi OŠK 

a naopak zatváral plesovú sezónu Rodičovský ples organizovaný Materskou školou v Stožku 

a Základnou umeleckou školou v Stožku. Organizátori plesov sa tešia, že každoročne sa nájde 

popri miestnom obyvateľstve aj množstvo iných návštevníkov zo širokého okolia, ktorým sa na 

plesoch páči, čo potvrdzuje aj každoročná hojná účasť.  

 

Rodičovský ples 

 Už po 19.-krát sa otvorila sála MKS v Stožku pre účastníkov Rodičovského plesu MŠ.  

Ples slávnostne otvoril Ing. Jozef Výbošťok, po ktorom sa predviedol FS Podpoľanec pod 

vedením Jarka Černáka, taktiež dievčatá zo ZUŠ v Stožku pod vedením Mišky Matúškovej.       

O hudbu sa postaral DJ Šouc, ktorý presne vedel, čím prilákať ľudí na tanečný parket.  Učitelia 

a rodičia  sa postarali o výzdobu priestorov.  
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Futbalový ples OŠK 

  Futbalový ples sa konal 2. februára 2018 v MKS v Stožku. Organizátori plesu sa 

poponáhľali, keďže zabezpečiť si DJ Šouca v plesovej sezóne je dosť náročné a termín si 

rezervovali už v roku 2017. Ako poznáme chlapov, že hoci radi pomôžu, ale výzdoba je ženská 

záležitosť, tak tomu nebolo inak ani teraz a o organizáciu celého plesu sa postarala Janka 

Ďurinová spoločne s dievčatami, ktorým patrí veľká vďaka za pomoc ako aj futbalistom a 

členom futbalového výboru, ktorí doniesli a pripravili stoly. Peťo a Stanka Danišovci sa opäť 

raz postarali o marketing – tvorba plagátu, vstupeniek, bannera, menoviek a ozdobných štól na 

stoly. Poďakovanie patrilo sponzorom, ktorí prispeli svojimi darmi do tomboly, DJ Šoucovi, 

ktorý Stožkárov ešte nikdy nesklamal, cateringu Reštaurácia u Imra za skvelé švédske stoly a 

obsluhu a všetkým, ktorí pomáhali pri organizácii, výzdobe sály a uprataní po akcii. Že 

Futbalový ples 2018 bol úspešný svedčí aj fakt, že na tomto ročníku sa zúčastnilo cez 100 

účastníkov. 

                                                                                        

Stavanie mája 

 Tradícia stavania májov na Podpoľaní ešte stále nezapadla do zabudnutia, o čom svedčia 

aj krásne vyzdobené máje postavené v každej obci na Podpoľaní. Stožkári si svoj tohtoročný 

máj postavili 30. apríla pri športovo-oddychovom areáli. Niekde postavia mája členovia 

folklórnych ľudových súborov a niekde sa spoločne združia miestni chlapci z dediny, ako tomu 

bolo i v našej obci. O vyzdobenie sa postarali dievčatá Ivka a Romanka Chamulové, Tánička  

Ďurinová a Simonka Vilhanová. Mája postavili chlapci za pomoci traktora, s ktorým prišiel na 

pomoc Jožko Melich. Pani starostka nezabudla na zabezpečenie pitného režimu pre všetkých, 

ktorí prišli pomôcť. Chlapcom sa podarilo mája postaviť a veselica pokračovala v miestnom 

pohostinstve Drvič prvomájovou zábavou. Radosť z krásneho postaveného mája však dlho 

netrvala. Potvrdilo sa, že nielen tradície sa zachovávajú, ale i závisť okolitých obcí medzi sebou 

o to, koho máj bude krajší. Nájdu sa ešte neprajníci, ktorí napomôžu tomu, aby máj skončil na 

zemi skôr ako treba. Chlapci to veru nevzdali a stretli sa i po druhýkrát, aby máj opäť postavili. 

Vďaka, že máme takých šikovných junákov! 
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Guľášmajster 

 Tak ako niektoré tradície sa zachovávajú, tak ani tie ,,stožkárske“ sa neobchádzajú. Dňa 

26. mája 2018 sa opäť miestni obyvatelia zobudili do slnečného a cibuľou prevoňaného 

sobotného rána. I keď počasie organizátorom počas príprav na toto podujatie neprialo, deň ,,D“ 

stál za to a slniečko sa nad Stožkom usmievalo. Guľáše sa od skorých ranných hodín varili, pod 

kotlami im kúrili a aby veselšie bolo, tak s hudbou do rytmu súťažiaci do svojich guľášov cibuľu 

a krumple čistili.  

 Sprievodným slovom celého podujatia sprevádzala Mirka Lenďáková. Pani starostka 

milými slovami súťažiacich privítala a varenie úvodným gongom odštartovala. A aby sa im 

veselšie do kotlov hádzalo, tak „Guľášový spevokol“ zo Stožku za sprievodu muzikantov 

zaspieval hymnu. Blížila sa jedenásta hodina, komisia pomaličky sa už s družstvami zoznámila 

a tribúna sa návštevníkmi zapĺňala. O jedenástej odštartovala hlavný program Základná 

umelecká škola Stožok so svojím vystúpením. Po nej nasledoval Folklórny súbor Očovan, ktorý 

nám za sprievodu svojich muzikantov zvalil mája. Po ľudovej nôte si návštevníci prišli na svoje 

so známym slovenským humoristom Anderom a jeho pomocníkmi Traja z Raja. Po nich sa už 

pomaličky pripravovali na pódiu členovia poroty, čo znamenalo, že porota už má rozhodnuté o 

víťazoch Guľášmajstra 2018 a nasledovalo vyhodnotenie. 1. miesto a titul Guľášmajstra získalo 

družstvo domácich ,,Driemstav Stožok“.  Ďalšie umiestnenia boli nasledovné:   

 2. Obec Podrečany, 

3. Ľudová strana Naše Slovensko, 

4. Drinking Tom Stožok, 

5. Labužníci - Stožok, Piešť, 

6. Spižiakovci – Hriňová, 

7. Excelent CO Zvolen, 

8. Hukelovci Stožok, 

9. Vlado Ďurica - Hriňová, Stožok, 

10. Čárli 

  

 Na záver kultúrneho programu vystúpil spevák Paľo Viglaš. A pre všetkých, ktorí ešte 

vládali po celom dni, nasledovala diskotéka.   

 Členom APOZ-u, každému, kto akokoľvek pomohol i sponzorom patrí veľká vďaka! 

Ďakujeme aj vám všetkým zúčastneným i súťažiacim a o rok sa tešíme opäť! 

Sponzori podujatia boli: 
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BBSK, 

AKCENT NOVA, s. r. o., Ing. Vegsó, 

Stožok, 

SLAVIA PRODUCTION SYSTEM, 

ASTA-STAV, s. r. o.,  

BAPO DETVA, s. r. o.,  

Bystriansky, s. r. o.,  

SAROUTE, Považská Bystrica, 

PK Doprastav, Žilina, 

STANSERVIS, s. r. o., Vígľaš, 

M-Trade ag. Látky, 

Slatinská pekáreň, Kriváň, 

VERÓNY OaS, s. r. o.,  

RENOVIA, s. r. o.,  

GEOSTAV, Detva, 

Ing. Štefan Kováč, 

PPS GROUP, 

WorldWood Slovakia, s. r. o., 

Mäspoma, spol. s r. o.,  

Pivovary TOPVAR Zvolen. 

 

 

Rozprávkový les 

 ,,Zazvonil zvonec a školskému roku bol koniec....“ Je to už 22 rokov, kedy sa po prvýkrát 

dalo dokopy niekoľko nadšených Stožkárov v obci a rozhodli sa zorganizovať podujatie pre 

svoje deti. Ženy sa poobliekali do ,,podomácky“ vyrobených kostýmov pripomínajúce 

rozprávkové bytosti. Oteckovia sa tiež chopili úlohy a postarali sa o to, aby nikto na tomto 

podujatí nebol hladný, varili guľáš, opekali pre deti špekáčiky. Vtedy ešte s organizáciou 

podujatia pomáhali vojaci, ktorí obývali kasárne nachádzajúce sa pri hlavnej ceste pri odbočke 

do obce Stožok. Akcia po rokoch postupne nabrala na obrátkach, každým rokom sa niečo 

vylepšilo a postupom času sa z peňazí vyzbieraných na tejto akcii mohli zakúpiť krásne 

originálne masky, z ktorých majú dodnes najväčšiu radosť deti. Dnes sa môže Rozprávkový les 

alebo aj inak nazývaná Cesta rozprávkovým lesom v Stožku pochváliť každoročnou hojnou 

účasťou. Na prvý pohľad za jednoducho vyzerajúcim podujatím stojí kopec driny, času a úsilia 

všetkých organizátorov a účinkujúcich tohto nádherného a pre deti určite nezabudnuteľného 

podujatia. Príprava celého podujatia začína niekoľko mesiacov pred jeho konaním spoločnými 

stretnutiami účinkujúcich, tzv. pracovným tímom, ktorý sa stará o to, aby na podujatí nikomu 

nič nechýbalo a aby si každý ,,deti i dospelí“ odniesli len dobré spomienky. O tom, že 

rozprávkové bytosti musia tvrdo pracovať svedčí i fakt, že svoj príbytok si musia samy pripraviť 

a ako to už v lese býva, musia sa vystrojiť sekerami, pílami, hrabľami a hlavne dobrou fyzickou 

silou. V deň ,,D“ musí byť všetko pripravené tak, aby návštevníci mali pocit, že prechádzajú 

skutočnou rozprávkovou cestičkou, účinkujúci na tom pracujú od skorých ranných hodín. 

Doladiť posledné detaily, obliecť si kostýmy, pripraviť úlohy, ktoré budú deti plniť a sladké 
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odmeny, ktoré za splnenú úlohu dostanú. Úprimná radosť v detských očiach a úsmev na ich 

tvárach je VĎAKOU za úsilie a čas strávený prípravou. 

 Tento rok sa Rozprávkový les konal v prvý prázdninový deň 30. júna 2018. Prvé deti 

prichádzali spolu s rodičmi na štart už okolo deviatej hodiny, kde ich vítali tri strigy. Na svoj 

vstup do Rozprávkového lesa si však museli počkať do 10.30 hod.. Postupne prichádzali ďalší 

a ďalší návštevníci a svoje čakanie si mohli spríjemniť na skákajúcom hrade alebo si detičky 

mohli dať pomaľovať na tvár. Po úspešnom prechode cez štart sa návštevníci mohli stretnúť i s 

ďalšími rozprávkovými bytosťami a ocitnúť sa v ríši rozprávok. V lese čakali  na návštevníkov 

čerti, zbojníci, rozprávka o Psíčkovi a mačičke, Alica v krajine zázrakov, vodníci, indiáni, 

Perníková chalúpka, Mrázik, O dvanástich mesiačikoch. Na konci Rozprávkového lesa boli pre 

deti i dospelých pripravené štvorkolky, na  ktorých si mohli zajazdiť, vyšantiť sa na nafukovacej 

šmýkačke a potom všetkom si pochutnať na guľáši či kapustnici, alebo si opiecť nad ohňom 

špekáčik. O príjemné schladenie v horúcom letnom počasí sa postarali členovia hasičského 

zboru Pyrohas, ktorí pre deti urobili nádherné divadlo s penou, v ktorej sa mohli vyblázniť malí 

i veľkí.  

 Nielen pena, ale i samotné hasičské auto, je hlavne pre tých menších veľkou atrakciou. 

Celú akciu spríjemňovala dobrá hudba DJ Mirka Vajsa a Paľka Výbošťoka. A tak opäť raz 

Petrova pastva ožila rozprávkami a my sa tešíme na vás, milí rodičia a deti, opäť o rok! 

Poďakovanie patrí všetkým organizátorom, účinkujúcim i všetkým, ktorí akokoľvek pomohli s 

prípravou i samotným priebehom celého podujatia. Vďaka vám všetkým stál Rozprávkový les 

2018 s účasťou 378 detí za to!   

Sponzori podujatia: 

 SLOVNAFT a. s., 

Bystriansky s. r. o., 

PPS GROUP a. s., 

RENOVIA s. r. o., 

TOMS SK s. r. o., 

WILLING a. s., 

DT NET Detva, 

COOP Jednota, 

Slatinská pekáreň s. r. o. Stožok, 

J+L s. r. o., 

Peter Vajo, 

Jana Ďurinová, 

Pyrohas, s. r. o. Stožok, 

Geostav Detva s. r. o., 

Štefan Kováč, 

ATV Detva – Ľubomír Nemec, Marek 

Maľa, Štefan Ľupták, Marián Kmeť. 
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Futbalový turnaj o pohár starostky 

 Obecný športový klub Stožok organizoval dňa 21. 7. 2018 futbalový turnaj o pohár 

starostky obce Stožok. Futbalového turnaja sa zúčastnili štyri družstvá. Najbližší susedia MFK 

Vígľaš Pstruša, futbalový klub Zvolenská Slatina, naši kamaráti z TJ Prameň Dolná Strehová a 

samozrejme domáce mužstvo.  

 Na spestrenie turnaja si pre nás organizátori pripravili zápas našich drobcov prípravky 

Stožok – Pstruša. Tento zápas bol potešením nielen pre malé talenty, ale aj ich rodičov, ktorí 

mohli byť právom hrdí na svoje ratolesti. Odmenou im bol balíček plný sladkých prekvapení. 

Miestne pohostinstvo Drvič s pojazdným bufetom sa staralo o pitný režim a organizátori a 

priatelia futbalu o hladné bruchá všetkých zúčastnených. Na svoje si prišli deti aj dospelí pri 

guľáši či kapustnici. Počasie prialo celý deň a turnaj navštívilo veľa priateľov športu, či už to 

boli rodinní príslušníci hráčov, kamaráti, známi, alebo miestni obyvatelia.  Všetci sme sa pekne 

bavili futbalom. O pohár starostky sa v napínavom finále pobili domáci chlapci s TJ Prameň 

Dolná Strehová. Pohár starostky obce Stožok ostal doma. Našincom srdečne gratulujeme a 

tešíme sa skvelým výkonom! Veríme, že sa stretneme aj o rok na ďalšom ročníku turnaja. 

 

 

Úcta k starším 

Jeseň je obdobím umeleckých diel prírody, ktorá  je ako krásna paleta. Stromy ohromujú 

pestrými farbami. Takýmto krásnym umeleckým dielom je aj človek v jeseni života. Tvaroval a 

formoval ho majster život svojimi skúškami, radosťami, ale aj starosťami. 

 

 Ako končí leto a začína jeseň, prichádza staroba, nenápadne a pomaly. Nedá sa jej 

vyhnúť. Starnutie je prirodzenou a neoddeliteľnou súčasťou nášho života a týka sa nás 

všetkých.  Človek prežije počas svojho života veľa vážnych a smutných období, ale aj veselých 

naplnených radosťou. Práve mesiac október je mesiacom úcty k starším a pripomína nám, aby 

sme si uctili tých skôr narodených.  Pri príležitosti mesiaca október – „Mesiac úcty k starším“ 

sa v nedeľu 21. októbra 2018 v sále kultúrneho domu zišli seniori, aby si spoločne zaspomínali 

na mnoho prežitých chvíľ, ktoré sa tak rýchlo minuli uprostred každodenných starostí a radostí 

života. 

 Slávnostný príhovor prítomným predniesla starostka obce Bc. Darina Petrincová. 

Poďakovala za lásku, pochopenie a obetavosť, ktorú doteraz okolo seba nezištne rozdávali a 

zaželala seniorom, aby mozaika ich každodenného života bola plná slnečného svitu, zdravia a 

radosti. Spestrením celého popoludnia bol kultúrny program.  
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Deti zo Základnej umeleckej školy v Stožku pod vedením svojich učiteliek  pripravili kultúrny 

program,   piesne a milé slová, ktorými vyjadrovali prarodičom  lásku, úctu, vďačnosť. 

Hlavným hosťom kultúrneho programu bola slovenská speváčka a muzikálová herečka Gizka 

Oňová, ktorá bola privítaná obrovským potleskom. Predstavila sa „našim“ seniorom svojím 

všestranným talentom ako zabávačka, speváčka, ktorej dar reči a improvizácie dávali podujatiu 

jedinečnosť a originalitu.  Obec Stožok ďakuje všetkým, ktorí aktívne prispeli k tejto vydarenej 

akcii.  

 Najväčšie poďakovanie však patrí  našim starším spoluobčanom za všetko to, čo pre nás 

urobili a robia vo verejnom živote obce, ale aj za rozdávanie lásky, pokoja a radosti v kruhu 

svojich najbližších. Staroba je výzva, pripomína nám, aby sme nepremárnili čas a jeden 

druhému povedali milé slovo. Aby sme sa vo víre rýchleho života, ktorí žijeme, zastavili a na 

chvíľu sa obzreli do minulosti. Aby sme dokázali prijať od starších ich nadobudnuté skúsenosti 

a boli im za ne vďační. 

 

Uvítanie do života 

 Zbor pre občianske záležitosti v Stožku každoročne koncom novembra s radosťou 

pripravuje najmilšie podujatie. Hrdí rodičia či starí rodičia priniesli vzácne poklady do 

kultúrneho domu.  Za dojemných básní, lahodných piesní, slávnostného prejavu pani starostky 

boli naši najmenší slávnostne uvítaní do života v našej obci. Slávnostný akt bol zavŕšený 

podpisom rodičov do Pamätnej knihy obce Stožok. V milej slávnosti vystúpili šikovnice pod 

vedením pani Budinskej, ktoré krásnymi piesňami upútali pozornosť aj tých najmenších.  

 

Mikuláš 

Vitaj, vitaj, Mikuláš, 

vitaj medzi nami! 

Prišli sme ťa pozdraviť 

veselými hrami. 

Ty nám zato ukážeš, 

čo v tom koši máš. 

Vitaj, vitaj zďaleka, 

      milý Mikuláš! 

 

 

 

Nič to zato, že sme malí, 

statočne sme pracovali. 

Ponáhľaj sa, Mikuláš, 

ponáhľaj sa medzi nás! 
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 Aj takýmito riekankami, básničkami a pesničkami vítali deti Mikuláša a jeho 

pomocníkov, ktorí zavítali 6. decembra do našej obce. Hoci z detských básní a piesní vieme, že 

Mikuláš chodí za deťmi na saniach, žiaľ pani Zima nám nádielku snehu ani tento rok na Deň 

Mikuláša nenadelila, a preto musel Mikuláš spolu so svojimi pomocníkmi, čertom a anjelom, 

za deťmi prísť na koči ťahanom koňmi. A veru aj tento rok bol Mikuláš veľmi štedrý a žiadne 

dieťa neobišiel. Každý kto ho prišiel privítať, dostal balíček plný chutných dobrôt.  

 

Silvestrovský futbalový turnaj  

 Futbalový duch na Stožku nechýba ani počas vianočných sviatkov. Svedčí o tom i fakt, 

že na starý rok sa každoročne chlapi z obce, mladí i veľkí, poobliekajú do dresov, obujú 

kopačky a idú si zahrať priateľský futbalový zápas so svojimi susedmi, kamarátmi, známymi. 

Silvestrovský turnaj sa už ,,tradične“ koná na starý rok a ním sa oficiálne ukončí futbalová 

sezóna v roku. Zúčastnení nie sú iba členovia OŠK Stožok, ale i obyčajní priaznivci pohybu, 

ktorí majú chuť urobiť niečo pre seba. 

 Podľa počtu zúčastnených hráčov sa vytvorili dve družstvá, tzv. Horný a Dolný koniec a 

odohrali priateľský zápas. Počas celého podujatia bol podávaný hráčom i divákom teplý čaj s 

rumom na zahriatie.  

 Ak by si niekto kládol na najbližšieho Silvestra otázku, prečo by som mal vymeniť teplo, 

gauč a tácku koláčov za deň v zime behaním za loptou, tak verte, že odísť od zhonu v 

domácnosti, kde na vás manželka/mamka kričí, čo všetko treba ešte urobiť (umy riad, vyšľahaj 

sneh na koláč, pomiešaj plnku,....), je to tá najlepšia voľba! 

 

Silvester párty 2018 

 Stožok sa rozlúčil so starým rokom vo veľkom štýle. V miestnom kultúrnom stredisku sa 

rozlúčka so starým rokom 2018 a príchod nového roka 2019 niesla v znamení Silvestrovskej 

párty. Milým slovom privítala starostka obce všetkých prítomných a zaželala im výbornú 

zábavu a do nového roka všetko dobré. O polnoci si všetci spoločne pripili a presunuli sa von, 

kde začala oslava nového roka obecným ohňostrojom. Výborná zábava pokračovala aj po 

vypustení ohňostroja a na parkete sa bavilo až do skorých ranných hodín. O nezabudnuteľnú 

zábavu a plný parket sa postaral DJ Janko Šouc, s ktorým je záruka výbornej zábavy v každom 

prípade. 
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5.2 Ochotnícke divadlo - Stožkár 

 Divadelný ochotnícky súbor Stožkár vstúpil už do druhej päťročnice. Od nového roku sa 

predstavil divákom s úspešnou divadelnou hrou Kubo v Dolnej Strehovej, Teranoch, v Klokoči 

i v Jastrabej. Táto kultová inscenácia má neustále mnoho obdivovateľov a čím viac sa hrá, tým 

je pre divadelníkov aj divákov obľúbenejšia. Kubo v podaní Milana Výbošťoka nemá 

jednoducho konkurenciu. Po dlhšom čase sa Stožkári predstavili Detvianskou náturou v Novej 

Bani, kde zožali obrovský úspech. Sálou sa niesol stály smiech a po skončení nastal neutíchajúci 

potlesk. Odchádzajúci diváci sa fotili s ochotníkmi a priali všetko dobré do ďalších divadelných 

hier. Mnohí sa cítili ako „veľkí slávni herci“. Síce bola prehliadka nesúťažná, slová poroty 

pohladili dušu všetkým divadelníkom. Na Tekvičkovej slávnosti mala premiéru Dobšinského 

rozprávka Prorok Rak v podaní Milana Cmarka. Vtipom, temperamentnou hudbou a skvelými 

hereckými výkonmi v tejto rozprávke sa divadlu dostalo skvelého ocenenia. Na súťažnej 

prehliadke v Detve v kategórii dospelí hrajú deťom sa umiestnili divadelníci  na prvom mieste 

a získali postup do krajského kola, ktoré sa uskutočnilo v Žiari nad Hronom v Pohronskom 

osvetovom stredisku. Získané strieborné pásmo všetkých veľmi potešilo. Prorok Rak so svojou 

hlúpou Zuzou a ďalšími hercami zavítali aj do Dolnej Strehovej, Korytárok, Podzámčoku i do 

ďalekého Staškova, rodiska slávneho herca Jozefa Krónera. O tom, že sa divadlu darí, svedčia 

i stále ponuky na predstavenia.  V auguste sa Stožkári predstavia v Martine s hrou Kubo a v 

septembri  vo Zvolene. 

 Divadelný ochotnícky súbor Stožkár zaznamenal v roku 2018 zdanlivý útlm. Prvý rok od 

svojho vzniku nebola nacvičená nová divadelná hra. Útlm však bol iba zdanlivý. Rok 2018 bol 

v znamení hosťovania a divadelníci vystúpili so svojimi staršími hrami v rôznych obciach. 

Najväčší úspech má tradičná a prvá nacvičená divadelná hra J. Holého: Kubo a posledná – 

rozprávka Prorok Rak. 

 Na Melekovom festivale v Novej Bani oprášili divadelníci Detviansku náturu od Ľuda 

Zelienku, rozmarné a vtipné rozprávanie o živote podpolianskeho ľudu, od malého nezbedného 

chlapca až po zrelého huncútskeho Detvana. 

 V rodisku herca Jozefa Kronera v Staškove, kdesi pri poľských hraniciach úspešne 

vystúpili s Dobšinského rozprávkou Prorok Rak. A akoby to vyzeralo, keby obišli rodičovský 

domček hereckého     velikána Jozefa Kronera?! V drobnom železničiarskom domčeku vyrastal 

v mnohopočetnej rodine a tam pramenilo aj jeho tajomstvo odpozorovania ľudských pováh, 

rôznych podôb života, ktoré vedel neopakovateľne stvárniť vo svojich postavách. Jozef Kroner 

udivoval svojou skromnosťou, hereckým umením, hral hlavnú úlohu v oscarovom filme 

Obchod na korze, v roku 1967 mu bol udelený titul zaslúžilý umelec, v roku 1978 titul národný 
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umelec a slovenský prezident Andrej Kiska mu 1. januára 2018 udelil in memoriam Pribinov 

kríž.   

 Na dňoch Matice slovenskej v Martine zahrali divadelníci Kuba a s týmto vystúpili aj na 

Divadelnom podzámčí vo Zvolene.  

  Ochotníci podali pomocnú ruku tiež na benefičnom koncerte v Detve na podporu malého 

Lukáška, zúčastnili sa ako kolektív Rozprávkového lesa 2018 a Tekvičkovej slávnosti. Sezónu 

zavŕšili mikulášskym trojvystúpením s rozprávkou Prorok Rak v obci Terany a obci Dúbravica. 

Hoci diváci boli v rôznom veku, od seniorov v Domove sociálnych služieb Terany až po našich 

najmenších divákov, stretli sa s potleskom a veľkým úspechom. 
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6. Cirkevný život 

  

 V tomto roku sa vo farnosti našej obce neudiali žiadne veľké zmeny. Farská pastoračná 

a ekonomická rada ostáva v roku 2018 v zložení a to:  

Anna Sýčová 

Katarína Hukelová 

Emília Spodniaková                                                 

Eva Melichová 

Mária Černecká 

Elena Figurová 

Tatiana Ferková 

Alena Fekiačová 

Štefan Kováč 

Jozef Melich 

Pavel Fekiač 

Pavol Maliniak 

Roman Klimo 

Marián Očenáš 

Farárom v našej farnosti je naďalej Mgr. Jozef Figur.  

Organistkou je Mgr. art. Oľga Budinská, s finančnou podporou Jaroslava Bystrianskeho. 

Prvé sväté prijímanie v našej farnosti 

 Dňa 6. 5. 2018 sa v našom farskom Kostole Svätej rodiny počas nedeľnej bohoslužby 

konalo Prvé sväté prijímanie. Od 13. 10. 2002, kedy bol posvätený náš kostol sa v ňom 

každoročne v mesiaci máj koná predovšetkým pre prvoprijímajúce deti a ich rodiny dôležitá 

slávnosť. V tomto roku pristúpili ku sviatosti prvého svätého prijímania deti Magdalénka 

Fekiačová, Veronika Barjaková, Lucka Kováčová, Leonko Lipták, Jakubko Figura a Dávidko 

Vilhanček. 

Birmovka v našej farnosti 

 Prvá birmovka v Stožku sa konala dňa 22. 9. 2007, len štyri roky po zriadení našej 

farnosti. Bola dôležitým bodom miestneho spoločenstva, ktoré prípravou a organizáciou tejto 

slávnosti jasne deklarovalo, že je životaschopnou farnosťou. Druhá birmovka sa konala dňa 13. 

10. 2013. V tomto roku sa konala po tretíkrát.   

 V sobotu 13. októbra zavítal do našej obce a farnosti Stožok, diecézny biskup Mons. 

Marián Chovanec, aby udelil sviatosť birmovania 18 mladým kresťanom. Na prijatie sviatosti 

sa pripravovali počas dvanástich mesiacov; spoznávaním seba, Svätého Písma a prehlbovaním 

duchovného života. K prijatiu sviatosti si každý zvolil svojho birmovného rodiča a na slávnosť 

si pozvali svojich blízkych a rodinu. Tak všetci prežívali radostné chvíle prijatia Ducha Svätého 

v kruhu svojich najmilších ľudí. 
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7. Šport 

 

OŠK – Obecný športový klub  

 Futbalisti ukončili futbalovú sezónu 2017/2018 posledným zápasom v mesiaci jún. 

V auguste štartujú novú sezónu 2018/2019. V mesiaci júl však naši futbalisti nezaháľajú 

a usilovne sa pripravujú. Okrem pravidelných tréningov sa starajú aj o ihrisko, na ktoré môžu 

byť právom hrdí.  
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Dorast 
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Ukončenie futbalovej sezóny 2017/2018 

 Zavŕšenie futbalovej sezóny 2017/2018 uskutočnili členovia futbalového výboru 

spolu so všetkými futbalistami v pohostinstve Drvič. Členovia výboru pomohli pri varení 

kapustnice a Janka Ďurinová sa postarala o to, aby sa v pohostinstve všetci cítili dobre. 

Starostka obce poďakovala všetkým za ich tímovú hru, výborné výsledky a chuť stále sa 

posúvať ďalej. Osobne zagratulovala najlepšiemu strelcovi - Paťovi Klimovi a popriala 

všetkým členom OŠK veľa úspechov a šťastných kopov v novej blížiacej sa sezóne.  

 

Šach 

 Každoročné zhromaždenie členov a priateľov Šachového klubu Podpoľanie sa tento rok 

uskutočnilo 11. 5. 2018 v krásnom kultúrno-športovom areáli v Stožku.  

      V priateľskej atmosfére, ktorú umocnila aj prítomnosť starostky Dariny Petrincovej,  

zbilancovali ich pôsobenie v minulej sezóne tak po športovej, ako aj po ekonomickej stránke. 

Načrtli tiež, ako by to malo vyzerať v nasledujúcej sezóne.  Zablahoželali svojim dvom členom,  

ktorí v tomto roku slávia svoje okrúhle životné jubileum. Potešila ich tiež informácia od Karola 

Výbošťoka, že družstvo v Stožku v budúcej sezóne posilnia dvaja mladí domáci šachisti  

Miroslav Sabol a Adam Ostrihoň.  Po skončení „oficiálnej časti“ zhromaždenie zakončili ako 

inak šachovým turnajom. Pani starostka ho slávnostným prvým ťahom otvorila. 

                                                       

Stolný tenis 

  Členmi OŠK Stožok sú: Vojtko Anton, Figura Ivan, Figura Igor, Klimo Patrik, Uhrín 

Jozef, Výbošťok Patrik, Gondáš Patrik. Stretávajú sa na tréningoch každú stredu a piatok od 

18.00 do 20.00 hod.. Zápasy hrávajú v nedeľu o 10.00 hod.. Sezónu 2016/2017 skončili na 9. 

mieste z 12. mužstiev. Získali sme 5 výhier, 3 remízy a 14 prehier, mali sme 35 bodov. V 

úspešnosti jednotlivcov skončil Ivan Figura na 14. mieste, Patrik Gondáš obsadil 34. miesto, 

Igor Figura 35. miesto, Patrik Klimo 44. miesto. Sezónu 2017/2018 hrajú tí istí hráči a po jeseni 

sú na 9. mieste s 15 bodmi (2 výhry, 1 remíza, 7 prehier). 
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8. Školstvo 

Základná umelecká škola 

 ,,ZUŠ v obci má enormný význam“ 

V priebehu školského roka 2017/2018 sa stalo veľa znamenitých vecí, ktoré nás posunuli 

dopredu. Prvým veľmi dôležitým krokom bolo nahranie a vydanie CD s názvom Z pokolenia 

na pokolenie, od ktorého sa potom pozitívne odvíjal celý školský rok. Vo februári sa konal 

slávnostný krst v KC Andreja Sládkoviča v Detve. Následne sa konali aj dve reprízy tohto 

programu, a to v Pliešovciach a v Stožku. Všetci sa zhodli, že nahrať CD je naozaj veľký 

úspech!  

 Začiatkom marca sme boli na víkendovom sústredení na Počúvadle pri Banskej Štiavnici. 

V priebehu tohto roka sme sa zúčastnili viacerých umeleckých súťaží rôznych zameraní ako aj 

folklórnych festivalov. V marci na folklórnej regionálnej súťaži, ktoré organizuje Podpolianske 

osvetové stredisko vo Zvolene, sa nám darilo nad očakávania. Na súťaži sa predstavila DĽH 

Stožkárik pod vedením Michala Oťapku, speváčky z triedy Moniky Holíkovej a Renko Matrtaj 

hrou na heligónke. Všetci zúčastnení zo Stožku zožali veľký úspech a ohlasy nielen odbornej 

poroty, ale aj širokej verejnosti. Emka Klimová, Karolínka Buzáková a Renko Matrtaj obsadili 

vo svojich kategóriách zlaté pásma. Renko a Karolínka si vybojovali postup na krajské kolo do 

Kokavy nad Rimavicou. Karolínka na krajskej prehliadke v speve vyhrala zlaté pásmo s 

postupom na celoslovenskú súťaž (Vidiečanova Habovka), ktorá sa uskutočnila v mesiaci jún. 

Tu nám spravila tak isto veľkú radosť, keď sa umiestnila v striebornom pásme. 

 DFS Stožkárik tak isto nezaháľal. V apríli sme absolvovali na pozvanie DFS Ondrášik 

prvý úspešný zahraničný zájazd do Brna, kde sme spolu s DFS Poničan a ĽH Javorinka strávili 

krásny víkend. Okrem vystúpení sme si pozreli aj kultúrne pamiatky, previezli sme sa na lodi 

po Brnenskej priehrade a deti spoznali veľa nových kamarátov. Neskôr sme sa predstavili na 

Guľášmajstri, Slatinskom jarmoku, festivale Zdola ponickýho mlyna, absolvovali sme mnoho 

ďalších vystúpení. 

 Základná umelecká škola v Stožku za štyri roky svojho pôsobenia vychovala už svojich 

prvých absolventov. Slávnostný absolventský koncert sa konal v malej rytierskej sále 

Vígľašského zámku. Z absolventov boli dve Nela Šajbanová a Diana Hajdúchová tento rok 

prijaté na konzervatórium, čo len potvrdzuje, že sa v škole pracuje systematicky a kvalitne. 

Najväčšiu zásluhu samozrejme majú na tom naši učitelia. Najväčšiu devízu školy tvorí mladý 

odborný pedagogický kolektív, ktorý sa snaží vytvárať v spolupráci so žiakmi, rodičmi a obcou 

rodinné prostredie. Pedagógovia ZUŠ Stožok sa snažia viesť deti po poznaní rôznych umení 
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nielen aktívnym vyučovaním na hodinách, ale aj celkovým zapájaním žiakov do spoločenského 

života. Každý, kto bude mať záujem o štúdium na našej škole, má k nám dvere otvorené. 

Prijímacie skúšky a zápis na školský rok 2018/2019 sa uskutočnia prvý septembrový týždeň.  

 V septembri tohto roku začal piaty školský rok vyučovania v našej ZUŠ Stožok. V tomto 

školskom roku navštevuje školu 206 žiakov. Jedná sa o žiakov z našej obce, ale aj o tých, ktorí 

navštevujú Elokované pracovisko v Ponikách, ktoré funguje už tretí rok. V ZUŠ Stožok pôsobia 

aj umelecké telesá: dva detské folklórne súbory Stožkárik a Poničan, dve detské ľudové hudby, 

detské divadielko a novovzniknutý spevácky zbor Mandulina (slovo pochádza z latinského 

slova malá kôpka sena, čiže to môžeme voľne preložiť ako stožoček). O rastúcom záujme 

navštevovať školu svedčí aj fakt, že počet žiakov každým rokom narastá. Ako príklad môžeme 

spomenúť nárast členov oboch ľudových hudieb, záujem o štúdium žiakov na našej škole  zo 

širšieho okolia alebo začiatok výučby hry na bicie. 
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Materská škola Stožok 

 

• Triedny projekt „Zdravé zúbky“ 

• MŠ je zapojená do 

Medzinárodného akčného plánu v 

prevencii obezity 

• Šarkaniáda 

• Divadelné predstavenie Polepetko v 

Divadle J. G. Tajovského vo 

Zvolene 

• Mikuláš v našej škôlke 

• Vianočné tvorivé dielne 

• hudobno-zábavný program A. 

Budinský CHKO Poľana 

• Maškarný ples 

• Rodičovský ples 

• Návšteva III. a IV. ZŠ v Detve 

• Návšteva Mestskej knižnice K. A. 

Medveckého v Dome kultúry A. 

Sládkoviča v Detve 

• Deň Zeme 

• Deň matiek 

• Fotenie detí 

• Deň otvorených dverí 

• Pohybové aktivity v Lanovom 

parku v Stožku 

• MDD – koncoročný výlet Mixiland 

• Olympiáda 

• Rozlúčka predškolákov 

 

Karneval 2018 

 K jedným z najočakávanejších podujatí v našej MŠ neodmysliteľne patrí aj karneval.  

Deťúrence aj pani učiteľky vystrojení v maskách od výmyslu sveta to roztočili hneď zrána 9. 

2. 2018. Skúmavými pohľadmi navzájom hádali, kto sa skrýva pod tou ktorou maskou. 

Vzájomnou prehliadkou všetkých masiek začala tá pravá fašiangová zábava, v ktorej sa všetci 

zvŕtali v tanci. Pri rezkej muzike, o ktorú sa nám postaral ujo Jano z Detvy s pravým 

fašiangovým pohostením, zbehlo dopoludnie ani nevedno ako. Masky súťažili, hrali sa,  

spievali, tancovali a hodovali. Verte, že tancovať a súťažiť v maskách nebolo vôbec 

jednoduché. A keďže každé jedno dieťa bolo jedinečné a úžasné, preto i každé zvíťazilo.  V 

závere bola ocenená každá maska pamätným listom a sladkosťou. Aj vďaka rodičom, ktorí sa 

postarali o nádherné masky svojich ratolestí, sme všetci prežili jedno čarovné dopoludnie plné 

radosti, obohatené o krásne zážitky. 

 

Deň Zeme 

 „Zem nepatrí človeku, človek patrí Zemi – my sme súčasťou Zeme a Zem je súčasťou 

nás!“ indiánsky náčelník Seattle. 
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Naše prostredie je naším zrkadlom, pod týmto názvom prebiehali 20. 4. 2018 v našej MŠ 

aktivity ku Dňu Zeme. Všetky deti aj s pani učiteľkami mali plno práce na školskom dvore. 

Trávičku bolo treba pohrabať, piesok prehrabať, chodníky pozametať a v neposlednom rade 

symbolicky zasadiť pár kvietkov, aby nám tento deň pripomínali. Týmito aktivitami sme sa 

pokúsili podnietiť v deťoch ten správny vzťah k prírode, k životnému prostrediu a k našej Zemi 

vôbec. Cieľom je zvyšovanie ekologického povedomia, skrášlenie a vyčistenie okolia.  Zdravé 

životné prostredie potrebuje každý z nás, a preto sa aj Deň Zeme týka nás všetkých.  

Poďakovanie patrí všetkým deťom MŠ za vykonanú prácu a za to, že im nie je ľahostajné 

životné prostredie, v ktorom žijeme. 

 

Deň detí  

 Piatok 1. 6. 2018 nebol deň ako každý iný. Medzinárodný deň detí v MŠ sa oslavoval 

tento rok  netradične, a to v bohatej paráde. Pani  učiteľky sa rozhodli, že najkrajším a 

najoriginálnejším  darčekom pre ich detičky bude výlet do MIXILANDU, kde sa nachádza 

kryté ihrisko pre deti, množstvo atrakcií - preliezky, trampolíny, nafukovacia prekážková dráha, 

autíčka a veľa ďalších. Na tých pár krásnych  chvíľ sa úplne spojil svet detí a ten náš, dospelých. 

Celý priebeh oslavy MDD bol zahalený rúškom emócií, lásky a pocitu spolupatričnosti. Po 

príchode do škôlky detičky dostali milé darčeky. Na toto  úžasné dopoludnie budeme dlho 

všetci spomínať.  Kolektív MŠ praje všetkým deťom v zdraví a v šťastí prežité detstvo! „Nech 

Deň detí dnes aj do budúcnosti krásne svieti, aby bol navždy detský svet ako farebný, veľký 

kvet!“ 

 

Deň matiek  

„Mama je anjel, ktorý žije na zemi. 

Mama je krásna dáma, ktorá život dala mi. 

Ďakujem Ti za úsmev, ktorý mi denne dávaš. 

Ďakujem, že si vždy pri mne a ľúbiť ma neprestávaš.“ 

 Deň matiek je výnimočný čas povedať našim mamám, ako ich máme radi, čo pre nás 

znamenajú a vyjadriť im našu lásku a vďačnosť, ktorú v srdiečkach nosíme. Dňa 10. mája 2018 

dýchala atmosféra aj v Materskej škole v Stožku slávnosťou a netrpezlivosťou osláviť tento 

krásny sviatok. Deti sa nevedeli dočkať popoludnia, aby mohli svojim mamičkám predviesť 

všetko, čo si pripravili. Pochvala a poďakovanie patrí aj pani učiteľkám, ktoré deti na tento deň 

prichystali a slávnostne ich obliekli tak, aby bol program pre mamičky čo najkrajší.  Veď 

pripraviť sviatočnú besiedku pre mamičku nie je vôbec jednoduché.   
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A tak sa už mesiac v každej triede ozývali básničky či pesničky. A keby ste do tých tried nazreli, 

určite by ste videli sústredený výraz veľkých i malých pri príprave darčekov. Každá mamička 

je určite rada, keď dostane nejaký darček. A keď sa k nim pridá ako v tomto prípade veselá 

básnička, pesnička či pekný tanček, úspech je zaručený. Mamičky mali obrovskú radosť a o to 

nám predsa šlo. Veď keď niekomu dávate radosť, tak vaša radosť je dvojnásobná.   

 

Deň otvorených dverí  

 Dňa  9. apríla 2018 otvorila svoje brány pre verejnosť MŠ  v Stožku a privítala v rámci 

zápisu do materskej školy nových rodičov s deťmi. Zúčastnili sa edukačného procesu, aktívne 

sa zapájali a plnili úlohy nielen tí najmenší, ale aj ich rodičia. Naším cieľom bolo ukázať 

rodičom, ako pomáha predprimárne vzdelávanie dieťaťu a akými spôsobmi rozvíjame u detí 

perceptuálno - motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu oblasť. „Malé deti sa tak vyučujú, že 

ani nevedia, že sa učili a celý čas trávia tak, že si myslia, že sa len hrali.“ 

  Rodičia mali možnosť pozrieť si priestory MŠ a triedy.  Na záver dostali detičky na 

pamiatku pamätné listy a krásnu magnetku sovičky, ktorá  im bude pripomínať prvé chvíle, 

ktoré strávili v našej materskej škole. Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí sa zúčastnili. Myslíme 

si, že odchádzali spokojní, plní dojmov a nových poznatkov o svojich deťoch, ale aj o práci  

učiteliek našej materskej školy. 

 

Rozlúčka predškolákov   

  V našej škôlke počuť hlas, že nadišiel taký čas, čo nám dáva do rúčky, milý kvietok 

rozlúčky. Mami, ocko, pamätáte? Keď ste s nami prvý raz pred dverami stáli? Ako ste sa na 

nás milo pozerali. Dali  ste nám pusu i stisli dlaň a povedali: „Santinko, Timka, ja rád ťa mám. 

Naše  pani učiteľky nás majú rady, učili nás kresliť, spievať i stavať hrady. Ďakujeme za váš 

úsmev i za milé slová, znejú nám v srdiečkach ako pieseň nová.  Teta upratovačka veľa práce 

mala, s láskou zem i stoly vždycky utierala. A pani kuchárka dobroty varila, mäsko a polievky 

s chuťou nám robila. Ďakujeme tebe škôlka, stoličky i lehátka. Vyrástli sme a sme veľkí, my 

už nie sme bábätká! Kresliť vieme, maľujeme, počítame skrátka. Škola volá: „Poďte ku mne! 

Otváram vám vrátka. Želajte nám kamaráti veľa sily, aby sa nám prvé čiarky podarili! 

A písmenká, aby boli ako kvietky, aby ste ich rozpoznali všetky, všetky! 

 Bránu MŠ opustili: Ninka Kucejová, Jakubko Buzák, Timka Sekerešová, Goranko 

Černák, Santinko Mališka. Všetkým budúcim prváčikom prajeme vykročenie tou správnou 

nohou a úspešný začiatok prváckeho života! 
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Začiatok školského roka je už za nami... 

 Bránu MŠ otvorili v novom školskom roku 2018/2019  3. septembra, kedy privítali nielen  

deti, ktoré  už  našu MŠ navštevovali, ale aj uplakané tváričky nových detí. Deti, ktoré MŠ 

navštevovali  majú vždy radosť  z prekvapenia v podobe niečoho nového a nové deti  a ich 

rodičia sú plní očakávania,  čo ich v MŠ  čaká. Snažili sa pre deti pripraviť príjemné prostredie 

a vyzdobiť  triedy tak, aby sa v nich cítili dobre. V pondelok ráno čakali na deti pripravené 

darčeky v podobe mydielka Sovičky. Na konci školského roka  sa postarali o malé prekvapenie, 

deti dostali nové odrážadlá. Ak to finančná situácia dovolí, zakúpia sa pre deti aj nové hračky 

do tried a didaktické pomôcky. Veď  starať sa o deti celý deň je pomerne náročná práca hlavne 

po psychickej stránke, preto je potrebné vykonávať s nimi neustále rôzne aktivity, aby boli 

zaujímavé a aby boli pre deti prínosom.   
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9. Počasie 

 

  Počasie v roku 2018 neprinieslo žiadne výrazné zmeny. Pomaličky sa nám už niekoľko 

rokov vytráca z ročných období jar a jeseň a preskakujeme z leta rovno do zimy a zas opačne. 

Jar prichádza veľmi skoro, v tomto roku už koncom marca boli veľmi teplé dni s teplotou do 

20 stupňov, čo prírode opäť iba uškodilo, pretože v apríli dorazili mrazy. Rozkvitnuté stromy 

sa podarilo zachrániť naozaj málokomu a bolo po ovocnej úrode. Leto v tomto roku bolo až 

nadmieru teplé. Teplých dní, kedy teplota vystúpila nad 30 stupňov bolo niečo cez 20. Z tých 

veľkých ,,horúčav“ prichádzali hlavne vo večerných a v nočných hodinách silné búrky, ktoré 

skôr sprevádzal vietor a hromobitie, ale bez dážďa. Dažďov bolo veľmi málo, vládlo obdobie 

sucha. Zima bola naopak veľmi mierna. Prvý sneh napadol 3. decembra, ale len veľmi máličko. 

Udržal sa do polky decembra, potom prišlo ,,vianočné“ oteplenie a na Vianoce snehu nebolo. 

V januári sa nám zas Pani Zima troška ukázala, 29. januára 2019 napadlo približne 30 cm snehu, 

všetci sa mu tešili, ale opäť trval veľmi krátko a prišlo oteplenie a bolo hneď po ňom. 
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10. Pomôcky pri písaní  

 

Pri získavaní údajov som čerpala z nasledovných zdrojov: 

➢ www.stozok.sk 

➢ msstozok.edupage.org 

➢ zuscvcstozok.edupage.org 

➢ stozok.fara.sk 

➢ občasník Troška zo Stožka – obecný časopis 

 

 

Pomoc pri písaní kroniky mi poskytli:  

➢ starostka obce - Bc. Darina Petrincová 

➢ riaditeľka MŠ – Mgr. Zuzana Chlpošová 

➢ farár farnosti Svätej Rodiny v Stožku – Mgr. Jozef Figur 

 

 

 



 

 

 

Fotogaléria 

Obrázok č. 7 – Stavanie mája v obci 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: fotoarchív autora 

 

Obrázok č. 8 – Rozprávkový les v Stožku  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: fotoarchív autora 

 

Obrázok č. 9 – ZUŠ Stožok 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Obrázok č. 10 – Šachová slávnosť v Stožku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Troška zo Stožka, občasník 01/2018 

 

Obrázok č. 11 – Divadelný ochotnícky súbor Stožkár 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Troška zo Stožka, občasník 01/2018 

 

Obrázok č. 12 – Prvé Sväté prijímanie vo farnosti Stožok 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Zdroj: Troška zo Stožka, občasník 



 

 

 

Obrázok č. 13 – Birmovka vo farnosti Stožok  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Troška zo Stožka, občasník 02/2018 

 

Obrázok 14 – O pohár starostky – futbalový turnaj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: fotoarchív autora 

 


