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1. Predslov 

 

 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.  

 

Obrázok č. 1 – 3 – medokýš 

  

Zdroj: fotoarchív autora (Stožok, 2017) 

 

 

 

 

 
1 medokýš – prírodný minerálny prameň /kyslinka 
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2. Samospráva  

 

 V roku 2019 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 č. 4 – Erb obce Stožok 
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3. Výstavba v obci 

 

 Už v roku 2018 sa začalo pracovať na rekonštrukcii a dobudovanie prístavby bývalej 

budovy materskej školy v našej obci, na ktorú si obec zobrala úver vo výške 230 000,- eur. Z 

vlastných zdrojov obec zatiaľ doplatila 20 000,- eur. Za celkovú sumu sa urobilo celé vnútro 

budovy, strecha, okná. Na zateplenie obec požiadala dotácie z Environmentálneho fondu – 

Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich budov vrátane zatepľovania. Vybudovanie 

modernej a predovšetkým priestorovo vyhovujúcej kuchyne v novej materskej škole umožní 

v budúcnosti pripravovať stravu aj pre našich seniorov. Určite sa zvýši kvalita poskytovaných 

služieb, ale tiež bude možné uspokojiť väčšie množstvo žiadateľov, ktorí o umiestnenie 

svojich detičiek žiadajú. Budova materskej školy bola postavená v roku 1977 a jej 

rekonštrukcia už bola nevyhnutná. Stavebné úpravy zahŕňali komplexnú rekonštrukciu 

elektroinštalácie, zdravotechniky, kanalizácie, nové stierky a omietky stien, rekonštrukciu 

kotolne, kuchyne vrátane vybavenia a rekonštrukciu skladových priestorov. Interiér materskej 

školy je dokončený na komplet. Zariadenie do kuchyne sa zakúpilo s pomocou pána poslanca 

Jaroslava   Bystrianskeho.  Krásne zábradlie okolo schodísk zmajstroval Roman Klimo a 

pastelkové oplotenie upravili a namontovali Milan Cmarko, Miroslav Petrinec a pani Emília 

Gavuríková. O opravu kamenného schodiska do pivnice, ktoré bolo už v dezolátnom stave sa 

postaral Janko Bohumeľ (kamenár). Akonáhle počasie dovolí, zrealizujú sa terénne úpravy 

a detské ihrisko, na ktoré získala dotácie od Úradu vlády SR. 

 V tomto roku bola ukončená druhá etapa Stožok – Rozšírenie kanalizácie a ČOV. 

Jednalo sa o zrušenie čističky pri vrchných bytovkách a napojenie bytoviek a ŠOA na dolnú 

čističku.  

 V tomto roku bol tiež ukončený projekt pod názvom Koordinačné združenie obcí 

mikroregiónu Podpoľanie – predchádzanie vzniku BRKO. Po odstúpení firmy JRK Slovensko 

s. r. o. od kúpnej zmluvy, Koordinačné združenie pristúpilo k novému výberovému konaniu, 

ktoré úspešne ukončilo. S vysúťaženou firmou Koordinačné združenie obcí mikroregiónu 

Podpoľanie  podpísalo zmluvu o dodaní kompostérov s lehotou dodania do konca tohto roku.  

 Okrem toho obecné zastupiteľstvo vyčlenilo 5 000,- eur z vlastného rozpočtu  na 

rozhlas v lokalitách, kde doteraz nedošlo k výmene starého rozhlasu.  

 V marci sa ukončil projekt „Cyklochodník v obci Stožok“ a na júnovom zasadnutí  

obecné zastupiteľstvo schválilo Územný plán obce Stožok, čím došlo k definitívnemu 

ukončeniu.  
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 Realizácia a ukončenie projektov prináša aj následnú kontrolu. Kontrola 

z Environmentálneho fondu na čističku odpadových vôd a z Ministerstva pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka SR na cyklistický chodník dopadla bez zistených nedostatkov. 

 Obec získala nenávratný finančný príspevok  vo výške 1 400,- eur na doplnenie výbavy 

pre dobrovoľný hasičský zbor a 8 000,- eur na detské ihrisko do materskej školy.  Na detské 

ihrisko prispela aj firma Slovnaft a. s. sumou 10 000,- eur.  

  Obec podala v tomto roku aj niekoľko nových projektov a žiadostí. Obec ako každý 

rok do konca októbra má možnosť podať žiadosť na Environmentálny fond. Tiež žiadala o 

dotácie na dažďovú kanalizáciu  na Psovskej ulici.  Z programu Obnova dediny požiadala o 

nenávratný finančný príspevok na priepust u Šakových. Obecné zastupiteľstvo schválilo 

vypracovanie projektovej dokumentácie na tri priepusty, U Šakových, spodná cesta do 

Hraškov a cesta do Lomu.  

 V roku 2019 bola vyhlásená výzva Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, 

opatrenie 7.4 cez MAS /Miestna akčná skupina/  Podpoľanie, v rámci ktorej môžu čerpať 

nenávratný finančný príspevok obce Podpoľania. Obec Stožok si podala žiadosť hneď 

v prvom kole tejto výzvy. Cieľom je zrealizovať výmenu okien na kultúrnom dome a urobiť 

menšie vnútorné úpravy spoločenskej sály. 

 

Obrázok č. 5 a 6 – Fotografie materskej školy pred rekonštrukciou 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: fotoarchív OÚ (Stožok, 2018) 
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Obrázok č. 7 – 9 – Fotografie materskej školy po rekonštrukcii 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

Zdroj: fotoarchív OÚ (Stožok, 2018) 
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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 31. 12. 2019): 

 Celkový počet obyvateľov: 1058 

▪ z toho muži:  510 

▪ z toho ženy: 548 

▪ deti od 0 - 4 rokov:   78 

▪ deti od 5 - 9 rokov:  59 

▪ deti od 10 - 14 rokov:  35 

▪ deti od 15 – 19 rokov: 53 

▪ dospelí od 20 – 29 rokov: 130 

▪ dospelí od 30 – 49 rokov: 385 

▪ dospelí od 50 – 59 rokov: 103 

▪ dospelí od 60 – 79 rokov: 166 

▪ dospelí od 80 – 99 rokov: 23 

▪ dospelí nad 100 rokov:   0 

 

4.1 Narodili sa 

 V tomto roku sa narodilo 19 detí - Filip Kucej, Andrea Lapinová, Alžbeta Kučerová, 

Michal Diviak, Michal Vajs, Jozef Vajs, Jozef Figura, Slavena Cerovská, Sofia Maliniaková, 

Ján Ďalog, Adam Chlebničan, Elizabeth Schwartzová, Marek Tilesch, Šimon Fekiač, Tomáš 

Mačinec, Nina Fekiačová, Mateo Molnár, Tomáš Klešč. 

 

4.2 Opustili nás 

V tomto roku zomrelo 6 obyvateľov - Ján Jucha, Mária Hroncová, Jozef Kminiak, 

Štefan Psotka, Ľubomír Povaľač, Martin Ferko, Ján Bohumeľ.  
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5. Kultúra 

 

5.1 Podujatia v roku 

 V roku 2019 sa konali tieto kultúrno – spoločenské podujatia:  

• 02.02.2019 Obecný ples  

• 08.02.2019 Futbalový ples OŠK 

• 22.04.2019 Deň Zeme 

• 01.05.2019 Stavanie mája 

• 01.06.2019 Guľášmajster 2019 

• 29.06.2019 Rozprávkový les 2019 

• 20.10.2019 Úcta k starším 

• 27.11.2019 Uvítanie do života 

• 06.12.2019 Mikuláš 2019 

• 31.12.2019 Silvester párty 2019 

 

Plesová sezóna 2019 

 V plesovej sezóne 2019 sa plesalo ostošesť. V miestnom kultúrnom stredisku sa v 

tomto roku uskutočnili dva plesy – Obecný ples a Futbalový ples. Na plesoch je každoročne 

bohatá účasť, čo teší hlavne organizátorov plesov, ale aj samotných obyvateľov, ktorí si môžu 

každý rok vybrať, ktorého plesu sa zúčastnia a nemusia  za spoločenským vyžitím cestovať do 

iných miest a obcí.   

 

Obecný ples ples 

 2. februára 2019 sa konal Obecný ples, ktorý organizoval kolektív Obecného úradu v 

Stožku. O zábavu sa postaral, už tradične, DJ Janko Šouc. Chutné jedlo si mohli hostia 

vychutnať od cateringu Reštaurácia u Imra a po večeri nasledovala káva a zákusok. Hostia 

mali možnosť zakúpiť si aj tombolové lístky a získať tak zaujímavé ceny, ktoré venovali 

sponzori. Výťažok z tomboly použila obec na zariadenie novej kuchyne v Materskej škole v 

Stožku. Skvelá zábava a príjemná atmosféra zotrvala počas celej noci až do rána.  
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Futbalový ples OŠK 

  3. ročník Futbalového plesu v Stožku sa konal 8. februára 2019 v miestnom kultúrnom 

stredisku. Futbalový ples organizujú každoročne členovia a výbor Obecného športového 

klubu v Stožku. Večera pre hostí bola podávaná formou švédskych stolov, ktorú pripravila 

Reštaurácia u Imra. Po výbornom jedle si hostia mali možnosť vychutnať kávu a dezert od 

Cukráreň Motýľ a posilnení sa zabávali až do skorého rána. Počas večera si hostia mali 

možnosť zakúpiť tombolové lístky a vyhrať tak zaujímavé ceny, ktoré venovali do tomboly 

sponzori. Výťažok z tomboly bol venovaný Obecného športovému klubu v Stožku. 

                                                                                        

Stavanie mája 

  Postaviť niekoľko metrov vysoký máj veru nie je jednoduchá vec. O tom vedia niečo 

aj mládenci a muži z našej obce. Dňa 1. mája 2019 sa v športovo – oddychovom areáli 

zhromaždilo niekoľko chlapov s rebríkmi, sekerami a lanami a za sprievodu divákov postavili 

krásny vysoký máj. 

 

Guľášmajster 

 Vôňa cibule a guľášov patrí k prichádzajúcemu letu. Snáď každý si rád pochutnáme                         

na dobrom kotlíkovom guľáši a Stožok si už hádam ani nevie predstaviť koniec mája                     

bez tejto famóznej gurmánskej akcie. Obcou sa od skorého rána šíri ,,guľášová“  vôňa a 

obyvateľom sa ani dvor pokosiť nedá, čo sa im slinky zbiehajú, pustia kosačky, nechajú 

robotu a idú si užiť akciu Guľášmajster. 

 Počasie nám prialo aj v tomto roku a slniečko sa usmievalo od rána až do jeho západu. 

Okrem varenia guľášu si návštevníci vychutnávali bohatý program, ktorý odštartovala 

Základná umelecká škola v Stožku. Detičky sa predstavili vo viacerých vystúpeniach, kde 

hrali, spievali a tancovali. Podporiť ich prišli aj rodičia či rodinní príslušníci. Po nich 

nasledoval Folklórny súbor Hriňovčan. Na trošku inú nôtu zahrala skupina Senzus. Výborná 

nálada a potlesky publika nepotrebovali ani slová. Po vystúpení skupiny Senzus sa už na 

javisku pripravovali členovia poroty, ktorí vyhodnotili tohtoročné guľáše a ako sami povedali, 

veru, bolo to ťažké rozhodovanie. Po vyhlásení víťazov zábava pokračovala vystúpením 

skupiny LCB BAND COUNTRY. A plná tribúna hlásila aj ďalšie pokračovanie zábavy, o 

ktorú sa postarali DJ Mirko Vajs a DJ Paľko Výbošťok. Celé  podujatie bolo sprevádzané 

slovom Mateja Mikliana, skvelého a šikovného mladíka z Hriňovej.  

 Zorganizovať, pripraviť a uskutočniť takúto akciu nie je zásluhou jedného človeka, ale 

skupiny veľmi šikovných ľudí, šikovného tímu, ktorí sa každý rok starajú o to, aby si 
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návštevníci odniesli len tie najlepšie zážitky. Celému tímu, členom APOZ a všetkým, ktorí 

prispeli k opäť raz vydarenej akcii patrí poďakovanie! 

 Na podujatie bola získaná dotácia BBSK vo výške 1 400,- eur.  

Sponzori podujatia: 

BBSK 

AKCENT NOVA, s. r. o., Ing. Vegsó, 

Stožok 

SLAVIA PRODUCTION SYSTEM 

BAPO DETVA, s. r. o. 

Bystriansky, s. r. o. 

PK Metrostav 

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 

Mäspoma, spol. s r. o. 

KOZEL 

WITOS, s. r. o.  

STAVTEAM MG, s. r. o. 

Bruster, s. r. o.  

Pálenica Stožok, Ján Ďalog 

Koordinačné združenie obcí mikroregiónu 

Podpoľanie 

 

Rozprávkový les 

 Školský rok sa v Stožku každoročne zavŕši Rozprávkovým lesom. Krásne princezné či 

odvážni princovia.  Kto by sa aspoň raz nechcel vrátiť do detstva a snívať o tom, ako premôže 

zlého draka či zažije romantickú lásku v čarovnom paláci. Cez rozprávky snívajú nielen deti, 

ale aj dospelí, preto aj tento rok navštívilo Cestu rozprávkovým lesom vyše 300 detí spolu s 

rodičmi či starými rodičmi.  

  Ako každý rok bránu do sveta rozprávok otvorili bosorky, ktorých sa vôbec nikto 

nebál. U Flinstonovcoch bolo potrebné navariť vždy hladnému Fredymu.  V rozprávkovom 

pekle nechýbal oheň, veľký kotol a zlí čerti, ktorí sa ku všetkým správali čertovsky dobre. 

Ďalej čakali štyri princezné, pri ktorých museli deti rozlúsknuť, do ktorej rozprávky patria. 

Pirátsky  príbytok zdobila  uzamknutá starodávna truhlica s pokladom, od ktorej chýbal zlatý 

kľúčik. Nájsť ho bolo možné podľa starodávnej mapy, šikovné dietky to však hravo zvládli. 

Tiež boli pasované za rytierov od našich štyroch mušketierov. Deti spoznali  divokých 

Indiánov žijúcich v prérii. Perinbaba rozjasnila krajinu sniežikom. Potrestala Zubatú i zlú 

macochu s jej dcérou. Všetkých potešil svadobný tanec Jakubka a Alžbetky. Za zasneženou 

krajinou už čakal domček na slepačej nôžke s Babou  Jagou.  Bohatierovi Ivanovi, ako je nám 

všetkým známe, darmo núkali za nevestu Marfušku-krásavicu, jeho srdce tiahlo len za 
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nádhernou Nastenkou. V rozprávkovom svete má všetko šťastný koniec, a tak aj Janko s 

Marienkou prekabátili ježibabu a pochutili si na sladkých perníkoch. 

 V rozprávkovom cieli čakali pre deti aj dospelých pripravené aktivity – štvorkolky, 

skákací hrad, opekačka a ,,tradične“ príchod hasičského auta. Pri zvuku sirény sa všetky deti 

tešili na prichádzajúcich hasičov, ktorí urobili skvelú penovú párty, v ktorej sa tento rok 

schladili spoločne s deťmi i rozprávkové bytosti.  

Sponzori podujatia: 

Slovnaft, a. s.  

COOP Jednota 

Bystriansky, s. r. o.  

WILLING, a. s.  

TOMS SK, s. r. o.  

Slatinská pekáreň, s. r. o., Stožok 

Pyrohas, s. r. o., Pavel Výbošťok 

A. M. F STAV, s. r. o. 

RBR Betón, s. r. o., Žilina 

Slavia Production Systems a.s. 

Tím štvorkoliek 

JL trans, s. r. o., Ján Ľupták 

Ing. Štefan Kováč 

 

Úcta k starším 

 Dňa 20. októbra 2019 pripravila obec pre starších spoluobčanov podujatie s názvom 

,,Deň úcty k starším“. Týmto ,,obyčajným“ gestom im chceli poďakovať za ich výnimočnosť, 

múdrosť, rady a prítomnosť. Prítomní si mali možnosť vychutnať pripravený kultúrny 

program. Prví vystúpili žiaci Základnej umeleckej školy v Stožku, ktorí potešili divákov 

tancami a piesňami a po nich nasledovalo vystúpenie hosťa, speváka Róberta Kazíka. 

Nádherné piesne o časoch minulých, o časoch ťažkých, smutných, ale i nádherných a 

veselých rozospievali nejedného diváka.  

 

Uvítanie do života 

 Zbor pre občianske záležitosti v Stožku každoročne v novembri pozýva šťastných 

rodičov s ich drobčekmi do MKS na uvítanie najmenších občanov do života v našej obci. Na 

tohtoročnom milom popoludní sa stretlo 18 detičiek, ktorých sprevádzali nielen ich rodičia, 

ale aj starkovci, či krstní rodičia. Niektoré dietky spinkali a netušili, čo sa okolo nich deje, iné 

kukali vôkol na svojich budúcich kamarátov. Všetky sa čudovali, koľko je okolo nich zrazu 

cudzích ľudí, no napriek tomu, žiadne z nich neplakalo. V slávnostnom programe sa 

prihovorila prítomným pani starostka, ktorá popriala detičkám veľa zdravia, mnoho lásky a 

rodičom zaželala veľa trpezlivosti pri výchove ich najdrahších pokladov. Krásnym spestrením 

podujatia bolo vystúpenie dievčat, ktoré nádherne spievali, čo sa najmenším určite páčilo, 
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lebo všetky hľadeli s otvorenými malými pusinkami. Dievčenský spevácky zbor Mandulina 

pracuje pod vedením pani Mgr. art. MgA. Oľgy Budinskej, ArtD., ktorá dievčatám dotvorila k 

spevu i milú choreografiu s tanečnými prvkami. 

 

Mikuláš

 Aj tento rok zavítal do obce Mikuláš na krásnom koči a s plným batohom  darčekov pre 

naše deťúrence. Každý pohľad smeroval na Mikuláša s anjelom dúfajúc, že bude obdarený. 

Mnohí aj zaspievali naučené piesne alebo rozpovedali krásne básne. Niektoré deti sa trošku 

báli čertíka, no po chvíli zistili, že je  naozaj dobrý a veselý. Keďže Mikuláš videl, že v tejto 

obci sú len šikovné dietky, tak ich obdaril všetky. Domov odchádzali všetci – malí i veľkí, 

veľmi natešení.  

 

Silvester párty 2019 

 Rozlúčka so starým rokom a privítanie nového roka sa v našej obci opäť niesla v 

znamení veľkolepej Silvestrovskej párty 2019. Pre všetkých, ktorí sa rozhodli stráviť Silvestra 

v kruhu priateľov, známych a v príjemnej spoločnosti so skvelou hudbou, bol pripravený 

priestor Miestneho kultúrneho strediska v Stožku. DJ Janko Šouc rozprúdil skvelú zábavu 

hneď potom, ako Dominika Vajsová v mene organizátorov podujatia privítala prítomných a 

zaželala im príjemne strávený čas a výbornú zábavu až do rána. Krátko pred tým, ako si všetci 

pripili a zaželali si navzájom šťastný nový rok, sa presunuli na nádvorie miestneho kultúrneho 

domu, kde bol pripravený obecný ohňostroj. 

 

5.2 Ochotnícke divadlo - Stožkár 

 V roku 2019 DOS Stožkár odohrali niekoľko predstavení. Nezaháľali ani na svojich 

pravidelných tréningoch a skúšali staré i nové scénky a zdokonaľovali si tak svoje herecké 

vedomosti. Aj vo svojej obci sa rozhodli v tomto roku vystúpiť. Rozhodli sa odohrať reprízu 

divadelného predstavenia Kubo v podaní Milana Výbošťoka. Od premiéry tejto divadelnej 

komédie ubehlo už prešlo pár rôčkov a jej úspech si zaslúži pripomenúť si ju na javisku. 

Repríza tejto kultovej divadelnej inscenácie sa konala v MKS v Stožku dňa 27. 12. 2019 o 18. 

00 hod.                    
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6. Cirkevný život 

  

 Farárom v našej farnosti je naďalej Mgr. Jozef Figur. 

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

 V roku 2019 sa uskutočnilo 12 sobášov.  

 

Prvé sväté prijímanie v našej farnosti 

 Príprava prvoprijímajúcich detí začala na začiatku školského roka 2018/2019. Na svoju 

Sviatosť sa svedomite pripravovali. Navštevovali bohostánok každú nedeľu a po svätej omši 

im pán farár potvrdil svojím podpisom do zošita, ktorý si každý nosil so sebou, účasť na 

svätej omši. Mesiac pred konaním Sviatosti Prvého svätého prijímania sa konalo náučenstvo 

detí s pánom farárom.  

 Od roku 2002, kedy bol posvätený Kostol Svätej rodiny v Stožku, sa každoročne v 

mesiaci máj počas nedeľnej bohoslužby koná Prvé sväté prijímanie. V tomto roku sa slávnosť 

Prvého svätého prijímania konala 12. mája 2019 a zúčastnilo sa jej 15 detí: Adrián Melich, 

Renko Jucha, Jakub Ondrejka, Šimon Lipták, Patrik Sekereš, Ema Klimová, Nela Nováčková, 

Zara Vrťová, Tamara Zvalová, Natália Fekiačová, Karolína Buzáková, Hana Budinská, 

Katarína Výbošťoková, Anna Výbošťoková, Ivanka Melicherčíková. 

 Rektorka a organistka Oľga Budinská pri príležitosti tejto Sviatosti nacvičila s 

prvoprijímajúcimi deťmi pieseň, ktorú spoločne zaspievali a počas svätej omši znela kostolom 

hudba Hosanna z Detvy. 
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7. Šport 

 

OŠK – Obecný športový klub  

 Futbalisti OŠK Stožok ukončili sezónu 2018/2019 na domácom poli 16. júna 2019 

víťazstvom 6:0 s Ostrou Lúkou. S 34 bodmi skončili na 6. mieste zo 14 účastníkov a ako 2. 

najlepšie podpolianske mužstvo v tejto súťaži. Koniec sezóny 2018/2019 sa oslávil 

kapustnicou, za ktorej prípravu patrí poďakovanie Janke Ľuptákovej. Pochutnať si na nej 

mohli členovia Futbalového výboru, členovia OŠK, pozvaní sponzori OŠK, zúčastnení diváci 

aj súper. Najlepší strelci sezóny boli Patrik Klimo (s počtom gólov 14) a  Martin Šufliarsky (s 

počtom gólov 13). 

 Letná pauza znamená, že sa zápasy nehrajú, ale futbalisti nezaháľajú. Počas 

dvojmesačnej prestávky pracujú na úpravách ihriska.  Vo svojom voľnom čase si členovia 

OŠK a členovia Futbalového výboru OŠK svojpomocne upravujú trávnik. A keďže leto nám 

veľa vlahy neprináša, tak je nutné chodiť ihrisko postrekovať a kosiť.  

 

  

 

 V roku 2019 získal OŠK dotáciu BBSK vo výške 1 300,- eur s 10% spoluúčasťou. 

Dotácia bola použitá na zakúpenie futbalových bránok a bránkových sietí. 

 

 Obec Stožok spoločne s futbalovým výborom OŠK Stožok v tomto roku reagovala na 

výzvu Slovenského futbalového zväzu na Podporu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania 

futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019 – 2021. Žiadosť s názvom AUTOMATICKÝ 

ZÁVLAHOVÝ SYSTÉM – FUTBALOVÉ IHRISKO STOŽOK bola schválená vo výške 10 

000,- EUR. S uvedeným projektom sa zaradili medzi pár vlastníkov tohto systému 

zavlažovania v rámci stredného Slovenska.  

 Závlahový systém napomôže k vybudovaniu kvalitnejšieho trávnika na futbalovom 

ihrisku, ktoré je potrebné počas letných mesiacov v dňoch sucha denne zavlažovať.  
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Doteraz fungovalo ručné zavlažovanie, ktoré si zabezpečovali samotní členovia športového 

klubu. Postrekovanie bolo potrebné chodiť spúšťať  každý deň - bolo potrebné rozložiť 

hadice, rozložiť postrekovače, v priebehu dňa postrekovače premiestniť, pretože ich nebolo 

dostatok, aby pokryli celú plochu ihriska a následne vypnúť.  

 Futbalové ihrisko v Stožku je súčasťou športovo – oddychového areálu v obci, ktoré je 

využívané tak ako členmi Obecného športového klubu na futbalové zápasy dvoch skupín – 

muži a deti, ako aj na realizovanie športových dní firiem, škôl, skupín a jeho kvalita je pre 

jeho všestranné využitie dôležitá. 

 

Slová prezidenta klubu v občasníku Troška zo Stožka, 2/2019: 

 ,,Milí priatelia futbalu, chcem vám priblížiť dianie počas jesennej časti sezóny 

2019/2020 v našom klube OŠK Stožok. Sezóna nám nezačala dobre, ako iste viete po tragickej 

udalosti v lete sme každým zápasom dostávali jednu ranu za druhou v podobe zranených 

hráčov, a zastavili sme sa na čísle 9, čo sa do značnej miery odzrkadlilo aj na výsledkoch. 

Nakoniec sme na zápas so Sliačom museli vycestovať len desiati. Aj napriek všetkým týmto 

okolnostiam sa chcem chlapcom poďakovať za prístup a snahu, ktorú v každom zápase bolo 

cítiť. V tabuľke sme preto obsadili  11 miesto s počtom bodov 12. Do jarnej časti budeme 

vstupovať  s odhodlaním priblížiť sa výsledkom z vlaňajšej sezóny. Prvý zápas nás čaká 

5.4.2020 v Dudinciach nakoľko 14. Kolo máme voľno. 

 Čo nás však v tejto sezóne milo potešilo bolo, prihlásenie družstva prípravky U11 OŠK 

Stožok do súťaži OBFZ Zvolen.  Ísť do tohto projektu sme sa rozhodovali už dlhšiu dobu, ale 

vzhľadom na to že naše deti zo Stožku narodené v roku 2009 a neskôr boli registrované v 

Detve  aj to len piati a mladšie deti chodili k nám len do futbalového krúžku nevedeli sme že 

nás tak prekvapia a na futbal sa prihlásia. Nakoniec sme počas jeseni registrovali až 15 

nových nádejných futbalistov a doplnili sme ich o deti zo Stožku registrované v Detve, ktoré 

majú striedavý štart. V súťaži pod vedením trénera Dominika Daniša sme sa umiestnili na 3. 

mieste, keď z 8 zápasov sa 6 krát tešili z víťazstva a len dva krát prehrali. Po úspešnom 

ukončení jesennej časti sme deťom zorganizovali zápas Deti - Rodičia (8:8), ktorý sa po 

nerozhodnom výsledku dostal až do jedenástkového rozstrelu, ktorý samozrejme vyhrali deti. 

Týmto sa chcem poďakovať za účasť všetkým deťom a hlavne rodičom.“ 

         Peter Daniš, prezident OŠK Stožok 
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Stolný tenis 

 Sezónu 2018/2019 ukončili členovia stolnotenisového oddielu Stožok na 7. mieste. V 

úspešnosti jednotlivcov sa najlepšie umiestnil Ivan Figura. Obsadil 8. miesto a zároveň 

reprezentoval tím na záverečnom turnaji sezóny hráčov z TOP 10, ktorý sa konal 14. 4. 2019 

vo Zvolenskej Slatine, kde obsadil taktiež 8. miesto.  

 

Šach 

       Posezónne zhromaždenie členov a priateľov šachového klubu Podpoľanie sa  

uskutočnilo  15. 6. 2019 opäť  v Stožku. Tentoraz hostiteľom bolo Pastoračné centrum. Stáva 

sa pomaly tradíciou, že ich svojou prítomnosťou poctí aj starostka obce Bc. Darina 

Petrincová. Svoje pôsobenie bilancovali v minulej sezóne tak po športovej ako aj po 

ekonomickej stránke.  Po športovej stránke to bol pre tím mimoriadne úspešný rok. Dve 

družstvá skončili na prvom mieste a jedno na druhom.  Všetky družstvá budú v nasledovnej 

sezóne vo vyššej súťaži.  

     Najväčší progres ukázalo družstvo ŠK Podpoľanie Stožok, ktoré sa odrazilo z dna tabuľky 

z predchádzajúcej sezóny až na samý vrchol.  O jasnom víťazstve svedčí konečná tabuľka. 

4.liga C21 - konečné poradie: 

Por.  Družstvo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TB1 TB2 TB3 

1 ŠK Podpoľanie Stožok * 5 4½ 4½ 4 5 3 4½ 6 5 22 42 0 

2 ŠK GARDE CVČ Detva "B" 3 * 3 5 5½ 4 5 5½ 4½ 5½ 19 41 0 

3 ŠK Slovan Modrý Kameň 3½ 5 * 4 4 3 4½ 6 6 7 17 43 0 

4 ŠK Slovan Hrnčiarske Zalužany 3½ 3 4 * 5½ 4½ 6 5½ 1½ 7 16 41 0 

5 Klopačka ŠK Banská Štiavnica 4 2½ 4 2½ * 4 4½ 5 5½ 4½ 15 37 0 

6 ŠK Bátka 3 4 5 3½ 4 * 5 3 6 5½ 14 39 0 

7 ŠK Orlová Pohorelá 5 3 3½ 2 3½ 3 * 5 6 6 12 37 0 

8 ŠK Slovan Nová Baňa "B" 3½ 2½ 2 2½ 3 5 3 * 4 6 7 32 0 

9 ŠK POSTOJ.sk Kremnica "B" 2 3½ 2 6½ 2½ 2 2 4 * 3½ 4 28 0 

10 ŠK Junior CVČ Banská Bystrica "C" 3 2½ 1 1 3½ 2½ 2 2 4½ * 3 22 0 

 

 Tím sa potešil, že Karolovi Výbošťokovi sa podarilo do družstva úspešne zapracovať aj 

dvoch mladých  hráčov  Miroslava Sabola a Adama Ostrihoňa. Ich úspešná  bilancia  výrazne 

prispela k úspechu celého družstva.  
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8. Školstvo 

Základná umelecká škola 

 ZUŠ v Stožku sa veľmi dobre darilo. Riaditeľom Základnej umeleckej školy v Stožku 

bol naďalej Michal Budinský.  

 Žiaci sa zúčastňovali nespočetného množstva kultúrnych podujatí a koncertov. Medzi 

nimi aj Dni obce Hronsek, Guľášmajster, Na slatinskú nôtu, Detský festival Zdola Ponickýho 

mlyna, Hronsecká Lipová Ratolesť a iné. Absolventský koncert sa opäť po roku uskutočnil v 

priestoroch Veľkej rytierskej sály Vígľašského zámku.  

 Veľkým úspechom pre ZUŠ, ale aj pre obec bolo víťazstvo žiačky Karolíny Buzákovej. 

,,Karolínka sa zúčastnila viacerých speváckych súťaží a vždy sa jej podarilo uchmatnúť 

nejakú z popredných cien. Stala sa víťazkou 50. ročníka Spievaniek pod Poľanou, ktoré sa 

konali 16. 6. 2019 v KC Andreja Sládkoviča v Detve. Súťaž v speve ľudových piesní SLÁVIK 

SLOVENSKA, ktorý je pod záštitou speváckej legendy Petra Dvorského, nemusím nikomu 

predstavovať. Karolínka sa cez všetky kolá prebojovala až do samotného finále, ktoré sa 

konalo v budove rozhlasu RTVS v Bratislave v dňoch 25. a 26. júna. Spevákov z celého 

Slovenska hudobne sprevádzal OĽUN pod vedením Miroslava Dudíka. V silnej konkurencii sa 

Karolínka stala absolútnou víťazkou, začo jej patrí veľká gratulácia a poďakovanie za to, že 

tak vynikajúco reprezentovala Stožok na celoštátnej úrovni.“ napísal riaditeľ ZUŠ Stožok, 

Troška zo Stožka, vydanie 1/2019.  

 

Materská škola Stožok 

 AKTIVITY VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI 

STOŽOK V ROKU 2019: 

MŠ je zapojená do Medzinárodného 

akčného plánu v prevencii obezity – 

otvorené hodiny v rámci výchovno-

vzdelávacieho procesu 

 Šarkaniáda 

 Vyšetrenie očného pozadia 

 Logopedická starostlivosť 

 DIVADLO JOZEFA GREGORA  

 TAJOVSKÉHO – O troch krásach  

 sveta 

 Mikuláš 

 Jasličková pobožnosť 

 Novoročné tvorivé dielne 

 Karneval 

 Bábkové divadlo LIENKA 

 Podpoľanie – tradícia, kultúra  

 regiónu 

 CHKO Poľana 

 Návšteva IV. ZŠ v Detve 

 Návšteva Mestskej knižnice  
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 K.A.Medveckého v Detve 

 Enviromentálny deň 

 Deň rodiny 

 Zvieratká na farme 

 Hudobno-výchovný koncert –  

          Zvieratká v ZOO 

 Návšteva Klubu športovej  

          gymnastiky v Detve 

 Hudobno-výchovný koncert – Naša  

 ZEM 

 Fotenie detí 

 Deň otvorených dverí 

 Koncoročný výlet – Ranč Kráľová 

 Olympiáda 

 Pohybové aktivity na Lanovom paru   

 Stožok 

 Dopraváčik 

 Rozlúčka predškolákov 

 Začiatok školského roka 2019/2020 

 Šarkaniáda 

 Tekvičková slávnosť 

 Jasličková pobožnosť 

 Mikuláš

  

ÚSPEŠNÉ  PROJEKTY 

 Výstavba nového ihriska v novej materskej škole podporená MŠSR 

 Projekt záhrada- 6 ks ovocných stromov, 4 ks ovocných krov, 2 korene viniča 

 Projekt zdravá výživa – odšťavovač, darčekové predmety a diplomy 

 Projekt Knihy – 19 krásnych rozprávkových kníh pre deti 

 

 V rámci národného programu prevencie obezity, do ktorého je materská škola zapojená, 

deti z malej triedy 27. marca 2019 navštívili Klub športovej gymnastiky v Detve. Cieľom tejto 

návštevy bolo zdokonaliť si základné pohybové zručnosti, podporiť výkonnosť a celkovú 

radosť z pohybu.  

 

Deň Zeme 

 22. apríla naša planéta už niekoľko desaťročí oslavuje celosvetový Deň Zeme. V tento 

deň sa na celom svete konajú rôzne podujatia, ktorých cieľom je pripomenúť krehkosť našej 

planéty. Stalo sa tradíciou, že aj detičky z našej škôločky sa zapojili do rôznych aktivít, 

ktorými vyjadrujú  svoje presvedčenie, že im osud našej  planéty nie je ľahostajný.  

 

Deň otvorených dverí v materskej škole v Stožku 

 3. mája 2019 sa v materskej škole konalo pre záujemcov o prihlásenie dieťaťa do MŠ 

Deň otvorených dverí. Cieľom bolo ukázať rodičom ako pomáha predprimárne vzdelávanie 
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dieťaťu a akými spôsobmi rozvíjame u detí perceptuálno - motorickú, kognitívnu a citovo-

sociálnu oblasť.  

 

Projekt Záhrada 

 Materská škola Stožok sa zapojila do projektu, kde bolo možné získať stromy a kríky 

podľa vlastného výberu do našej školskej záhrady. Riaditeľka materskej školy spoločne 

s pedagogickým personálom materskej školy napísali: 

"Sme Materská škola z malebnej obce Stožok, ktorá sa v blízkej budúcnosti bude sťahovať do 

nových priestorov v obci. Po niekoľkoročných neúspechoch získať štátnu dotáciu na výstavbu 

novej materskej školy, sa obec rozhodla konať a na výstavbu použila úverové zdroje. Všetci 

vieme, že to nebude finančne jednoduché a preto sa pokúšame prispieť každou dobrou 

myšlienkou či nápadom a podporiť tak tento projekt a úžitkovo skrášliť okolie novej materskej 

školy. Ak by sa to podarilo, boli by sme vďační za užitkové a estetické obohatenie.  Akákoľvek 

zeleň spríjemní, skultúrni, poteší a obzvlášť deťom prinesie nové informácie, nové možnosti, 

učenie a poznávanie prostredníctvom skúseností, zážitkové učenie, či radosť z efektívnej 

spoločnej práce." 

 "Naša detičky zo Stožka, milujú zdravé jabĺčka. A tak sme sa teda všetci, do súťaže 

zapojili. Preto by sme rady boli, keby ste nám stromčeky vysadili. Budeme sa o ne starať , 

úrodu vždy pekne zbierať. To čo všetko pozbierame, vždy s radosťou popapáme. Aj keď sme 

maličká jeden a pol triedna materská škola v obci Stožok, snažíme sa rozvíjať v deťoch 

enviromentálne cítenie a cez zmyslové vnímanie a praktické ukážky v prírode a v záhrade sa 

ich snažíme naučiť, aký veľký význam má STROM v ich živote. 

 Do súťaži sme sa zapojili hlavne preto, aby sme:  

1. poskytli možnosť vidieť a naučiť sa rozpoznať ovocné stromy a kry, ktoré sa nachádzajú v 

ich blízkosti, v areáli NAŠEJ NOVEJ materskej školy a aby nám zároveň aj skrášľovali náš 

nový školský dvor 

2. zvýšili spotrebu ovocia u detí predškolského veku 

3.zmenili stravovacie návyky u detí už v rannom veku 

4.podporili zdravú výživu a zvyšovali informovanosť o výživovej hodnote jednotlivých druhov 

ovocia 

5.znížili výskyt nadhmotnosti a obezity u detí." 

 Články sa hodnotiteľom podaných projektov veľmi páčili a tak spomedzi škôlok vybrali 

aj materskú školu v Stožku.  
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Rozlúčka s predškolákmi 

 S Materskou školou v obci Stožok sa každoročne lúčia jej ,,najstarší“ škôlkári, ktorí v 

septembri zasadnú do školských lavíc. Pre školský rok 2018/2019 boli predškolákmi: 

Oliverko Zvala, Zorka Ruszóová, Veronika Sabolová, Šimonko Hukel a Julka Malatincová. 

Ako škôlkari slávnostne vystúpili posledný krát s na Obecnom úrade v obci Stožok s milým 

programom pred pani starostkou, pedagógmi, rodičmi a súrodencami. Za usilovnosť a 

šikovnosť im boli odovzdané darčeky, ktoré im budú pripomínať čas strávený v materskej 

škole.  

 Šikovné  mamičky Lucka Hukelová a Monika Pohorelcová im v materskej škole 

pripravili peknú oslavu, na ktorej nesmeli chýbať všakovaké oku lahodiace dobroty a 

samozrejme torta, na ktorej si naši predškoláci pochutili.  

 

Predškoláci vyhrali 1. miesto 

 Šikovní predškoláci vyhrali 1.miesto v maliarskej súťaži, ktorá bola jednou zo 

sprievodných aktivít „Školského programu“ s finančnou podporou EÚ. Získali pre materskú 

školu odšťavovač a každý predškolák si domov odniesol diplom za najkrajšiu prácu v 

maliarskej súťaži v rámci programu školské ovocie, šiltovku, peračník, pastelky, perá a 

džúsiky. 
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9. Počasie 

 

 Rok 2019 začal tuhšou zimou. Začiatkom roka napadol sneh a v januári boli teploty  

dosť mrazivé, ako sme už pomaly nezvyknutý. Po tuhých mrazoch ostalo už v polovici marca 

nadmierne horúce počasie, čo opäť prírodu zmýlilo a začalo všetko kvitnúť. Mrazy prišli 

často, preto mnoho úrody zamrzlo. Lepší záhradkári a pestovatelia čo to zachránili. Leto bolo 

v tomto roku naozaj vydarené, ale suché. Od apríla do septembra vládlo krásne slnečné 

počasie. Slnečných lúčov na oblohe bolo viac ako dostatok, avšak nastalo obdobie sucha. 

Najväčšie teploty nad 32 stupňov Celzia boli hlavne na prelome júla a augusta.  

 Podľa slov pestovateľov a záhradkárov bol rok 2019 výborný, aj keď obdobie sucha 

pretrvávalo dlhšie. Pominulé roky boli často aj daždivé dni, niekedy až týždne, a slnečné lúče 

chýbali dozrievaniu obilia aj úrode na stromoch a v záhradách. Preto sa v tomto roku 

početnému slnku a teplým dňom tešili.  

 V septembri a v októbri už prišli prvé mrazy aj daždivé dni a večery boli podstatne 

chladnejšie. Úroda sa pomaly pozbierala, záhrady zazimovali, polia aj lúky ostali prázdne. 

Príroda sa pomaly pripravovala na zimné obdobie, ktoré bolo veľmi mierne, pretože už 

niekoľko rokov je u nás typické ,,vianočné otepľovanie“ a teda sú mesiace november 

a december bez snehovej pokrývky. Tuhšia zima nastáva v období medzi novým rokom 

a sviatkom Troch kráľov. Ani vtedy ešte nezvykne prísť perinbaba. Tá skôr zaútočí na 

prelome januára a februára.  

 So sychravým zimným počasí prichádzajú aj prvé choroby a neobišlo to veru ani 

Slovensko. Zo zahraničia prichádzali koncom roka informácie o šírení sa pandémie s názvom 

COVID-19, ktorému sme na Slovensku v tomto roku ešte neprikladali žiadny význam, keďže 

bol vírus rozšírený iba v Ázii. Obyvatelia bojovali hlavne s chrípkou, so zápalom priedušiek.  
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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 

 

              Obecný ples v Stožku 
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               Prvé sväté prijímanie 


