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                                                       Občasník, vydáva SCŠ a OÚ Štefanová 

 

 „Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. 
   Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku,  
   podľa vrások a bielych vlasov,  

     podľa slov, keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov,  
     keď aj on bol mladý.  

                     Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi." 
 
 Vážení a milí spoluobčania a rodáci Štefanovej 
 

         dovoľte mi, aby som v úvode svojho príhovoru vyjadrila potešenie, že Vás môžem    

v zastúpení Spoločenstva cechu Štefanovského pozdraviť  pri  príležitosti vzdania úcty 

k starším.  

         Všetko na svete môže človek zastaviť, čo však nezastaví, nespomalí, je čas. Čas 

plynie ako rieka nášho života. Míňa sa deň za dňom, rok za rokom a my sa v určitých 

chvíľach zastavíme. Aj teraz v mesiaci október sa chceme zastaviť, aby sme prejavili svoju 

pozornosť a úctu tým skôr narodeným. Pri takýchto príležitostiach sa človeku neraz 

premieta jeho doterajší život, uvažuje o zmysle ľudského bytia, o zmysle nášho života.  

A preto skláňajme sa hlboko až po zem a ďakujme každému ránu, že sme sa mohli 

zobudiť, uzrieť slnko, vidieť svet a objať svojich najbližších, stretnúť sa s kamarátmi a 

počuť všetko, čo je okolo nás. 

Určite si každý človek želá šťastný život. Úplné a dokonalé šťastie však 

neexistuje. Jednému chýba to, inému čosi iné. Každý ľudský život je však iný - 

jedinečný. Človek ho musí prijímať, žiť ho,  boriť sa s prekážkami a ťažkosťami, 

siahnuť až na dno síl s vedomím, že po každej búrke sa vyjasní a všetko skrásnie. 

Preto sa treba tešiť z maličkostí, pripomínať si chvíle šťastia a radosti, ktoré sme 

prežili. No nesmieme zabúdať i na čaro terajšieho života, že nerozhoduje len vek, 

ale i životná múdrosť, duševná pohoda a nezlomná vôľa človeka žiť svoj život 

pre ostatných.  

Preto Vám, milí spoluobčania skôr narodení, želáme veľa zdravia, radosti 

a životného optimizmu. Roky, ktoré máte pred sebou, prežite v pokoji, 

obklopení láskou, úctou a pozornosťou svojich najbližších a priateľov. 

Buďte ešte dlhé roky medzi nami šťastní. Nech sú dni Vášho zrelého 

veku prepletené vďačnosťou nás všetkých. Nech je Vaša jeseň plná 

plodov, krásna, pokojná a slnečná. Želáme si, aby Vás obklopovala len 
vďaka, citlivá pozornosť a v neposlednom rade aj úcta mladej   
generácie.  
 

       Kvetka Bošanská – Oškerová  

            konšelka SCŠ 



Poďakovanie za opravu vonkajšej 
fasády kostola – 2015 

 

V lete tohto roka bola zrealizovaná druhá časť opravy fasády nášho kostola. Práce 

prevádzala profesionálna firma, ktorá má bohaté skúsenosti s opravami kostolov. V rámci 

prác bola vykopaná ryha okolo obvodu, osadená odvetrávacia fólia a zasypaná kamennou 

drťou. Spodná časť omietky bola obitá a nahradená sanačnou omietkou. Cieľom úprav 

bolo odvlhčenie stien kostola. Kompletná fasáda bola umytá, vysprávkovaná, nanovo 

natiahnutá tenká vrstva omietky a natretá. Zároveň boli natreté aj okná kostola. Zjednotil 

sa tak celkový vzhľad nášho Štefanovského kostola.  

Práce vykonané na oprave vonkajšej fasády kostola boli financované zo zbierky 

Spoločenstva cechu Štefanovského, finančných prostriedkov farského úradu, príspevkov 

rodiny Mareka Zemčíka, rodiny Pavla Kirinoviča ako aj ostatných Bohu známych občanov 

Štefanovej. 

Na výkopových prácach okolo kostola sa brigádnicky podieľali aj občania 

Štefanovej  a to Imrich Dzíbela, Jozef Friedel a Gustáv Kubík. Kamennú drť darovala rodina 

Márie Slávikovej - Kirinovičovej. 

Svojpomocne schody na chór kostola natreli Marek Zemčík, Mária Sláviková a 

Ľubica Jakušová.  

    Naše úprimné “ĎAKUJEME” patrí všetkým rodákom, obyvateľom a priateľom 

našej obce Štefanová za ich či už finančné príspevky alebo obetavú prácu pri obnove  

nášho kostola.     

       Kvetka Bošanská - konšelka 
 
 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Vážení Štefanovčania a milí rodáci, 

Prihováram sa k vám na začiatku môjho druhého volebného obdobia.  Ako mnohí 

viete, stojíme na prahu nového rozpočtového obdobia čerpania eurofondov 2014 až 2020.  

Obec Štefanová s jej malým rozpočtom je bytostne závislá na čerpaní týchto zdrojov, 

a preto po skúsenostiach s minulým programovým obdobím je našou povinnosťou 

pripravovať nové projekty, ktoré urobia našu  malú obec krajšou a život v nej lepším. 

Prvou podmienkou bolo vypracovanie nového Programu  hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja na obdobie 2014 – 2020,  ktorý schválilo obecné zastupiteľstvo v mesiaci august 

a je zverejnený na našej webovej stránke.  

V zmysle tohto programu pripravujeme projekt komplexnej rekonštrukcie budovy 

materskej školy. Jedná sa o budovu, ktorá bola postavená v roku 1929 ako obecná škola  

a dnes už nespĺňa všetky potrebné normy na prevádzku MŠ, ktorú dnes navštevuje 23 detí 

nielen z našej obce ale aj z okolitých obcí. V rámci rekonštrukcie by sa využili aj 

podkrovné priestory budovy. V súčasnosti sa čaká na zverejnenie príslušnej výzvy,  po 

ktorej dostane projekt konkrétnu podobu.  

Ďalším projektom ktorý pripravujeme, je projekt na predchádzanie vzniku 

bioodpadu.  Tento projekt sa pripravuje, nakoľko od 1.1.2016 nadobudne účinnosť nový 

zákon č. 79/2015 Z.z o odpadoch, v zmysle ktorého je obec povinná zabezpečiť zavedenie 

a vykonanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a odpadu zo 

záhrad a parkov.  Podstatou projektu je vytvorenie komfortného systému predchádzania 

vzniku biologicky rozložiteľných odpadov pre obyvateľov obce.  Jeho realizácia spočíva 

v zabezpečení všetkých domácností kvalitnými kompostérmi určenými na tvorbu 

kompostu, ktorý budú môcť občania použiť vo svojich záhradách. Do kuchyne materskej 

školy bude umiestnený elektrický kompostér, čo znamená, že obec nemusí vynakladať 

prostriedky na zber kuchynského odpadu. Obec bude zabezpečená taktiež jedným obecným 

štiepkovačom, ktorý budú podľa potreby môcť využívať všetci občania. Celý projekt je vo 

výške cca 30 000,-€, bude financovaný prostredníctvom nenávratného finančného 

príspevku z operačného programu vo výške 95 % z ceny projektu, to znamená, že iba 5% 

zaplatí obec. Očakávaným výsledkom projektu je zníženie množstva bio odpadu ako aj 

zmesového komunálneho odpadu, čo znamená ušetrenie financií obce a súlad odpadového 

hospodárstva obce s platnou legislatívou. Sekundárnym prejavom úspešnej realizácie bude 

zníženie nelegálnych skládok bio – odpadu ako aj zníženie spaľovania tohto odpadu 

v záhradách alebo jeho sypanie do štefanovského potoka. Projekt v mesiaci október 

odsúhlasilo obecné zastupiteľstvo. 

       Okrem týchto projektov pripravujem aj ďalšie, o ktorých vás budem v budúcnosti 

informovať.  

        Ako všetci viete tento rok prebehla  druhá časť rekonštrukcie exteriéru nášho kostola. 

Rád by  som sa  touto cestou chcel poďakovať všetkým tým, ktorí sa finančne alebo prácou  

podieľali na  jeho obnove a prispeli k tomu, že sa stal ozajstnou dominantou našej obce. 

        Vzhľadom k tomu, že mesiac október sa tradične pripomína ako mesiac úcty 

k starším, dovoľte mi na záver môjho príhovoru popriať našim seniorom hlavne veľa 

zdravia, šťastia, rodinnej pohody v kruhu blízkych, veľa úsmevu a radosti zo života. 

 

 

Vilam Tekula 

starosta obce 

 



 

Učitelia Pavol Makoš a Mária Makošová 

 

 

 

V spomínaní na obyvateľov Štefanovej chceme 

si pripomenúť život učiteľov Makošovcov, ktorí sa 

svojím pôsobením  v rokoch 1942 - 1953 hlboko 

zapísali do povedomia žiakov, ktorých učili ako aj ostatných občanov našej obce.  

Pán učiteľ Pavol Makoš sa narodil 5. júla 1922 na Liptove v dedine Liptovská Teplá ako 

prvorodený syn, ku ktorému po deviatich rokoch pribudol brat Vojtech. Detstvo prežil 

v rodnej dedine a po ľudovej škole a meštianke  absolvoval štúdium na Učiteľskom ústave 

v Spišskej Kapituli, kde maturoval v roku 1943.  

Svoje prvé učiteľské miesto nastúpil v dvojtriednej ľudovej škole v Štefanovej, kde 

v prostredí pracovitých a dobrosrdečných dedinčanov našiel svoj druhý domov. Okrem 

vyučovania detí pôsobil aj ako rechtor (učiteľ – organista), venoval sa kultúrnej činnosti 

a rozvoju spoločenského života.  Dedina počas jeho pôsobenia napriek ťažkému 

vojnovému a povojnovému obdobiu žila pestrým spoločenským životom – dodržiavali sa 

ľudové tradície, hrali divadlá, premietali filmy, konali športové a iné podujatia. 

V Štefanovej stretol svoju životnú lásku Máriu Obertovú, s ktorou sa oženil v roku 

1945 a odvtedy pôsobili ako učiteľská dvojica. Ich vzájomné spolužitie umocňovalo 

spoločné učiteľské poslanie, vzťah k deťom, k dedinskému životnému štýlu s jeho 

ľudovými tradíciami láska k hudbe a spevu. Pri svadobných obradoch svojou dvojhlasnou 

„Ave Máriou“ rozochvievali srdcia mladomanželov a svadobčanov, ktorí na to dodnes 

spomínajú.  

V Štefanovej prežili spolu svoje najkrajšie roky, ktoré boli umocnené príchodom 

detí – syna Dušana a dcéry Márie. 

Päťdesiate roky priniesli veľa spoločenských zmien, pod vplyvom ktorých obaja 

učitelia museli v roku 1953 opustiť Štefanovú a nastúpiť učiteľské miesto v Dubovej pri 

Modre. Tu si diaľkovým štúdiom rozšírili vzdelanie na Pedagogickom inštitúte 

v Bratislave s aprobáciou zemepis - dejepis na II. stupeň základnej školy. V roku 1962 sa 

presťahovali do Pezinka, kde si kúpili rodinný dom a až do odchodu na dôchodok učili 

na Základnej škole na Fandlyho ulici. Ako dôchodca p. Makoš trávil svoj čas v kruhu 

rodiny, rád pracoval na záhradke, vo svojej malej vinici, venoval sa publikačnej činnosti 

a pôsobil na Mestskom úrade Pezinok vo Výbore pre  občianske záležitosti. Zomrel v roku 

2000, vo veku 78 rokov. 

Pani učiteľka Mária Makošová sa narodila 30. júla 1923 v Lužiankach v chudobnej 

železničiarskej rodine ako najstaršia dcéra, do ktorej pribudli ďalšie 4 deti, ktoré pomáhala 

vychovávať. Ľudovú školu vychodila v Lužiankach, meštianku v Nitre a učiteľský ústav 

v Novej Bani odkiaľ prešla do Štátnej slovenskej učiteľskej akadémie v Štubnianskych 

Tepliciach, kde maturovala v roku 1942. Po čase sa rodina presťahovala do neďalekej 

Mýtnej Novej Vsi, kde v susednej dedine, v Dvoranoch nad Nitrou nastúpila na prvé 

učiteľské miesto. Odkiaľ ju osud zavial na juh, do dedinky pod Červeným kameňom – 

Štefanová, kde stretla svoju životnú lásku.  

Pani učiteľka Makošová mala bohatý život, v ktorom nič nechýbalo. Šťastné 

detstvo, mladé roky venované štúdiu, starostlivosť o rodinu a takmer 50 rokov služby v 

školstve s množstvom mimoškolskej práce s deťmi. Svojim deťom i žiakom bola vzorom 

svojím vzťahom k ľuďom, k prírode a k životu. Bola dobrá  nielen k svojim najbližším, ale 

ku všetkým a preto každý ju mal rád. Či to boli jej žiaci, ktorých učila - v Dvoranoch, v 



Štefanovej, v Dubovej a v Pezinku, či to boli susedia, známi alebo okoloidúci obdivujúci 

jej záhradku, vždy si mala s každým čo povedať.  

Stále sa vzdelávala, veľa čítala. Milovala hudbu,  spev a tanec, ktorý učila svojich 

žiakov, tak ako ich viedla aj k vzťahu  k literatúre a krásnemu umeniu. Pekne maľovala, 

vyšívala, ovládala ručné práce, varenie. Jej žiaci dodnes spomínajú, ako všetko to, čo ich 

naučila, potom uplatnili v svojom živote. 

Bola nesmierne pracovitá, s obľubou pracovala v záhrade, venovala sa pestovaniu 

byliniek, ktoré potom vďačne rozdávala.  Do svojich 85 rokov nielenže sama zvládala 

svoju záhradu, ale cez víkendy pomáhala zveľaďovať záhrady svojich detí na Záhorí a v 

Čataji. 

Na sklonku svojich rokov spomalila, prejavili sa jej choroby priedušiek, často bola 

v nemocnici a potrebovala viac opatery – no stále nám dávala nádej, že nás ešte neopustí. 

Horúce leto jej vzalo posledné sily a ku sviatku Nanebovzatia Panny Márie svoj pozemský 

život skončila 13.8.2015, vo veku 92 rokov. 
 
 
 
                                                               Príspevok poskytli ich deti Dušan a Mária 
 
  



Ing. Jozef Chobot     

Ing. Jozef Chobot sa narodil 5.7.1921 v Štefanovej 

ako štvrté dieťa (nemanželské) v maloroľníckej rodine. 

Otec Ochaba Jozef, matka Monika Kovačičová rod. 

Chobotová, vydatá za vdovca Bohuša jedno dieťa Vincent. 

Mal štyroch súrodencov Ferdinand, Sidónia, Helena, 

Vincent. Vyrastal bez otca, výchovu a starostlivosť mu 

museli nahrádzať starší súrodenci okrem Vincka, lebo 

mama si zobrala vdovca so štyrmi deťmi. 

Svoje detstvo a nie ľahké roky mladosti prežil v 

rodnej obci Štefanová. Tu vychodil 5 tried ľudovej školy, 

na ktorú často spomínal, hlavne na svoju pani učiteľku 

Skácelovú, ktorá mu vštepovala poznania krivdy a sociálnejšej nespravodlivosti, čo 

ovplyvnilo jeho sociálne cítenie počas celého života. Po ukončení meštianskej školy v 

Budmericiach odchádza študovať obchodnú školu do Modry. 

V rodnej dedine sa zapája aj do kultúry, kde hrá v ochotníckom divadle a za dedinu hrá 

futbal. 

V roku 1941 ilegálne pracuje pre stranu v Malých Karpatoch a pri mobilizácii v 

roku 1944 odmieta bojovať proti sov. vojskám a odchádza z kasárni prechádza na inú 

stranu, ukrýva sa,  a bojuje do ukončenia druhej svetovej vojny.  

Po návrate domov v roku 1945 bol jedným zo zakladateľov Dedinskej organizácie 

KS v rodnej obci, kde už ako 24 ročný sa stáva jej predsedom. V roku 1945 sa oženil s 

Magdalénou Tekulovou. V roku 1946 odchádza do Bratislavy, kde začína pracovať ako 

robotník v národnom podniku Kablo, neskôr ako zástupca riaditeľa vo Výskumnom ústave 

káblov a izolantov. V roku 1948 vykonával funkciu predsedu akčného výboru NF a 

predsedu ZV ROH Kablo. 

V roku 1952 odchádza pracovať do Vysokých Tatier, ako riaditeľ zotavovne ROH 

Morava, kde pracuje až do dôchodku 1985. Zotavovňa Morava bola nespočetne krát 

vyhlásená ako zotavovňa vzorných služieb v rámci celej Československej republiky. Ako 

dôchodca bol vyslaný ako vedúci delegát do Bulharska a Juhoslávie, kde sa staral o 

rekreantov. 

Od roku 1953 bol poslancom národného výboru, bol zvolený za člena OV KSS a v 

rokoch 1969 - 1976 jeho predsedom. V rokoch 1971 - 1981 vykonával funkciu člena Rady 

MsNV. 

V roku 1968 končí vysokú školu ekonomickú odbor národné hospodárstvo. 

Vychoval s manželkou tri deti Zdenku, Vieru, Jozefa, ktorí dosiahli vysokoškolské 

vzdelanie.  

Zomrel 21.8.2000 a je pochovaný v Tatranskej Lomnice. 

Získal viaceré ocenenia: v roku 1970 Zaslúžilý pracovník starostlivosti ROH 

a v roku 1977 Pamätnú medailu Antonína Zápotockého. Boli mu udelené medaily pri 

príležitosti 20.výročia oslobodenia ČSSR, 25.výročia SNP, 25.výročia februárového 

víťazstva, 30.výročia oslobodenia ČSSR, 50.výročia KSČ, 50.výročia vzniku 

Československej republiky, ako aj čestný odznak SPB, zlatý odznak ROH či plaketa mesta 

Vysoké Tatry. 

      Príspevok spracovala dcéra Zdenka  


