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 26.1.2022 som bol zablahoželať najstaršej 
občianke našej obce pani Emílii Pokornej k jej 
krásnym 98. narodeninám. Všetci jej želáme 
najmä veľa zdravia do jej ďalších rokov.

 Začiatkom roka ešte trvali pandemické 
obmedzenia, preto sme už druhý rok 
vynechali Babskú zábavu aj 
Reprezentačný grobský ples. Aby sme si 
trochu vynahradili zmeškané, chystáme:
8.4.2022 zdobenie veľkonočného vajíčka 
pri obecnom úrade 
9.4.2022 -  veľkonočné trhy s vystúpením 
žiakov základnej umeleckej školy
10.04.2022 - roznášanie nového letečka
30.04.2022 - stavanie mája
21.05.2022 - oslavy 90. výročia založenia 
Obecného športového klubu
4.6.2022 Malý grobský deň, ktorý mal 
premiéru minulý rok v Malom raji
5.6.2022 - MDD na terase Domu kultúry
24.-25.6.2022 - Jánske ohne, zábavu, 
vystúpenie Dary Rolins
12.-14.8.2022 - hodovú zábavu, pásmo 
Dožinky, vystúpenie Zuzany Smatanovej, 
Púť ku kaplnke Sedembolestnej Panny 
Márie
3.9.2022 - Deň otvorených dverí Cechu 
husacinárov
9/2022 - súťaž vo varení fazuľovice
25.09.2022 - výstava ovocia, zeleniny a 
kvetov
10/2022 - súťaž vo varení kapustnice
11/2022 - Katarínsku zábavu - 20.ročník
26.11.2022 - Stavanie adventného venca
Začiatok 12/2022 - vianočné trhy na 
terase Domu kultúry aj v areáli novej ZŠ v 
Malom raji

NAJSTARŠIA OBČIANKA
OBCE

PLÁN AKCIÍ NA ROK 2022

  V minulom čísle časopisu 
Groban sme informovali o 
možnosti obyvateľov vyzdvihnúť si 
2  o v o c n é  s t r o m č e k y  d o  
domácnosti. V ponuke boli 
jablone, hrušky, slivky, marhule a 
čerešne. Svoj záujem prejavilo 233 
o b y v a t e ľ o v ,  k t o r ý m  b o l o  
odovzdaných 458 stromčekov. 
Dúfame, že všetkým stromčeky 
prinesú radosť a v budúcom 
obdob í  a j  bohatú  úrodu.  
Ďakujeme firme Zeleň v raji, ktorá 
zabezpečila sadenice stromčekov 
a ich odovzdanie obyvateľom obce.

ÚSPECH AKCIE
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  Po 3 rokoch rokovaní s vlastníkom 
pozemkov v lokalite Malý Raj a Zátišie 
bola dňa 14.12.2021 starostom obce 
Štefanom Gašparovičom podpísaná 
kúpna zmluva so spoločnosťou ISI 
group s.r.o. na viacero pozemkov za 1 
euro, ktorej súčasťou sú aj pozemky 
C-KN parc.č. 3822 a 3819, na ktorých 
máme v pláne vybudovať Eko park. 
Touto cestou starosta obce ďakuje 
všetkým poslancom za spoluprácu a 
za odsúhlasenie rozpočtu na rok 
2022, v ktorom je zahrnuté aj 
budovanie zeleného Eko parku (pôjde 
najmä o revitalizáciu pozemkov a 
vybudovanie zelenšieho verejného 
priestranstva). Obec dala v tejto 
súvislosti vypracovať štúdiu, na 
ktorej sa začalo pracovať ešte v 
mesiaci september 2021.

EKO PARK

  18.1.2022 som na BSK u župana Juraja Drobu a vicežupanky Alžbety Ožvaldovej podpísal 
Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku IROP-Z-302071BFT1-74-73 na 
financovanie výstavby Novostavby elokovaného pracoviska ku plneorganizovanej škole ZŠ s 
MŠ Slovenský Grob.

PODPIS ZMLUVY ŠKOLA
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DOBRÁ SPRÁVA
 Dobrá správa pre rodičov: V Bratislavskom kraji pribudne vyše 3 000 nových miest pre 
školákov.
  Vyše 3 000 nových miest pre školákov v Bratislavskom samosprávnom kraji vznikne vďaka 
podpore z Integrovaného regionálneho operačného programu. Podporu získalo spolu 15 
projektov v mestských častiach hlavného mesta a v obciach v kraji vrátane Slovenského 
Grobu. "V Bratislavskom kraji každoročne pribudne 8 000 obyvateľov. Za desať rokov je to 
taký počet, akoby v regióne vyrástla nová Žilina alebo nová Banská Bystrica. Je to nesmierna 
záťaž na infraštruktúru kraja - na cesty, sociálne služby, školstvo či životné prostredie. Aj toto 
je jednou z príčin, prečo chýba v Bratislavskom kraji na základných školách približne 9 000 
miest. Preto som rád, že sa nám v spolupráci s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a 
informatizácie podarilo získať pre základné školy v kraji 40 miliónov eur. Z investícií sa rozšíria 
existujúce školy a čo je ešte lepšie, ideme budovať aj nové. Zelené, inkluzívne a moderné s 
otvorenými areálmi," povedal predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.
  V Bratislavskom samosprávnom kraji aktuálne chýba približne 9 000 miest pre žiakov v 
základných školách, najviac v Bratislave a v Senci. Na niektorých školách z toho dôvodu hrozí 
zavedenie dvojsmenného vyučovania. Spolu je v kraji 166 základných škôl, ktoré majú vyše 2 
700 tried a navštevuje ich takmer 60 000 detí. Pôvodná alokácia výzvy vo výške 31 miliónov eur 
bola navýšená na 40 miliónov eur vďaka financiám z protikrízového balíka REACT-EU. V 
prvom kole získalo podporu 15 projektov. "Situácia v obci Slovenský Grob je rovnako zložitá 
ako v každom jednom meste a obci v našom regióne. Pribúda veľa malých detí a je problém ich 
umiestniť v rámci materských škôl aj základných škôl. Každý rok nám odchádza zo základnej 
školy jedna trieda z deviateho ročníka, ale prichádzajú minimálne tri, štyri triedy do prvého 
ročníka. Touto cestou by som chcel poďakovať Bratislavskému samosprávnemu kraju za 
pomoc pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku na výstavbu základnej školy, ktorá 
by už v septembri mala slúžiť našim deťom," priblížil starosta Slovenského Grobu Štefan 
Gašparovič.
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STRETNUTIE MIKROREGIÓNU
  20.01.2022 prebehlo stretnutie členov 
mikroregiónu, ktorý zastupujú primátor 
mesta Svätý Jur Šimon Gabura, starostka 
obce Limbach Adriana Čechovičová, starosta 
obce Viničné Pavel Galamboš a starosta obce 
Slovenský Grob Štefan Gašparovič, ktorý 
tento mikroregión zastupuje ako poslanec v 
z a s t u p i t e ľ s t v e  B r a t i s l a v s k é h o  
samosprávneho kraja. Stretnutia sa 
zúčastnili aj zástupcovia Okresného 

riaditeľstva PZ SR Pezinok a Obvodného 
oddelenia PZ SR Pezinok. Na stretnutí, ktoré 
sa v tomto zložení koná pravidelne štvrťročne, 
sa preberala činnosť polície v roku 2021 v 
našom mikroregióne v objasňovaní trestnej 
činnosti, dopravnej situácie aj v priestupkovej 
činnosti. Riešila sa aj aktuálna situácia a 
návrh potrebných krokov v preventívnej 
činnosti v oblasti šikany medzi mládežou.

   Bratislavský kraj je bohatý iba na papieri, preto potrebuje viac európskych peňazí. Dopravné 
kolóny, nedostatok miest v škôlkach a školách, starnúca populácia, vysoký vek lekárov, ale aj 
zhoršujúca sa kvalita životného prostredia či vysoká energetická náročnosť. To sú len niektoré 
z alarmujúcich problémov, ktoré sužujú Bratislavský kraj. Zástupcovia 89 samospráv - župy, 
miest a obcí - sa zhodli na tom, že kraj potrebuje viac európskych peňazí. Apelujú na európske 
inštitúcie, aby schválili presun alokácie na projekty v Bratislavskom kraji. Územie 
Bratislavského samosprávneho kraja dlhodobo čelí závažným štrukturálnym a systémovým 
výzvam v doprave, životnom prostredí, vzdelávaní, sociálnej starostlivosti či zdravotníctve, 
ktoré nie je možné efektívne riešiť bez externých finančných zdrojov," vyhlásil Juraj Droba, 
predseda Bratislavského samosprávneho kraja. Tlačovej konferencie sa zúčastnil aj starosta 
obce Štefan Gašparovič, ktorý zároveň zastupuje ako predseda Združenia miest a obcí 
Malokarpatského regiónu všetky mestá a obce tohto združenia.

TLAČOVÁ KONFERENCIA
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  Od 15.novembra má Bratislavský 
samosprávny kraj nového regionálneho 
dopravcu - spoločnosť Arriva. S jeho 
nástupom bol spojený chaos. Mnohé spoje 
nepremávali, meškali vodiči nepoznali trasu. 
Celú situáciu spôsobil nedostatok vodičov 
spoločnosti Arriva. Ešte koncom novembra sa 
na Obecnom úrade Slovenský Grob konalo 
stretnutie starostu obce p. Štefana 
Gašparoviča s riaditeľkou pre obchod a 
komunikáciu spoločnosti Arriva Petry Helecz 
a autodopravcu spoločnosti Dominiq - 
Jurajom Balšanom. Výsledkom stretnutia 
bola dohoda, na základe ktorej súkromná 
spoločnosť zabezpečovala dopravu detí z 
Malého raja do základnej školy na Školskej 
ulici do doby, pokiaľ nezačne fungovať 
plnohodnotná prevádzka autobusovej 
dopravy v našom regióne. Táto situácia 
nastala v polovici januára 2022.

 V piatok,  21.01.2022, som sa zúčastnil 
rokovania o výzve na výstavbu ZŠ a MŠ, kde 
som sa stretol aj s pani vicepremiérkou 
Veronikou Remišovou.

DOPRAVA DETÍ



 Zlepšenie dopravnej situácie, časová úspora pre vodičov, ale najmä odbremenenie obcí 
Chorvátsky Grob a Slovenský Grob od tranzitnej dopravy. To všetko prinesie vybudovanie 
cestného obchvatu obcí v regióne Malokarpatska. Bratislavský samosprávny kraj na jeseň 
minulého roka odštartoval výstavbu. "Bratislavský kraj je dopravný uzol, ktorý v súčasnosti čelí 
nesmiernemu náporu. Dopravné kolóny a tranzitná doprava obyvateľom znepríjemňujú život, 
pričom viac ako dve tretiny dopravy tvoria autá. Najväčšou intenzitou dopravy v intraviláne 
trpia mestá a obce v regióne Malokarpatska, predovšetkým v úseku Chorvátsky Grob, 
Slovenský Grob, Pezinok a Modra. Preto sme sa rozhodli budovať cestný obchvat práve tu," 
vyhlásil Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK). V najvyťaženejších 
úsekoch dosahuje denná intenzita dopravy hodnotu do 23 500 áut, ktorá je porovnateľná s 
intenzitou na diaľnici D1 v Žilinskom, Prešovskom a Košickom kraji. Samotný projekt obchvatu 
obcí regiónu Malokarpatska pozostáva z viacerých etáp. Bratislavská župa začala s výstavbou 
prvej etapy v úseku diaľničná križovatka Triblavina - cesta III/1059, spájajúcou obec 
Chorvátsky Grob s časťou Čierna Voda. Táto etapa zároveň predstavuje začiatok výstavby 
obchvatu Pezinok - Modra. Župan Juraj Droba podčiarkol, že vybudovanie tejto stavby 
pozitívne ovplyvní dopravnú situáciu v území. Doplnil však, že na dosiahnutie zníženia 
dopravnej záťaže v celom území mikroregiónu je nevyhnutné realizovať ďalšie etapy 
spomínaného obchvatu. Novobudovaný úsek meria 1,7 kilometra, pričom realizácia bude 
financovaná prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), ktorý 
zastrešuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI SR). 
Predpokladaný termín ukončenia je na jeseň tohto roka. "Situácia v našej obci je veľmi zlá. 
Problémom je najmä tranzit nákladných, ale taktiež osobných áut, smerujúcich do a z 
Bratislavy. Obchvat pomôže aj deťom, ktoré v ranných hodinách chodia do školy a majú 
problém prejsť z jednej strany cesty na druhú. Snažili sme sa čiastočne vyriešiť túto situáciu 
aspoň svetelným prechodom na Hlavnej ulici, na zastávke autobusu, kde deti vystupujú a idú 
do školy. Tým, že odkloníme tranzit áut na obchvat, naše mestá a obce budú zelenšie a 
bezpečnejšie," konštatuje starosta Slovenského Grobu Štefan Gašparovič.

Groban

OBCHVAT OBCÍ MALOKARPATSKA
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             KONTROLNÝ DEŇ NA STAVBE 
 Od začiatku výstavby novej základnej školy v 
Malom raji pravidelne prebiehajú kontrolné dni. 
31.1.2022 bol na kontrole župan Juraj Droba.

VÝSTAVBA ZÁKLADNEJ ŠKOLY V MALOM RAJI
  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja 
a informatizácie Slovenskej republiky 
vyhlásilo 8.3.2022 Výzvu na predkladanie 
žiadostí o nenávratný finančný príspevok na 
zvýšenie kapacít infraštruktúry materských 
škôl v Bratislavskom kraji. Podporené budú 
projekty v celkovej hodnote 24 miliónov Eur 
(alokácia výzvy je 12 miliónov z prostriedkov 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja + 
spolufinancovanie štátu vo výške 45% a 
prijímateľa vo výške 5%). Do uvedenej výzvy 
sa naša obec zapojí. Od roku 2020 máme 
vysúťaženú spoločnosť, ktorá bude žiadosť 
pripravovať, od roku 2021 prebieha verejné 
obstarávanie na zhotoviteľa stavby. Nová 
škôlka je v našej obci potrebná, nakoľko 
každý rok sa narodí približne 120 detí, a ešte 
sa ich niekoľko v predškolskom veku 
prisťahuje. Doteraz sa nám darilo situáciu 
riešiť zvyšovaním kapacít existujúcich 
obecných budov.
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   Už je to vyše roka, čo vznikla nová 
cyklotrasa, ktorá prepojila obce Slovenský 
Grob a Viničné. Jej dĺžka je 1,8 kilometra a 
slúži nielen obyvateľom oboch obcí, ale aj 
priaznivcom cykloturistiky.
  Cyklotrasa začína v obci Slovenský Grob na 
Hlavnej ulici pri obecnom úrade, pokračuje po 
Novej ulici, po ulici Orechová a vedie cez polia 
pozdĺž Viničianskeho potoka, okolo 
Viničianskeho kanála a končí pri Obecnom 
úrade  vo  V in ičnom.  "Brat i s lavský  
samosprávny kraj má viac ako tisíc kilometrov 
značených cyklistických trás a teším sa 
každej jednej, ktorá vznikne v našom regióne. 
Slúži na dopravu do školy alebo do práce, ale 
tiež ju môžu využiť tí, ktorí chcú spoznávať 
krásy kraja," uviedol Juraj Droba, predseda 
Bratislavského samosprávneho kraja.         
 V ďalšej etape sa plánuje s pokračovaním 
cyklotrasy. Vysporiadanie majetkovo-
právnych vzťahov síce nejaký čas potrvá, ale 
plánuje sa prepojenie týchto obcí až na 

   "Vyjadrujeme jednotný postoj celého Bratislavského kraja k podpore:
- 10% presunu alokácie na projekty realizované v Bratislavskom kraji
- aplikovanie 10% transferu z alokácie SR z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a 10% z    
Európskeho sociálneho fondu+ do Kohézneho fondu 
 "Spomínané transfery sú nevyhnutné pre získanie dostatočnej finančnej alokácie v rámci 
programového obdobia 2021 - 2027 na vyriešenie kľúčových štrukturálnych problémov kraja v 
strategických oblastiach: doprava, životné prostredie, školstvo, zdravotníctvo, veda a výskum a 
sociálne služby. Bez týchto transferov nie je možné financovať ďalší rozvoj miest a obcí, nakoľko 
samosprávy nie sú schopné v rámci vlastných rozpočtov vyčleniť dostatočné množstvo finančných 
prostriedkov.
   "Naším cieľom je vytvoriť jednotný tlak na národnú úroveň, aby aj zo strany príslušných 
štátnych orgánov bola vyvíjaná aktivita na zabezpečenie transferu, ktorý pomôže financovať 
rozvojové projekty v našom kraji vrátane štátnych priorít. Kľúčové rokovanie p. premiéra Hegera a 
p. vicepremiérky Remišovej s Európskou komisiou sa uskutočnilo 16.12.2021 v Bruseli.

CYKLOTRASA SLOVENSKÝ GROB - VINIČNÉ
Pezinok a Senec."Okrem toho chceme 
vybudovať také prepojenie, aby sa obyvatelia 
našich obcí dostali na železničnú stanicu vo 
Svätom Jure, ako aj na cyklotrasu Jurava. A 
keď už sem návštevníci prídu, určite by som 
im chcel odporučiť, aby navštívili aj naše 
podujatie ako je Stavanie mája, Hody, 
Kráľovstvo husaciny. Naša obec je veľmi 
známa dobrou, chrumkavou husacinou," 
pozýva starosta Slovenského Grobu Štefan 
Gašparovič. Momentálne v našej obci 
pracujeme na spojení katastrov našej obce a 
Chorvátskeho Grobu. Po niekoľkonásobnej 
zmene vlastníkov pozemku v katastri 
susednej obce sme dosiahli dohodu s terajším 
developerom o možnom umiestnení lávky, 
zadali sme po zistení storočnej vody na SHMÚ 
projektantovi požiadavku na zhotovenie 
projektu lávky cez potok Čierna voda. To bude 
ďalší krok ku spojeniu existujúcich cyklotrás 
na území nášho kraja.

CHUDOBNÝ BOHATÝ REGIÓN
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  V dávnejších číslach časopisu Groban sme predstavili niektorých našich rodákov, ktorí nás 
reprezentujú nielen u nás doma na Slovensku, ale aj v zahraničí. Dnes vám ponúkame kúsok 
života priamo od pani Anny Tureničovej, ktorej posledné pôsobisko bolo v Turecku, kde 
zastupovala Slovensko ako veľvyslankyňa Slovenskej republiky. Všetci, ktorí ju osobne 
poznáme, vieme, že je úžasný človek, hrdý na miesto a krajinu, z ktorej pochádza. 

  Keď sa ma v jednom rozhovore pre istý známy časopis pani redaktorka spýtala, či som od 
malička chcela byť veľvyslankyňou, pousmiala som sa a v mysli sa mi premietli obrázky z 
krásneho detstva. Za malým domčekom bolo dlhé "humno", na ňom maminka vykopávala 
jamky a malé dievčatko jej z košíčka vkladalo do jamiek zemiaky. Celé dni. A pri tom sme si 
rozprávali a spievali. Kto by vtedy bol tušil, že jestvuje profesia s takým názvom? Maminka si 
želala, aby som sa dobre učila, aby som nemusela ťažko pracovať na poli a vo vinohrade ako 
rodičia. Aby som bola "v léce v chládečku a v zime v teplúčku". Áno, učiť sa a dosiahnuť 
vzdelanie, to bolo základným predpokladom  pre prípadné príležitosti v budúcnosti. Na 
Základnej deväťročnej škole v Slovenskom Grobe som si už dovolila mať odvážny sen, že by 
som sa mohla stať pani učiteľkou! Na pezinskom gymnáziu však prišla ponuka štúdia v 
zahraničí. Prijímacie pohovory som vnímala ako nejakú formalitu. Neverila som, že by som 
mohla byť vybraná do malej skupinky študentov z celého Slovenska. Keď mi poštárka Otilka 
priniesla doporučený list, v ktorom mi Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej 
republiky oznamovalo, že som bola prijatá na zahraničné vysokoškolské štúdium, boli sme 
doma skôr zaskočení ako šťastní, nedokázali sme vyhodnotiť vzácnosť tejto príležitosti v 
danom čase. Ba dokonca sa uvažovalo, či to vôbec prijmem!Napokon sme sa však so slzami v 
očiach rozlúčili a ja som odišla do maturitného ročníka na prípravku pre zahraničné štúdium v 
Banskej Štiavnici. Univerzita v nemeckom Lipsku, jedna z najstarších univerzít vo svete, na 

Môj domov

Anna Tureničová so svojím manželom Dušanom
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ktorej študoval aj básnik Johann Wolfgang Goethe, skladatelia Robert Schumann a Richard 
Wagner či bývalá nemecká kancelárka Angela Merkelová, poskytuje vzdelávanie na vysokej 
úrovni a požiadavky na študentov sú náročné. Bola som však rada, že moja dedinská škola ako 
aj Gymnázium ma pripravili tak, že som bola stále medzi najlepšími študentmi z mnohých 
krajín sveta a štúdium som ukončila tzv. červeným diplomom a medailou nemeckého ministra 
školstva.  Ovládanie cudzích jazykov bolo v tom čase skôr raritou;tie moje som využila v mojom 
prvom zamestnaní na Odbore medzinárodných stykov Československej televízie.V Mlynskej 
doline nás zastihli aj udalosti Novembra 1989, ktoré priniesli do našej spoločnosti zásadné 
zmeny. A tie nastali aj v mojom živote. Jedného dňa sa riaditeľ televízie vrátil z rokovania na 
Úrade vlády Slovenskej republiky a zavolal si ma do jeho kancelárie. "Hanka, musel som ťa 
predať", oznámil mi s tým, že jednotlivé inštitúcie boli vyzvané, aby odporučili svojich 
zamestnancov s adekvátnym vzdelaním a jazykovým vybavením pre prácu v novo sa 
formujúcich ústredných orgánoch štátnej správy. Keďže som prichádzala z mediálneho 
prostredia, začala som pracovať na Tlačovom odbore Úradu vlády SR. Boli to časy plné 
nadšenia, entuziazmu, odhodlania urobiť všetko pre dobrý rozvoj novej spoločnosti. O 
Slovensko bol obrovský záujem v zahraničí, najvyšší predstavitelia cudzích krajín nám svojimi 
návštevami prichádzali vyjadriť podporu a dôveru. S plným nasadením som bola súčasťou 
tímu, ktorý pripravoval oficiálne zahraničné návštevy u nás - medzi prvými boli francúzsky 
minister zahraničných vecí Roland Dumas, španielsky premiér Felipe Gonzáles, ale aj princ 
Charles a lady Diana a mnohí ďalší - a tiež cesty našich predsedov vlád do zahraničia - 

pamätná bola prvá návšteva na 10 Downing Street u britského premiéra Johna Majora. 
Najväčší pocit hrdosti som mala vždy, keď som zabezpečila výstupy v zahraničných médiách, 
ktoré prezentovali Slovensko v pozitívnom svetle. Záujem o našu krajinu v zahraničí bol 
nielen z dôvodu vzniku novej demokracie, ale aj pre čoraz častejšie zaznievajúce hlasy o 
možnom rozdelení bývalej federácie. Bola som prítomná na mnohých stretnutiach v tomto 
procese a v predvečer rozdelenia Československa 31.12.1992 som opúšťala Úrad vlády až 
pred polnocou... Samostatné Slovensko si 15.2.1993 zvolilo svojho prvého prezidenta. Po 
slávnostnej inaugurácii som pánovi prezidentovi Michalovi Kováčovi moderovala prvú 
medzinárodnú tlačovú konferenciu v hoteli Bôrik. Tam som dostala ponuku pracovať v 
Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky. Vnímala som to ako jedinečnú príležitosť a veľké 
privilégium. Sídlo prezidenta - Bratislavský hrad, neskôr Primaciálny palác - bol svedkom 
udalostí na najvyššej úrovni. Prijímali sa oficiálne štátne návštevy na úrovni hláv štátov a 
vlád z rôznych krajín, ale aj stretnutia pána prezidenta s rôznymi skupinami občanov SR. 
Snažila som sa navrhovať a pripravovať také podujatia, ktoré by priblížili našu hlavu štátu a 
jej činnosť všetkým občanom. V tomto období som dostala príležitosť absolvovať študijný 
pobyt v  Senáte Spojených štátov amerických a následne v Bielom dome vo Washingtone. 
Bola to neoceniteľná skúsenosť, ktorá ma profesionálne posilnila. Vysoko si cením, že ako 
členka delegácie prezidenta SR som bola na prijatí u Sv. Otca Jána Pavla II., u prezidentov 
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Českej republiky, Nemecka, Portugalska, Ukrajiny, Rakúska, Poľska, ale aj Egypta, Islandu či 
Slovinska...Pri príprave zahraničných návštev a ciest som spolupracovala so zahraničnými 
diplomatickými misiami na Slovensku. Ale ani v najodvážnejšom sne som si nepomyslela, že 
raz budú títo diplomati mojimi kolegami...
  Nebola a nie som ten ambiciózny typ, ktorý robí všetko pre postup a kariéru. Skôr si väčšinou 
niekto iný všimol moju prácu, a to ma posúvalo ďalej. Aj návrh zamestnania na Ministerstve 
zahraničných vecí Slovenskej republiky prišiel od vtedajšieho ministraa posunul ma bližšie k 
významnému obdobiu mojej profesionálnej kariéry. Po vyše troch rokoch pôsobenia na MZV 
SR som bola vyslaná na môj prvý diplomatický post na opačný koniec sveta - do Austrálie. 
Vyslanie znamená zásadný obrat nielen v živote  diplomata samotného, ale aj v živote jeho 
rodiny. My sme opustili Slovensko počas horúceho augusta 1998 a pristáli sme v studenej, 
upršanej austrálskej Canberre. Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Austrálii je príslušné aj 
pre Nový Zéland a všetky štáty v Južnom Tichomorí. Poverovacie listiny som teda odovzdávala 
nielen generálnym guvernérom v Canberre a vo Wellingtone, ale aj v ostrovnej krajine Papua 
Nová Guinea či v Republike Fidžijských ostrovov. V tom čase, po rozdelení bývalého 
Československa, ešte Slovensko v tejto časti sveta veľmi nerezonovalo ako samostatná krajina. 
Robila som množstvo prezentačných aktivít, často v spolupráci s komunitou Slovákov žijúcich 
na austrálskom kontinente, zaujímavých stretnutí, návštev, kultúrnych podujatí, aby som 
našu krajinu dostala do povedomia. Jednou z najkrajších a jedinečných aktivít, na ktorú som 
hrdá, bolo pomenovanie parku v hlavnom meste Canberre menom prvého oficiálneho 
austrálskeho občana, pôvodom Slováka Jána Janduru. Park s jeho menom sa už navždy bude 
nachádzať na všetkých mapách hlavného mesta.Krásnou odmenou mi boli pri rozlúčke slová 
ministra zahraničných vecí Austrálie, ktorý mi - pripomínajúc našu nedávnu minulosť - 
povedal: Anna, ty si urobila "nežnú revolúciu" v našich vzájomných vzťahoch.
Ďalšou krajinou, v ktorej slovenská diplomacia roky zohrávala významnú úlohu, a kde sa 
počas môjho pôsobenia naša krajina predstavila ako jedinečný, čestný sprostredkovateľ 
mierových rozhovorov, bol stredomorský ostrov Cyprus. Keď bola v Prezidentskom paláci 
menovaná skupina nových slovenských veľvyslancov, bola som určená, aby som sa na 
slávnosti preberania poverovacích listín prihovorila v mene všetkých kolegov. Vo svojom 
príhovore som vyzdvihla odhodlanie novo vymenovaných veľvyslancov šíriť dobré meno našej 
krajiny v štátoch nášho pôsobenia a rozvíjať dobré bilaterálne vzťahy. Ako slovenská 
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veľvyslankyňa v Nikózii som organizovala rozhovory medzi lídrami politických strán oboch 
komunít - gréckocyperskej a tureckocyperskej - žijúcich na ostrove a tiež početné podujatia 
pre členov týchto komunít. V našich aktivitách sme úzko spolupracovali s príslušníkmi 
slovenského kontingentu mierovej misie UNFICYP, ktorá dohliada na dodržiavanie mierového 
spolunažívania na Cypre. Bola to veľká česť, keď bolo moje šesťročné pôsobenie v tejto 
ostrovnej krajine bolo najvyšším štátnym vyznamenaním Cyperskej republiky. 
Po návrate na Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR som sa stala 
riaditeľkou Diplomatického protokolu. Je to práca, ktorá nikdy nekončí... Práca, pri ktorej 
zohráva úlohu každý detail. Práca, od ktorej často závisí úspech či dojem, aký mali najvyšší 
štátni predstavitelia cudzích krajín z návštevy u nás. Práca, ktorú som milovala a do ktorej 
som vložila všetko: vedomosti, skúsenosti, empatiu, všetok čas a energiu. Odmenou mi boli 
početné ďakovné listy politických osobností z celého sveta či spokojnosť môjhošéfa - ministra 
zahraničných vecí a európskych záležitostí.  Keď nastal čas ďalšieho vyslania, voľba padla na 
Tureckú republiku. Je to destinácia, ktorá má z pohľadu diplomatického zastúpenia viacero 
dimenzií: jednak ako členská krajina NATO, ale aj ako prístupová krajina rokujúca s 
Európskou úniou, no hlavne ako jeden z rozhodujúcich partnerov v otázkach migrácie, ktorá v 
tom čase kulminovala, či boja proti terorizmu. Bolo mimoriadne dôležité, aby som najvyšším 
predstaviteľom našej krajiny zasielala objektívne informácie a navrhovala zodpovedné 
stanoviská k mnohým aktuálnym otázkam.V Ankare sme prežili nielen pokus o štátny prevrat, 
ale aj historicky prvé Predsedníctvo Slovenska v EÚ, či 250 tisíc dovolenkárov zo Slovenska 
počas jednej letnej turistickej sezóny. To množstvo priateľov a kolegov, s ktorými som naďalej v 
kontakte, svedčí o tom, že to bol náročný, ale profesionálne aj ľudsky nezabudnuteľný 
diplomatický post, ktorý zavŕšil moju diplomatickú kariéru. Bola som dojatá, keď mi ako 
ocenenie mojej práce bola udelená Zlatá plaketa ministra zahraničných vecí a európskych 
záležitostí Slovenskej republiky "za významný prínos k budovaniu slovenskej zahraničnej 
služby a presadzovanie záujmov Slovenskej republiky vo svete". Je krásne mať na čo spomínať 
a je veľkým šťastím, ak človek môže robiť v živote to, čo robí rád a čo ho napĺňa. Lebo len tak 
môže byť vo svojej práci úspešný. Neraz som prežívala ten úžasný pocit, keď sa Slovensko 
zaskvelo na medzinárodnom fóre alebo pred zahraničným publikom. Keď sa mi podarilo 
predstaviť našu krajinu v dobrom svetle, získať pre nás uznanie či obdiv. Keď som mohla byť 
nápomocná pri nadviazaní dobrej a prínosnej hospodárskej spolupráce, výhodných 
obchodných vzťahov. Keď sa búrlivo tlieskalo slovenským umelcom v zahraničí, keď si (ako mi 
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povedala predsedníčka vlády v Austrálii) jej zamestnanci brali dovolenku, lebo na námestí 
počas dňa vystupovala Lúčnica. Keď sme dostali poďakovanie od Slovákov, ktorým sme v 
zahraničí pomohli v ťažkej situácii. Je to odmena za všetko, čo som obetovala profesionálnemu 
životu.   V tom súkromnom som hrdá na svoju rodinu. Je šťastím, že ako žena diplomatka 
mám fungujúcu rodinu, že manžel bol ochotný ma nasledovať a prispôsobiť sa tomuto životu. 
Moja dcéra Hanka je zároveň moja najlepšia priateľka, poradkyňa... Jej som volala, keď som 
potrebovala poradiť, ale aj podeliť sa s úspechom, s dobrým pocitom z  vydareného podujatia, z 
úspešného vstúpenia. S manželom sme tandem, kto nás pozná, vraví, že sa perfektne 
dopĺňame. Stal sa z neho slávny hobby-kuchár a nejedna oficiálna akcia, ktorú sme 
organizovali, bola úspešná aj vďaka jeho ponuke vynikajúcich slovenských špecialít. Nebývalý 
úspech mali aj koledníci v Canberre, keď sme všetci traja na Štedrý večer chodili hrať a spievať 
Tichú noc kolegom - veľvyslancom z iných krajín. Krásny zvyk, ktorý som si priniesla z mojej 
rodnej dediny. Som šťastnou babičkou a vďačím Bohu, že máme dobré rodinné zázemie.
Vďačná som aj za to, že som mala možnosť vidieť kus sveta. Hanka mi raz spočítala, že som 
navštívila 96 krajín, aj keď pravdou je, že z niektorých z nich som videla letisko, hotel a vládne 
či prezidentské paláce, kde sa rokovalo... 
  Mala som príležitosť poznať nové kultúry, stretnúť zaujímavé, významné osobnosti, 
nadviazať veľa priateľstiev, rozšíriť si obzory. Práve to robí človeka tolerantnejším, 
chápavejším, otvorenejším. Na druhej strane sa rokmi odlúčenia upevňoval môj vzťah k 
domovu. Staré známe "všade dobre, doma najlepšie" platí o to viac. Je dobré spoznať svet, ale 
dôležité je mať domov, miesto, kam patríme.  Zastupovala som našu vlasť s veľkým nadšením 
a odhodlaním. Vážim si domov a všetko, čo je slovenské. Ešte aj dnes každý návrat na 
Slovensko, keď zazriem našu krásnu zelenú krajinu, je pre mňa sviatkom.  Moja práca ma 
naučila obrovskej pokore. V tom veľkom svete sme len malým kamienkom v jeho mozaike. 
Pripomína mi to moje obľúbené turecké príslovie: Človeka možno prirovnať ku klasu obilia: 
čím je zrelší a plnší, tým viac skláňa svoju hlavu k zemi.
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44. ROČNÍK VÝSTAVY VÍN
  Tento rok, 19.03.2022, sme organizovali už 
44. ročník Výstavy vín v Slovenskom Grobe.Je 
dobré pozrieť sa do minulosti, ako tieto 
výstavy začali.
  Obec Slovenský Grob sa nachádza z 
geologického pohľadu pod svahmi Malých 
Karpát. Pôda v obci je ílovito-hlinitá a vlhká, 
kde sa viniču až tak nedarí. Nie je tu teda 
predpoklad a podmienky na pestovanie 
kvalitných odrôd viniča. Napriek tomu naši 
predkovia pestovali vinič, ale zväčša 
"samorodáky", nenáročné na pôdu a 
starostlivosť. Za týchto podmienok i vyrobené 
víno z týchto odrôd nebolo kvalitné a nemohlo 
sa porovnávať a konkurovať vínam z okolitých 
miest a obcí na Malokarpatských svahoch.
V roku 1976 prišla hospodársko-technická 
úprava pozemkov a tým i zlikvidovanie 
pestovania viniča v chotári mimo obce. 
Pestovanie viniča sa presunulo do 
prídomových záhrad. Týmto presunom prišlo 
k zmene pestovania kvalitných odrôd viniča a 
tým k dorobeniu kvalitnejších vín. Takúto 
zmenu využila aj organizácia záhradkárov v 
našej obci (založená bola v roku 1963) a 
porovnávania vín z Malokarpatskej oblasti s 
vínami vyrobenými v našej obci sa začali 
uskutočňovať na výstave vín, ktoré od 
začiatku organizuje naša záhradkárska 
organizácia. Prvá Výstava vín v obci bola v 
roku 1977 a bolo vystavovaných 16 vzoriek. 
P o s t u p n e  s a  z í s k a v a l i  v z o r k y  z  

vinohradníckych oblastí od Bratislavy po 
Trnavu a v niektorých rokoch aj z oblasti 
Hlohovca, Nitry, dokonca i z Moravy. Počas 
nasledujúcich rokov sa zvyšoval aj počet 
vzoriek, z doterajších výstav bolo najviac 329 
vzoriek na jednej výstave.
  Tento rok na Výstave vína v Slovenskom 
Grobe (neoficiálne najstaršia výstava vín v 
rámci počtu ročníkov na Slovensku) bolo 
možné ochutnať a porovnávať vyše 280 
vzoriek vína.
  Šampiónom bielych vín sa stalo Veltlínske 
zelené z vinárstva Dubovský&Grančič Svätý 
Jur, šampiónom ružových vín sa stal 
Cabernet Sauvignon rosé od Víno Hugo 
Chorvátsky Grob, šampiónom červených vín 
sa stal Dornfelder od Michala Sadloňa z 
Limbachu a šampiónom polosladkých a 
sladkých vín sa stalo Madam cuvée slamové 
víno od Viktora Veselovského, domáceho 
vinára zo Slovenského Grobu.
  Organizačný výbor organizácie záhradkárov 
v Slovenskom Grobe ďakuje všetkým, ktorí sa 
zúčastnili na 44. ročníku Výstavy vín v 
Slovenskom Grobe. Zakúpením vstupného 
10€, v ktorom bol zahrnutý katalóg a pohár s 
logom výstavy, ste podporili našu činnosť. 
 Ďakujeme vám za spoločne príjemne 
strávené chvíle a na zdravie.
Eduard Jajcay, predseda organizácie 
záhradkárov Slovenský Grob
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90 rokov 

OŠK SLOVENSKÝ GROB

21.mája 2022

 Srdečne Vás pozývame na oslavy 90. výročia založenia 
futbalového klubu OŠK Slovenský Grob. 
 9.00 - 14.30 - zápasy mládežníckych mužstiev kat.U7 -  U13 

14.30 - 15.00 - slávnostné zahájenie a odovzdanie cien

15.00 -  zápas starí páni

17.00 - majstrovský zápas „A“ mužstva

 O hudbu, občerstvenie a dobrú zábavu bude postarané. 
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