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VOĽBY 2022
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil voľby do
orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na
sobotu 29. októbra 2022,voľby sa konajú od 07.00 do 20.00 hodiny.
V našej obci volíme 11 poslancov obecného zastupiteľstva. V obci sú vytvorené 4 volebné
okrsky, volebné miestnosti sú 2 v Dome kultúry Slovenský Grob a 2 v budove novej školy na
Tichej ulici 37A. Kandidáti na starostu aj na poslancov sú zverejnení na stránke obce. Po
prvýkrát volíme naraz aj župana a poslancov Bratislavského samosprávneho kraja. Kandidáti sú
na stránke BSK aj na stránke obce www.slovensky-grob.sk.
Právo voliť do orgánov
samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci a
najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Právo voliť do orgánov samosprávnych
krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do
územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely
volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia a najneskôr v deň konania volieb dovŕši
18 rokov veku.

VÝSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY V LOKALITE MALÝ RAJ A ZÁTIŠIE
5.10.2022 sme získali z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR)
Rozhodnutie o schválení eurofondov na výstavbu novej materskej školy. Celková výška nenávratného
finančného príspevku je vo výške 2 375 000 EUR z Integrovaného regionálneho operačného programu.
Je to maximálna výška príspevku, akú bolo možné získať na základe podmienok vyhlásenej výzvy
MIRRI SR. Nová škôlka bude stáť na Tichej ulici, presne oproti Novej základnej škole a hneď vedľa
EKO Parku. Tým, že sa postaví nová škôlka v tejto lokalite, bude rozšírená nová centrálna zóna medzi
lokalitami Malý raj a Zátišie. Výstavba novej škôlky bude podľa plánu dokončená na jar budúceho roka.
Po vybudovaní prístavby materskej školy v roku 2015 a otvorení novej materskej školy pri obecnom
úrade v roku 2018, ide o ďalšie zväčšenie kapacít materských škôl v Slovenskom Grobe, tentokrát až o
6 tried. Nová škôlka je navrhnutá tak, že v prípade budúcej potreby je prispôsobená na rozšírenie
prístavbou ďalších tried, podobne ako nová základná škola na Tichej ulici.
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NARODENÍ V ROKU 2021 PRIVÍTANIE NOVORODENCOV
Bagin Jakub, Ballová Michaela, Baňár Dávid,
Bartozel Teodor Karel, Benčurik Rastislav,
Benkovská Lea, Bobošík Lívia, Boháč Teodor,
Borsuková Lilly, Brendzová Nela, Bukový
Jakub, Bukvay Dávid, Butko Markus, Cichý
Lukáš, Čajkovičová Stella, Čáranová Nela,
Čech Jakub, Dančová Dalma, Demitrovič
Juraj,Dinh Thai Linh An, Dovič Sára, Dranačka
Dominik,Drgoňová Nela, Dubravčík
Juraj,Ďurigová Olívia, Ebringerová Sára,
Fekete Linda,Fricová Izabela,Gajarská
Etela,Gajdoš Michal,Galbavá Viktória,Galovič
J á n ,Ga ž o v á Ve r o n i k a ,Go l i á š Š i m o n ,
Gombárová Daniela,Grznár Gabriel,Gulišová
Anna,Gunišová Sofia Laura,Hajašová Amália,
Halčínová Mária, Halenkovičová Vivien,
Hamara Loriana, Hardoňová Alexandra,Heveš
Leo Mateo,Horár Hugo,Hovančáková
Helena,ImanbakievNiko,IzakovičLiam,Jahnov
á Gabriela,Joud Lýdia,Karabínoš
Líza,KatrenčíkováMegan,Kmeť
K r i š t o f , K o c m u n d a
Maya,KonečnýMaxim,Kostková
Emma,Kosturák Ondrej,Košík
Marko,KothajArtur,Kovárová
Alexandra,Kozáková Izabela,Krampl
Emma,Kuchtová Hana,Kunzo
R a d o s l a v, K u r u c M a t ú š , K u z m i a k o v á
Zuzana,Lakatoš Jakub,Makara
Juraj,Martonová Nela,Matejkovič
Eduard,Matys Mia, Melkus Adam,Meszároš
Tobias, Michalovičová Karolína,Mondok
Olívia, Motlová Elisa, Noskovičová Zoe, Novák
Šimon, Odrobinová Ester,Ondrejičková Diana,
O r e c h o v s k ý S t a n i s l a v, O r o l í n o v á
Alexandra,PastuchaDorian Štefan,Paulík
Matej,Pecúch Peter,Pechová Alexandra,
Peteraj Leonard Martin, Pencák Dominik,
Petrů Elena,Petsasová Olympia,Pinter
Marko,Plačko Matias, Polák Alexander,
Pravda Filip, Režuchová Nina, Sevka
Adam,Schneiderová Nina, Soboňová Dorota,
Sokolová Rebeka,Staníková Diana,Sučanský
M a r t i n O l i v e r, S u c h á n D á v i d , S v r č e k
Dávid,Šedivá Karolína,Šefčík
Markus,ŠilhárDávid,Šindler Tomáš,Šmijovský
Samuel,Šustáková Kamila,
ŠvábikTomáš,Takáč Tomáš,Tánczos Peter
N i c o l a i , To m a š č i k o v á E l i š k a , T ó t h o v á
Minela,Turčinová Amélia, Ulrich Denis,Urban
S i m o n , U r b a n o v á L e n k a , Va l i c e c J á n
Sebastián,Valovič Matteo,Vančo Šimon,
Varga Gregor, Vaškovič Samuel, Velčík
Vladimír, Vitáloš Jakub,Vrábel Jakub, Zvadová

Demografická krivka v našej obci má už dlhšiu dobu
stúpajúcu tendenciu. Tak ako po minulé roky, aj v roku
2021 to nebolo inak. Rozlúčili sme sa s 39 občanmi,
narodilo sa nám 127 detí. Po dvojročnej prestávke
spôsobenej pandémiou sme sa opäť mohli stretnúť
osobne s deťmi a rodičmi, ktorí prijali naše pozvanie.
Privítanie detí narodených v našej obci v roku 2021 sa
konalo 21.apríla 2022 od 10:00 vo veľkej sále Domu
kultúry Slovenský Grob. Pozvánku sme poslali 127
deťom, ktoré nám v obci pribudli za minulý rok (65
chlapcov a 62 dievčat). Na stretnutí sa zúčastnilo 61
drobcov s rodičmi, starými rodičmi. Počet narodených
detí nemá klesajúcu tendenciu, preto sme sa na
obecnom úrade rozhodli, že budeme robiť privítanie
novorodencov 2 krát ročne. Na 13.09.2022 sme
pozvali deti narodené od 1.1. do 30.06.2022. Narodilo
sa ich 48, z toho troje dvojičky, 15 chlapcov a 33
dievčat. Program je krátky, niektoré deti už spia, iné by
už chceli spať, tie väčšie by už radi behali. Všetkým
deťom, aj neprítomným, odovzdávame malý finančný
príspevokvo výške 30,- Eur. V tejto tradícii chceme
pokračovať aj v nasledujúcich rokoch.Fotografie sú
zverejnené vo fotogalérii na stránke www.slovenskygrob.sk. Do života prajeme deťom všetko dobré,
hlavne nech robia radosť vo svojich rodinách.

OPUSTILI NÁS V ROKU 2021
Bagin Rudolf, Beier Čuperka Ferdinand, Bohun
Rudolf, BónaLadislav, Cungelová Anna, Ďurkáčová
Jozefína, Erben Štefan, Gaštan Anton, Hájková
Valéria, Heribanová Cecília, Hlavatovičová Marta,
Hržič Peter, Jajcay Ondrej, Kerecsenyová Anna, Kluka
Vladimír, Kovačičová Emília, Križanovičová Emília,
Lenčéš Štefan, Lipertová Ľudmila, Minarovič Ivan,
Minarovič Samuel, Nižnanová Rozália, Nižňan Peter,
Noskovič Karol, Noskovičová Helena, Pluhár Imrich,
Pluhárová Terézia, Sedlák Ladislav, Slimák Emil,
Szabó Pavol, Šefčíková Jozefína, Španka Viktor, Tichá
Otília, Tokoš Ján, Tutterová Rozália, Ťapáková Darina,
Vaškovičová Jolana, Válek Štefan, Zápražný Anton.
V roku 2021 sme sa rozlúčili s 39 občanmi.
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NOVÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA NA TICHEJ ULICI
5. septembra 2022, teda na začiatku nového
školského roka, sa slávnostne otvorili brány novo
vybudovanej Základnej školy na Tichej ulici, medzi
lokalitami Malý raj a Zátišie. Presne 136 detí
nastúpilo do úplne nových priestorov tejto
základnej školy. Na totoslávnostné otvorenie prijal
pozvanie a prišiel ho podporiť aj župan
Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba,
za účasti všetkých žiakov, rodičov, zamestnancov
školy, zamestnancov a zástupcov obce.
Je potrebné vyzdvihnúť, že spomedzi všetkých
základných škôl v Bratislavskom kraji, ktoré boli
takto podporené z eurofondov, je práve tá naša v
Slovenskom Grobe ako prvá otvorená a spustená
do prevádzky. Ostatné základné školy v kraji ju
teda budú už len nasledovať. Výnimočnosti novej
Základnej školy na Tichej ulici. Nová základná
škola spĺňa najprísnejšie a najmodernejšie
prístupy SMART škôl v Bratislavskom kraji, čo bola
aj podmienka získania eurofondov na jej výstavbu.
Vo svojich 12 triedach vyniká svojou multifunkčnou
výbavou, úplnou bezbariérovosťou, ďalej
energetickou efektívnosťou na báze viacerých
zdrojov, vonkajším a vnútorným multifunkčným
športoviskom, vodozádržnými opatreniami
dažďovej vody, bezpečnou cyklistickou
dostupnosťou, ale aj novou modernou kuchyňou a
susediacim areálom ovocného sadu a EKO parku.
1. Nová základná škola má multifunkčnú výbavu vo
všetkých triedach - interaktívne tabule,
rekuperáciu aj klímu.
Škola rozvíja digitálne zručnosti žiakov aj
pedagogických pracovníkov prostredníctvom
zvyšovania kompetencií kladených súčasným
digitálnym vekom. V každej triede je preto
interaktívna zostava, ktorá pozostáva z
interaktívnej tabule, projektora, stropného držiaka
s HDMI pripojením na PC/notebook.
V rámci uvedených interaktívnych zostáv je
súčasťou aj softvér s databázou interaktívnych
úloh a cvičení pre základné školy, ktorý obsahuje

inšpiráciu vo viac ako 64 500 súboroch rôznych
formátov (alf, word, ppt, pdf) prehľadne
rozčlenených podľa predmetov, ročníkov a
tematických celkov. Škola zároveň disponuje
širokopásmovým internetovým pripojením v 12
triedach, kde žiaci môžu rozvíjať svoje zručnosti.
V každej triede je zároveň aj rekuperácia výmenník vzduchu. Zároveň v prípade horúceho
počasia a vysokých teplôt je v každej triede aj
jednotka klimatizácie pre zabezpečenie optimálnej
teploty pre vyučovanie.
2. Nová základná škola je kompletne bezbariérová
a inkluzívna. Celé riešenie školy je vybudované s
bezbariérovým prístupom, aby sme umožnili
pohyb po škole aj žiakom s obmedzenou
schopnosťou pohybu. Bezbariérovo je riešený
chodník, hlavný vstup, WC, všetky triedy a pre
osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu je k
dispozícii aj výťah. Bezbariérový vstup a WC pre
osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu je aj na
poschodí, a na prízemí je riešené toto WC aj so
sprchou pre imobilných. Z počtu vybudovaných 18
parkovacích miest pred budovou školy je jedno
miesto vyhradené pre potreby osôb s obmedzenou
schopnosťou pohybu. Ide o inkluzívnu školu, ktorá
poskytuje vzdelávanie pre všetkých, tzn. aj pre deti
s poruchami vzdelávania, správania či inými
znevýhodneniami a tým prispieva k vzdelaniu bez
rozdielu a zabezpečuje tak inkluzívny prístup.
3. Nová základná škola má svoje vnútorné a
vonkajšie športovisko. Telocvičňa je súčasťou
školy a tvorí ju: samostatná telocvičňa s výškou
6m, ku ktorej patria 4 šatne so sprchami a toaletami
a náraďovňou pre športové pomôcky.
Pred školou sa nachádza multifunkčné ihrisko s
umelou trávou, ktoré využívajú deti už aj cez veľkú
prestávku.
4. Nová základná škola má svoju modernú
kuchyňu s jedálňou. Prevádzka kuchyne s
jedálňou je situovaná vo východnom krídle
objektu. Vo výbave kuchyne sú nové spotrebiče
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ako konvektomaty, plynový varič a kotol, gril,
univerzálny robot. Priestorovo je rozdelená na
príjem potravín, šatne zamestnancov kuchyne,
upratovaciu komora, štyri sklady podľa zamerania,
hrubú a čistú prípravňu s umývaním riadu.
5. Nová základná škola má energetickú efektívnosť
na báze viacerých zdrojov v energetickej triede A0
Pri navrhovaní energeticky tejto školy sme
vychádzali z týchto predpokladov, ktoré chceme
dosiahnuť:
1. potreba zníženia tepla na vykurovanie na
minimum;
2. zníženie spotreby energie na chladenie,
vetranie, prípravu teplej vody a osvetlenie;
3. značné pokrytie celkovej potreby energie
obnoviteľnými zdrojmi energie;
4. nastavenie školy na energetickú triedu A0.
Projekt je v súlade s princípmi energetickej
efektívnosti budov uplatňovaných pre sektor
verejných budov a dosahuje energetickú triedu A0.

Na streche je umiestnených 46 ks fotovoltaických
panelov, v kotolni sa nachádza kotol na peletky pre
ústredné vykurovanie a ohrev teplej vody v
zásobníku je zabezpečený pomocou solárnych
kolektorov. Rekuperačným vetraním sú zároveň
zabezpečené priestory učební, školskej jedálne,
telocvične, kuchyne a súvisiacich priestorov.
6. Nová základná škola má zelené a vodozádržné
opatrenia pri nakladaní s dažďovou vodou
Výstavbou školy sa vytvorili podmienky pre
environmentálnu výchovu žiakov, ktorou sa bude
zvyšovať povedomie o zodpovednom prístupe k
životnému prostrediu. Nakoľko ide o novostavbu,
pri jej výstavbe je veľký dôraz kladený na životné
prostredie a efektívne a ekologické nastavenie
využívania energie. Súčasťou novej školy sú aj
zelené a vodozádržné opatrenie. Dažďové vody
budú zachytávané do akumulačnej nádrže.
Dažďová voda zachytená v akumulačnej nádrži
bude slúžiť na polievanie zelene a v prípade
potreby na dopĺňanie vody do suchého jazierka
vybudovaného v areáli školy. Voda teda ostáva v

tomto priestore a neodteká preč, čo je veľmi
dôležité, o čom sme sa všetci presvedčili toto
horúce leto. Všetky osvetlenia na chodbách a
priestoroch mimo tried sú nastavené na pohybové
senzory, takže nedochádza k zbytočnému
svieteniu a míňaniu elektrinou. Žiaci sú vedení k
výuke a poznaní o separovaní odpadu. Odpad je
separovaný najprv v triedach do vyčlenených
košov a potom vo vonkajších zberných nádobách
umiestnených v areáli ZŠ.
7. Nová základná škola je prístupná bezpečnou
cyklistickou dostupnosťou. Nakoľko sa škola
nachádza v zastavanej obytnej oblasti medzi
lokalitami Malý raj a Zátišie, kde je možné pre
občanov obce dochádzať aj ekologickejšou
dopravou, ako napríklad na bicykli alebo
kolobežke, obec na jar a v lete upravila
organizáciu dopravy a zabezpečila nové značenia
najmä na cestách v Malom raji a Zátiší, ktorými je
možné dôjsť do školy. Boli osadené zvislé a
vodorovné značky a značenia (piktogramy a
červenou farbou odlíšené výškové a iné rozdiely
na vozovke) práve pre potreby cyklistov. Zároveň
bola aj upravená maximálna povolená rýchlosť na
týchto úsekoch na 30km/h. Táto 30km/h rýchlosť
je veľmi podstatná pre bezpečnosť cyklistov, keď
sú na jednej zdieľanej komunikácií s autami a nie
je možné pre nich vybudovať segregovanú trasu.
Určitým obyvateľom sa uvedené opatrenie napriek
tomu nepozdávalo, no my sme presvedčení, že
bezpečnosť nie len našich detí na bicykloch, ale aj
dospelých, je prvoradá. Nakoniec je to
ohľaduplnosť a bezpečnosť suseda voči susedovi.
Zároveň boli osadené aj cyklostojany pre lepšie
parkovanie bicyklov v areáli školy.
8. Nová základná škola je bezpečná
Bezpečnosť je vždy prvoradá! V objekte sú
osadené protipožiarne dvere, hasiace prístroje a
hasiace hydranty s hadicami. Prípadná evakuácia
osôb v rámci budovy je navrhnutá cez označené
únikové cesty a následne na voľné priestranstvo.
V rámci bezpečnosti celej školy je aj exteriérové
požiarne schodisko na okraji budovy.
9. Nová základná škola má svoj ovocný sad a
blízky EKO Park
Vedľa telocvične sú zasadené ovocné stromy,
ktoré sú typické pre našu oblasť. Vždy sa v
Slovenskom Grobe pestovali ovocné stromy v
záhradách a preto máme záujem, aby aj deti a
žiaci základnej školy mali vzťah nie len k prírode,
ale aj záhrade. Aby vedeli, ako sa pestuje ovocie,
ako rastie a dozrieva priamo pred ich očami.
Zároveň je tam vytvorený priestor na zeleninové a
ovocné políčka. V lete dokončený EKO Park, ktorý
je takpovediac cez cestu, doplňuje svojou 2hektárovou zeleňou celkový priestor a
umiestnenie novej základnej školy. Je tu vysadené
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množstvo stromov, kríkov, sú tu parkové chodníky,
oddychový a informačný mobiliár, futbalové ihrisko
s automatickou závlahou zo studne a areál pre psy.
Pre žiakov naozaj na skok. Ako sa to celé s novou
základnou školou na Tichej ulici začalo? V júni
2019 zabezpečila obec po dlhých a náročných
rokovaniach získanie potrebných pozemkov na
výstavbu školy za symbolickú sumu 1 EUR.
Následne obec obstarala projektantov, získala
postupne projektovú dokumentáciu, schválenie
územného rozhodnutia a potrebných stavebných
povolení. Pokračovalo to zrealizovaním
náročného verejného obstarávania s následným
podpisom zmluvy o dielo s víťazom. Samotná
realizácia stavby trvala rekordne krátky čas,
nakoľko sme chceli stihnúť začiatok školského
roka 2022/2023, čo sa aj podarilo. Cena novej
základnej školy vrátane telocvične, kuchyne,
vonkajšieho multifunkčného ihriska, vonkajšieho

areálu a celého vnútorného vybavenia je vyše 3,5
mil. EUR. Nakoľko obec nedisponovala
prostriedkami na kompletné financovanie výstavby
školy, pripravila projekt na získanie eurofondov už
mesiac po vyhlásení eurofondovej výzvy z
Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a
informatizácie SR (MIRRI SR), a to v prvom
hodnotiacom kole v júli 2021.Totiž len vďaka
Bratislavskému samosprávnemu kraju a MIRRI
SR sa v roku 2021 podarilo prvý krát alokovať
eurofondové prostriedky na výstavbu základných
škôl v Bratislavskom kraji, čo doteraz nebolo nikdy
možné za uvedených podmienok. Príspevok z
eurofondov sme nakoniec získali a bolo možné
začať so stavbou školy. Bola podpísaná Zmluva o
nenávratný finančný príspevok z Integrovaného
regionálneho operačného programu.
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OSLAVY MEDZINÁRODNÉHO DŇA DETÍ
Medzinárodný deň detí je 1.júna, ale oslavovali sme ho u nás v obci 4. a 5. júna 2022. V lokalite Malý raj
sa 4.6.2022 uskutočnil prvý ročník Malého grobského dňa. Minulý rok sme vyskúšali, že to funguje a
preto chceme zaviesť ďalšie tradičné podujatie. Na pozemku, ktorý je určený na výstavbu materskej
školy, sme postavili pódium, ktoré privítalo domáce hviezdy zo skupiny SUNNY BAND, ktorá sa každým
rokom zlepšuje, Anabelu Mollovú s Markusom Danielom, Luciu Bugalovú a Andreu Somorovskú s
pesničkami z muzikálu Slovenské ľadové kráľovstvo. Hudobný doprovod mala pod palcom kapela
Michala Bugalu. Kúzelník svojim vystúpením očaril nielen deti. Veľmi dobrým programom sa prezentoval
Oddiel jazdnej polície SR so svojimi koníkmi, ktoré ukázali, ako vedia pracovať aj v extrémnych
podmienkach. Bodkou za pekným dňom bol komorný koncert Paľa Drapáka. V nedeľu 5.6.2022
pokračovali oslavy MDD na terase Domu kultúry Slovenský Grob. Na začiatku mohli deti absolvovať
rôzne súťaže, ktoré si pre ne nachystali pani učiteľky z materskej školy Slovenský Grob. Pre deti bola
pripravená detská diskotéka, dievčatá zo StyleSacademy naučili deti veselé tančeky. Príslušníci
hasičského zboru predstavili svoje vozidlo, ktoré používajú pri zásahoch, deti si mohli vyskúšať
striekanie na presnosť pomocou prúdnice na terč. Pracovníci súkromnej bezpečnostnej služby Defense
Pro boli s dvomi vozidlami, jedno používajú na hliadkovanie, druhé majú upravené na prevoz
odchytených zvierat. Minnie a Mickey robili po celej ploche výbornú náladu a odfotili sa s každým, kto mal
o fotku záujem. Roman Novota s členmi kynologického klubu predstavili svojich štvornohých miláčikov a
ich poslušnosť. Táto časť osláv MDD je každoročne vysoko sledovaná. Najväčší nápor je vždy na
skákacích hradoch, ktoré boli dva, jeden pre menšie, jeden pre väčšie deti. Od obce dostali deti malú
sladkosť. Dúfame, že všetci, ktorí prišli, strávili príjemné a veselé popoludnie.
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PUMPTRAKOVÁ DRÁHA V SLOVENSKOM GROBE
V júni počas Hodov bola slávnostne otvorená pumptracková dráha v rámci voľnočasového a obecného
športového areálu pri futbalových ihriskách. Základom pumptrackovej dráhy je 2 metre široká trať
tvorená vlnami a klopenými zákrutami v rôznom prepojení. Jazda na pumptrackovej dráhe je výbornou
športovou aktivitou pre deti aj dospelých, jednoducho pre všetky vekové kategórie. Asfaltový povrch trate
umožňuje jazdu najmä na bicykloch, ale tiež na kolobežkách. Okrem zábavy počas jazdenia sa rozvíjajú
aj praktické technické návyky a celková telesná kondícia. Vlny sa využívajú na získavanie rýchlosti bez
toho, aby bolo nutné pedálovať, pohyb sa získava najmä tzv. pumpovaním na koleso bicykla - ideálne
konštrukčne vhodného na pumptrackovú dráhu. Rozloženie prvkov vytvára okruhy, ktoré je možné
kombinovať dovtedy, kým jazdcovi stačia fyzické sily. Ako to celé začalo - počas pandémie koronavírusu
mnohí vyhľadávali a mohli využívať len vonkajšie športoviská a presne toto stálo za inšpiráciou
vybudovať pumptrackovú dráhu v našej obci. Podobné dráhy sú na Zochovej chate a vo Viničnom. Jej
umiestnenie pri dvoch futbalových ihriskách a multifunkčnom ihrisku dopĺňa tento športový a
voľnočasový areál o ďalší typ pohybovej aktivity pre bicykle a kolobežky. Dráha je postavená v mieste,
ktoré teda nepôsobilo dobre. Mnohí si určite pamätajú, ako to tam pôvodne vyzeralo pred pár rokmi - išlo
o veľké kopce najmä z navozenej výkopovej hliny a zeminy z čias budovania kanalizácie v obci, čiže išlo o
ekologickú záťaž v podobe výkopovej zeme ešte spred cca 15-25 rokov. Obec zrekultivovala asi štyri
pätiny tohto materiálu pred niekoľkými rokmi a vybudovala tam multifunkčné ihrisko s umelou trávou.
Pred tým sa tá obrovská kopa výkopovej zeminy končila tesne za futbalovou bránkou tréningového
ihriska. Čiže ten zvyšok, ktorý tam bol pred začatím stavebných prác na tejto dráhe bola len približne 1/5
z pôvodnej kopy. Jedným krokom teda bola zabezpečená rekultivácia územia a zároveň jej premena na
športové využitie v rámci voľnočasového a športového areálu. Podobne je to trend všade v Európe meniť
takéto typy území (brownfieldy) na užitočné verejné plochy. Táto dráha meria cez 200metrov a je
rozdelená na dve časti - pre začiatočníkov je úvodná, najbližšia časť od vstupu a pre pokročilých je
stredná a zadná časť dráhy. Slávnostne otvoril dráhu Ján Kočiš, majster sveta v cyklotriale, ktorého
vystúpenie skokov cez prekážky bolo súčasťou programu. Potom si už mohol pumtrackovú dráhu
vyskúšať každý, kto prišiel. Pri každej jazde je však potrebné dbať na bezpečnosť - a to nosiť minimálne
prilbu a taktiež chrániče kolien a lakťov.
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SPOLOČNE VYTVÁRAME PROJEKTY V NAŠEJ OBCI
Čo sú to vlastne tie integrované projekty, ktoré
zrealizujeme v našej obci? Zjednodušene sú to
projekty, ktoré sa dlhodobo pripravujú tak, aby na
seba nadväzovali a vhodne sa dopĺňali.
Vytvárať integrované projekty znamená vytvárať
komplexné a zmysluplné využitie rozvojového
potenciálu časti obce, konkrétneho miesta,
vybranej lokality alebo zóny obce. Môže ísť o
kombinácia bezpečnosti a dostupnosti školy, alebo
školského zariadenia, komplexnú úpravu lokality
alebo vytvorenie športového miesta s viacerými
funkciami a dostupnosťou, taktiež o viaceré
opatrenia v oblasti ochrany a udržateľnosti
životného prostredia. Cieľom totiž je, aby sa
jednotlivé aktivity vzájomne podporovali a dopĺňali,
pretože v takom prípade dochádza k
efektívnejšiemu využitiu vynaložených finančných
prostriedkov a zdrojov, nakoľko všetky činnosti
majú logickú nadväznosť a taktiež synergické
efekty. Týmto spôsobom môže dochádzať k
zhodnocovaniu nie len tých nehnuteľností, do
ktorých sa investujú financie, ale dochádza aj k
zhodnocovaniu súkromných nehnuteľností, ako sú
domy a byty, ktoré sú v ich okolí a sú dotknuté
integrovanými projektami. Integrované projekty sa
nebudujú hneď všetky naraz, ale postupne, čo
však závisí od možností, disponibilných zdrojoch,
kapacít a taktiež schopností.
Vytvorili sme postupne v obci tieto integrované
projekty - také, ktoré sa vzájomne dopĺňajú a
nadväzujú na seba:
1.
Cesta do Základnej a materskej školy na
Školskej ulici
Veľa žiakov z každého kúta obce navštevuje
základnú školu na Školskej ulici. Veľa z nich
využíva na dochádzanie do základnej školy, ale aj
materskej školy na Školskej ulici svoj bicykel. A
každým rokom sa počet žiakov zvyšuje. V minulom
školskom roku 2021/2022 navštevovalo základnú
školu na Školskej ulici 486 žiakov a vyše 80
zamestnancov školy. Preto je potrebné zabezpečiť
bezpečný prístup do školy. Obec teda vybudovala
cyklotrasy v rámci svojho územia, zabezpečila
viaceré svetelné a zvukové priechody pre chodcov
cez Hlavnú a Pezinskú ulicu, taktiež vyznačila nové
priechody pre chodcov, zabezpečila segregovaný
chodník pre chodcov a cyklistov v centre obce,
ktorý vedie od autobusovej zastávky k areálu
Základnej školy na Školskej ulici, zároveň povolila
prejazd autám cez Poštovú ulicu len počas rannej
špičky, aby sa netvorili zápchy na Školskej, bolo
pripravené parkovisko pre bicykle v areáli školy,
počas výpadku regionálneho dopravcu
zabezpečila obec vlastný autobus pre deti
dochádzajúce z lokalít Malého raja a Zátišia.

Štart: bezpečnosť a dostupnosť školy bezpečná
cyklotrasa a cyklochodník- bezpečné svetelné
priechody - samostatný chodník na Poštovej parkovisko pre bicykle - zabezpečenie náhradnej
dopravy - cieľ: Základná škola Školská ulica. Týmto
sa vytvorili predpoklady ísť do školy po
segregovanej cyklotrase, cez bezpečný priechod
pre chodcov, cez samostatný chodník a
zaparkovať bicykel v areáli základnej školy a v
prípade krajnej situácie mať aj zabezpečený
náhradný spoj.
2.
Cesta do školy na Tichej ulici
V septembri 2022 bola otvorená nová základná
škola na Tichej ulici. Žiaci v rámci prvých štyroch
ročníkov bývajúci v lokalitách Malý raj a Zátišie
navštevujú túto novú základnú školu na Tichej ulici
a mnoho z nich využíva na dochádzanie do
základnej školy aj svoj bicykel. V tomto školskom
roku 2022/2023 navštevuje základnú školu na
Tichej ulici 136 žiakov a vyše 15 zamestnancov
školy. Na jar a v lete obec upravila organizáciu
dopravy v lokalite Malý raj Zátišie a zabezpečila
nové značenia najmä na cestách smerujúcich k
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novej základnej škole. Boli osadené zvislé a
vodorovné značky a značenia (piktogramy a
červenou farbou odlíšené výškové a iné rozdiely na
vozovke, upravená maximálna povolená rýchlosť
na vybraných úsekoch na 30km/h z hľadiska
bezpečnosti žiakov ale aj ostatných cyklistov na
cestnej komunikácií. Zároveň na jeseň začína
výstavba novej Materskej školy na Tichej ulici,
ktorá bude stáť oproti novej základnej škole.
Štart: bezpečnosť a dostupnosť školy
bezpečná cyklodopravav lokalite Malý raj a Zátišie
- bezpečná premávka na cestách s 30km/h farebne odlíšené prechody a napojenia - cieľ: nová
základná škola Tichá ulica. Týmto sa vytvorili
predpoklady ísť do školy po značenej ceste, v
rámci bezpečnej premávky a prísť včas a
bezpečne do školy.
3.
Oddychová zóna pri ihriskách
Je dôležité mať svoj športový a voľnočasový areál,
rozvíjať ho a udržiavať. Tak, ako rastie počet detí a
žiakov v školských zariadeniach, rastie aj počet
obyvateľov obce. Na základe nárastu záujmu o
športové aktivity vybudovala obec hlavné futbalové
ihrisko s detským ihriskom, potom tréningové
futbalové ihrisko a následne multifunkčné ihrisko. V
rámci rozvoja ďalších pohybových možností obec v
tomto areály zlikvidovala malú ekologickú záťaž v
podobe skládky z výkopovej zeminy a vybudovala
Pumptrackovú dráhu pre bicykle a kolobežky.
Zároveň z hľadiska dostupnosti areálu bol
vybudovaný nový chodník pre chodcov a cyklistov
spájajúci tento areál s cyklotrasou do lokality
Zátišie. V ďalšej fáze bolo zabezpečené solárne
verejné osvetlenie na oboch cyklochodníkoch.
Štart: dostupnosť športu a zdravý životný štýl
Futbalové ihriská - multifunkčné ihrisko pumptracková dráha - cyklochodník - solárne

verejné osvetlenie -cieľ: dostupný športový a
voľnočasový areál. Týmto sa vytvorila možnosť,
aby sa aj dieťa dostalo po bezpečnej a osvetlenej
cyklotrase na futbalový tréning. Partia kamarátov
sa vie dostať po cyklotrase k športovému areálu za
futbalom, pumptrackom a večer po osvetlenom
chodníku naspäť. Partia kamarátok môže využiť
chodník na korčuliach do kaviarne na šálku kávy
alebo burger. Zároveň sa každývie dostať cez
športový areál bezpečne k domu kultúry, alebo aj
do lekárne.Vždy to závisí od toho, kto ide odkiaľ a
kam smeruje.
4.
Centrálna zóna Malý raj a Zátišie
Každá obec má svoju centrálnu zónu, aj Slovenský
Grob vždy mal centrálnu zónu pochopiteľne v
strede obce, kde sa pôvodne nachádzal potok, no
aktuálne tam nachádza park so stromami, kaplnka
svätej Anny, socha husi, pošta, pekár, viaceré
reštaurácie, pohostinstvá a šenk.Rozširovaním
obce a nárastom počtu obyvateľov však vznikol
nový potenciál na vybudovanie ďalšej centrálnej
zóny a to medzi lokalitami Malý raj a Zátišie.
Dlhodobo sa pracovalo na vyjednávaní a prebehli
mnohé rokovania o získaní tohto územia do
vlastníctva obce. Tým, že sa obec zaviazala, že na
území o výmere viac ako 35 000 m2, čiže 3,5
hektára pôdy postaví a zabezpečí občiansku
vybavenosť, vlastník pozemkov súhlasil s
odpredajom za symbolické 3 EUR; 1 EUR za
pozemok pod základnou školou, 1EUR za
pozemok pod materskou školou a 1EUR za
pozemok pod EKO Parkom, spolu teda 35 000 m2.
V rámci tohto územia bola postavená nová
moderná základná škola, postavené multifunkčné
ihrisko, bol vybudovaný EKO Park, vybudované
futbalové ihrisko v parku, výbeh pre psi a na jeseň
sa začne s budovaním novej materskej školy. Ako
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už bolo spomenuté, na jar a v lete obec upravila
organizáciu dopravy v lokalite Malý raj Zátišie a
zabezpečila nové značenia najmä na cestách
smerujúcich k novej základnej škole. Boli osadené
zvislé a vodorovné značky a značenia (piktogramy
a červenou farbou odlíšené výškové a iné rozdiely
na vozovke, upravená maximálna povolená
rýchlosť na vybraných úsekoch na 30km/h z
hľadiska bezpečnosti žiakov, ale aj ostatných
cyklistov na cestnej komunikácií.
Štart: rozšírenie občianskej vybavenosti a
verejných priestranstiev v obci bezpečná
cyklodoprava v lokalite Malý raj a Zátišie bezpečná premávka na cestách s 30km/h výstavba novej základnej školy - vytvorenie EKO
Parku -vytvorenie futbalového ihriska -výbeh pre
psi - výstavbanovej materskej školy - Cieľ:

vytvorenie ďalšej centrálnej zóny v obci. Týmto sa
vytvorila možnosť, aby dieťa či už samé, alebo v
doprovode rodiča, prišlo bezpečne do školských
zariadení, a po škole mohli žiaci vyjsť do parku.
Vytvorili sa predpoklady pre bezpečnosť
účastníkov cestnej dopravy. Ďalej je možnosť, aby
sa partia kamarátov mohla bezpečne na bicykli
dostať k futbalovému ihrisku v parku a majitelia
psom k novému oplotenému výbehu pre psi.
Revitalizovalo sa celé dotknuté územie a tým sa
zvýšila jeho atraktivita. Popritom vytvorením
zeleného parku, výsadbou stromov a budovaním
vodozádržných opatrení v areáli základnej školy je
predpoklad dosiahnuť zníženie vysokých teplôt
počas letných horúčav a zabezpečiť aj udržanie
dažďovej vody v území.

HODINA VLASTIVEDY NA OBECNOM ÚRADE
V apríli navštívili obecný úrad tretiaci základnej
školy. Na hodinách vlastivedy si čítali knihu o
Slovenskom Grobe a svoje vedomosti si chceli
overiť u pána starostu Štefana Gašparoviča. Ten
im pútavo rozprával o obci, v ktorej žijeme. (O jej
histórii, súčasnosti a spomenul aj zaujímavosti a
plány do budúcnosti.) Trpezlivo odpovedal na
zvedavé otázky detí, ktorých bolo neúrekom. Po
besede odchádzali tretiaci bohatší o mnoho
nových poznatkov a dostali aj sladkú odmenu.
Ďakujem za netradičnú hodinu vlastivedy.
Za príspevok ďakujeme pani učiteľkám tretiakov
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NÁVŠTEVA OBCE
V stredu 20.7.2022 našu obec navštívil štátny
tajomník Ministerstva investícií, regionálneho
rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) prof. Ing.
Dušan Velič, DrSc..
Štátny tajomník má v kompetencií najmä
regionálny rozvoj v rámci MIRRI SR a preto sa
zaujímal najmä o projekty financované
prostredníctvom eurofondov poskytnuté z
Integrovaného regionálneho operačného
programu - IROP. Štátny tajomník Dušan Velič
prejavil uznanie, že obec bola úspešná pri získaní
eurofondov vo výške 3,3 milióna EUR
nenávratných finančných príspevkov, konkrétne:
- v roku 2019 pri realizácií projektu Vybudovania 5
odborných učební Základnej školy Slovenský
Grob v sume nenávratného príspevku 133 000
EUR
- v roku 2019 pri realizácií projektu Zlepšenia

nakladania s komunálnym odpadom
prostredníctvom biokompostérov v sume
nenávratného príspevku 167 000 EUR
- v roku 2020 pri realizácií projektu Vybudovania
cyklotrasy smerom na Viničné v sume
nenávratného príspevku 217 000 EUR
- v roku 2022 pri realizácií projektu Výstavby novej
Základnej školy na Tichej ulici v lokalite Malý raj a
Zátišie v sume nenávratného príspevku 2 850 000
EUR.
Po pracovnom stretnutí so starostom obce a
zástupcom starostu obce si spoločne prezreli
dokončovacie práce na rozostavanej škole elokovanom pracovisku Základnej školy na Tichej
ulici. Zároveň pána štátneho tajomníka zaujímala
aj fáza prípravy novej Materskej školy na Tichej
ulici, ktorá bude stáť presne oproti novej základnej
škole.

DOTÁCIE POSKYTNUTÉ BSK
V máji 2022 sme podpísali Zmluvu o poskytnutí
dotácie č.DOT/2022/0041 z Bratislavskej regionálnej
dotačnej schémy -výzva na podporu životného
prostredia a rozvoja vidieka 2022. Na projekt
,,Naštartujme verejnú zeleň "sme získali finančnú
podporu vo výške 5855,40 Eur. Celkovo sme investovali
v tomto projekte 7407,60 Eur na výsadbu nových
stromov a kríkov pri dome kultúry, kde sme pokračovali
už treťou etapou výsadby a obnovy zelene a v lokalite
Monari. Úspešní sme boli aj v mesiaci jún 2022, keď
nám na BSK schválili žiadosť vo výške 3000 Eur, v
projekte ,,Mobiliár do obce" v rámci dotačnej schémy
Bratislavského samosprávneho kraja ,,Individuálna
dotácia z BSK 2022".
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VEĽKONOČNÉ TRHY
Po dlhšej dobe, keď nebolo možné stretávať sa na
hromadných podujatiach, dochádza k postupnému
uvoľňovaniu opatrení. Preto sme sa po varení
gulášu mohli opäť stretnúť na Veľkonočných
trhoch. Trhy sa konali 9.4.2022 na terase domu
kultúry. Všetci, rodičia, starí rodičia boli hrdí na
svoje deti, ktoré si pripravili veselý, zaujímavý
program. Vo vystúpeniach sa vystriedali deti zo
všetkých tried materskej aj základnej školy
Slovenský Grob. V stánkoch ponúkali pani učiteľky
výrobky detí s veľkonočnou tématikou, obyvatelia
obce si mohli zakúpiť med od domáceho výrobcu,

krásne zdobené kraslice, výrobky z hliny a prútia,
paličkované obrázky, v ponuke bola aj kniha o
Slovenskom Grobe. Za bohatú ponuku v bufete
ďakujeme chlapcom z Obecného športového klubu
Slovenský Grob. Na podujatí spolupracovali
organizácie, ktoré združujú občanov našej obce Miestny odbor Matice slovenskej, Slovenský zväz
záhradkárov, Cech husacinárov, športovci a
kolektív učiteľov a učiteliek Základnej školy s
materskou školou Slovenský Grob. Nakoniec sa aj
počasie umúdrilo a celé popoludnie sa nieslo v
dobrej atmosfére.

STAVANIE MÁJA
Stavanie májov má na Slovensku dlhú tradíciu.
Chlapci stavali máje svojim frajerkám, aby každý
vedel, aká veľká je ich láska. U nás v obci staviame
máj 30.apríla, tento rok sa nám to podarilo opäť tak,
ako sme boli zvyknutí pred covidom. Veľký máj v
strede obce stavajú pracovníci obce, v tomto roku
bol naozaj krásny. Na terase domu kultúry sme mali
poobede krátke pásmo, v ktorom vystupovali
členovia speváckeho súboru Vajzgruban (predtým
Liturgia), žiaci deviateho ročníka základnej školy
spolu so svojou triednou učiteľkou a členovia

Miestneho odboru Matice slovenskej. Kroje im
všetkým veľmi svedčali, aj spev piesní s májovou
tematikou sa celkom vydaril. Deviataci postavili
malý máj pre svoje spolužiačky, s ktorými sa na
konci školského roka rozlúčia, lebo budú
pokračovať na stredné školy. Potom nasledovala
krátka zábava so skupinou REMIX, na rozbeh
sezóny len do 22 hodiny a to najmä preto, že v noci
býva ešte chladno. Tešíme sa spolu s vami na
ďalšie spoločné stretnutia pri hudbe a dobrej
zábave.
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HODOVANIE V GROBE
Pri našich hodových slávnostiach zachovávame tradičné termíny hodových slávností. V júni na
Jána, v auguste na Sedembolestnú Pannu Máriu, tieto termíny sú podľa cirkevných prameňov,
nakoľko kostol je zasvätený Jánovi Krstiteľovi a kaplnka Sedembolestnej Panne Márii.
V júni sme hodovali od piatku 24.6., kedy sme pokračovali v tradícii jánskych ohňov, začali sme
slávnostnou svätou omšou, po nej pán farár Bartolomej Balun požehnal vatru. Krátky program si
pripravil spevácky súbor Vajzgruban, odzneli piesne s jánskou tematikou. Miestny odbor Matice
slovenskej si pripravil stánok plný sladkých a slaných dobrôt, pre deti boli na opekanie nachystané
špekáčiky. Zábava pokračovala so skupinou NEW GENERATION, o polnoci nás ale rozohnala silná
búrka. V sobotu program otvorila dychová hudba Grinavanka so svojim repertoárom. Čakanie na
hlavný program spestrila skupina REMIX a dievčatá z tanečnej akadémie StyleS. Dara Rolins vo
svojom vystúpení zaspievala svoje hity a navnadila všetkých na tanečnú zábavu, ktorá pokračovala
do skorých ranných hodín. Nedeľný program sa niesol v znamení športu. Chlapci z kategórie U13
odohrali priateľský zápas s FK Rača. Pri otvorení novej pumptrackovej dráhy sme si pozreli
vystúpenie majstra sveta v cyklotriale Jána Kočiša, ktorý predviedol excelentný výkon so svojim
špeciálnym bicyklom a neváhal pri tom použiť figurantov z radov našich obyvateľov.
Hlavným bodom augustového hodovania je nedeľná púť ku kaplnke Sedembolestnej Panny Márie.
Hody otvárala v piatok 12.08.2022 hudobná skupina Orions, ktorá u nás hrala prvýkrát, ale výborne. V
sobotu nás naladila dychová hudba Šarfianka, po nej nasledovalo pásmo Dožinky, ktoré pripravuje
Miestny odbor Matice slovenskej, pásmo piesní s dožinkovou tematikou si pripravuje každoročne
spevácky súbor Vajzgruban a deti v dožinkovom sprievode predvádzajú činnosti spojené so zberom
úrody. Chlapci mlátia cepmi obilie, dievčatá viažu snopy, všetkých dobrým nápojom odmení hospodár
za dobrú prácu. Starostovi obce a predsedovi poľnohospodárskeho družstva odovzdajú dožinkový
veniec, ktorý každý rok krásne uviažu a ozdobia z úrody z našich polí dámy zo Šikovných ručičiek.
Návštevníkom podujatia ponúkneme vždy chlebík so soľou a kvasáky, ktoré majú vždy veľký úspech.
Zuzana Smatanová nás potom potešila svojimi piesňami a o to lepšie sme sa potom zabávali pri
hudobnej produkcii skupiny NEW GENERATION.
V nedeľu od 10:00 sa vydali pútnici od kostola ku kaplnke, kde bola slávnostná svätá omša.
Každoročne sa jej zúčastňuje viac a viac veriacich. Pán farár poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na
príprave a zabezpečili hladký priebeh dopoludnia. Celé hodovanie sme ukončili futbalovým zápasom
V. ligy s mužstvom ŠK Svätý Jur. Športovci z Obecného športového klubu zabezpečujú počas
všetkých podujatí bufet, výťažkom z neho si zabezpečujú financovanie niektorých aktivít pre malých
aj starších členov klubu.
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OTVORENIE EKOPARKU A DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
Otvorenie EKO Parku a deň otvorených dverí novej základnej školy na Tichej ulici. V sobotu 24.9.2022
bola sprístupnená nová základná škola na Tichej ulici pre všetku verejnosť v rámci dňa otvorených dverí
a zároveň bol otvorený aj EKO Park. Pred otvorením školy správca našej farnosti Bartolomej Balun v
prítomnosti vedenia školy požehnal všetky priestory novej školy. Pre všetkých, ktorí prišli, bol pripravený
aj sprievodný program, počas ktorého vystúpili žiaci základnej školy, skupina Sunny band a Modus
Memory s Petrou Molnárovou. Počas tohto dňa sa mohli všetci prítomní potešiť Šarkaniádou na
priestranstve EKO Parku.

Na voľnom priestranstve medzi lokalitami Malý raj a Zátišie vznikol nový park o výmere 2 hektárov, s
názvom EKO Park. Jedná sa o najväčší novovybudovaný park v zastavanom území Bratislavského kraja
za posledné roky. Obec dlhodobo plánovala využiť tento voľný priestor práve pre potreby občanov. Po
troch rokoch rokovaní vlastník pozemkov,nachádzajúcich sa pod budúcim parkom,súhlasil s
odpredajom pozemkov obci a predal ich obci minulý rok za symbolické 1 EUR s cieľom vybudovať
pokojnú centrálnu prírodnú a oddychovú zónu, ktorá by zároveň zatraktívnila verejný priestor. Celkovo
išlo o dva pozemky o výmere 19 833 m2, na ktorej dovtedy rástli len náletové trávy, buriny a dreviny.
Architektonická štúdia, ktorú dala obec vypracovať na uvedený priestor budúceho EKO Parku, bola
dokončená ešte minulý rok v októbri 2021. Na rekultiváciu a revitalizáciu tohto územia od náletových tráv,
burín a drevín a následné vybudovanie EKO Parku bolo zastupiteľstvom obce vyčlenených v rámci
obecného rozpočtu 150 000 EUR. Následne prebehlo verejné obstarávanie na zhotoviteľa diela a celý
EKO Park bol dokončený v lete tohto roka. EKO Park - to sú stromy, kríky, trvalky a kvety. Je to park, ktorý
je z južnej strany lemovaný a vhodne popretkávaný parkovými chodníkmi, doplnený o lavičky a parkový
mobiliár. Súčasťou parku je aj voľne prístupné futbalové ihrisko s vlastnou závlahou. Radosť budú mať v
zime aj najmenšie deti, keď sa budú môcť na snehu spúšťať z malého kopca na sánkach, alebo boboch.
No radosť z parku budú mať aj majitelia štvornohých miláčikov, keďže sa tu nachádza aj oplotený areál
pre psy. V ďalšej fáze budú postupne a vhodne doplnené detské preliezky a ihriská, cvičiace prvky a ďalší
mobiliár. Ide teda o vytvorenie centrálneho priestoru tejto obytnej zóny s ponukou aktivít, ktoré spadajú
pod pojem park. Toto dielo je navrhnuté tak, aby poskytovalo oddych, relax, športové vyžitie a pohyb na
čerstvom vzduchu pre všetky vekové kategórie. Nachádza sa zároveň pri novej základnej škole na Tichej
ulici. Práve medzi EKO Parkom a Novou základnou školou vyrastie aj nová materská škola na Tichej
ulici. Spolu tak vznikne ďalšia unikátna centrálna zóna obce v rámci obecných verejných priestorov. Aj
vybudovaním tohto zeleného projektu EKO Parku obec prispieva k zelenej ekonomike a ekologicky
udržateľnému rozvoju najmä svojho územia, k čomu sa obec hlási dlhé roky prostredníctvom budovania
tzv. zelených projektov v obci.
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DOKONČILI SME
Detské ihriská
Celkovo sa na území obce nachádza 13 detských
ihrísk a plôch, ktoré boli vybudované najmä obcou,
ale aj občianskymi združeniami, či vlastníkom
pozemku. Okrem pravidelnej údržby, ktorú
každoročne vykonávame na existujúcich detských
ihriskách v správe obce, sme tento rok opäť
dopĺňali detské ihriská o nové hracie prvky a
preliezky, taktiež o výsadbu ďalšej tieniacej zelene
a osadenie mobiliáru. V lokalite Monari bol zas
vybudované úplne nové detské ihrisko vrátane
výsadby zelene. Doplnené boli aj ďalšie drevené
prvky oddychového parku s detským ihriskom a
fitness prvkami pri Kaplnke. Súčasťou všetkých
ihrísk sú aj lavičky, smetné koše, ostatný mobiliár a
stromy, ktoré budú po vyrastení poskytovať
príjemný tieň. Obec prednostne financuje detské
ihriská z dotačných programov a z vlastného
rozpočtu.
Opravy miestnych komunikácií
V mesiaci máj sme dokončili v lokalite Malý raj a
Zátišie opravy miestnych komunikácií. Aj keď sú
cesty a chodníky pomerne nové, veľký stavebný
ruch s a tým spojená premávka ťažkých
automobilov s nákladom stavebného materiálu
spôsobili ich poškodenie. Frézovali sa a asfaltovali
nerovnosti na cestách aj chodníkoch. V súčasnosti

ešte prebieha oprava okolo poklopov, to už však
nie je v réžii obce.
Solárne verejné osvetlenie na cyklotrasách
Solárne ekologické verejné osvetlenie bolo
osadené na existujúcich cyklotrasách v obci.
Celkovo bolo osadených 30 stožiarov verejného
osvetlenia na cyklotrase vedúcej od Zátišia po
Pažitnú ulicu a zároveň po obecný športový a
voľnočasový areál k futbalovým ihriskám,
pumtrackovej dráhe a Domu kultúry. Týmto sa na
cyklotrasách medzi Zátiším, pôvodnou obcou a
športovým areálom v celkovej výmere 1 400 m
dosiahla vyššia viditeľnosť, bezpečnosť a
eliminácia úrazov aj v neskorších, resp. večerných
hodinách. Zároveň sa vďaka novému dizajnu a
ekologickým technológiám obmedzuje aj svetelný
smog.

PRIPRAVUJEME
Ovocné stromčeky do domácností
Obec Slovenský Grob opäť plánuje rozdať 500
ovocných stromčekov pre občanov s trvalým
pobytom. O priebehu prihlasovania vás budeme
včas informovať.
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CYKLISTICKÉ PROJEKTY A CYKLODOPRAVA V NAŠEJ OBCI
Pri príležitosti končiaceho sa Európskeho týždňa mobility, čo je
aktivita a vlajková kampaň Európskej únie pre podporu čistej,
aktívnej a udržateľnej mobility akou je cyklodoprava, sme spolu so
Základnou školou Slovenský Grob organizovali motivačnú kampaň
"Na bicykli do školy". Množstvo žiakov základnej školy totiž
pravidelne chodí do školy využívajúc bicykel. Cieľom tejto
opakujúcej sa kampane je podporiť motiváciu žiakov naďalej
využívať bicykle na dopravu do školy a zo školy a zároveň
motivovať nových žiakov, aby začali využívať tento druh dopravy
do školy, a to najmä v súvislosti s ich bezpečným dochádzaním do
škôl po obecných cyklotrasách a podporiť tak zníženie podielu
motorovej dopravy na celkovej deľbe prepravnej práce v obci
Slovenský Grob. Cyklodoprava a budovanie cyklistickej
infraštruktúry v našej obci patrí medzi najdôležitejšie témy už
dlhodobo. Za účelom prepojenia našej obce s okolitými obcami a
mestami iniciovala obec Slovenský Grob v roku 2016 vznik a
založenie združenia obcí s názvom: "Združenia obcí cyklodoprava v okrese Pezinok (Slovenský Grob, Viničné a
Pezinok)", o čom rozhodli jednotlivé obecné a mestské
zastupiteľstvá. Každoročne je na oblasť cyklodopravy a
cykloturistiky schvaľovaný primeraný rozpočet, aby sa rozvíjala
cykloinfraštruktúra v rámci obce, ale aj smerom k susedným
obciam. Na rok 2022 bolo z rozpočtu obce schválených 145 000
EUR na cyklodopravu a cyklistické projekty.
Na jar a v lete 2022 bola upravená organizácia dopravy a bolo
osadené nové značenia na cestách v Malom raji a Zátiší, ktorými je
možné dôjsť do novej základnej školy. Boli osadené zvislé a
vodorovné značky a značenia (piktogramy a červenou farbou
odlíšené výškové a iné rozdiely na vozovke) z dôvodu bezpečnosti
cyklistov. Veľmi podstatné bolo upraviť maximálnu povolenú
rýchlosť na týchto úsekoch na 30km/h, kde je spoločne označený
prejazd osobných automobilov a cyklistov. Rýchlosť 30km/h je totiž
hraničná pre bezpečnosť cyklistov, keď sú na jednej zdieľanej
komunikácií s autami a nie je možné pre nich vybudovať
segregovanú trasu a zároveň nie je obmedzujúca pre osobné
automobily. Jedným z projektov v tomto roku bolo aj ekologické
solárne verejné osvetlenie na existujúcich cyklotrasách v obci.
Týmto sa na cyklotrasách medzi Zátiším, pôvodnou obcou a
športovým areálom v celkovej výmere 1 400 m dosiahla vyššia
bezpečnosť aj v neskorších, resp. večerných hodinách.
Po súhlase vlastníka pozemkov vo vedľajšom chotári obce
Chorvátsky Grob bola tento rok vypracovaná aj projektová
dokumentácia pre územné rozhodnutie na prepojenie obce s
Chorvátskym Grobom cez cyklolávkuponad vodný kanál.
V roku 2021bolvypracovaný a podaný aj projekt "Parkoviska pre
bicykle v areáli Základnej školy na Školskej ulici Slovenský Grob",
kde bude vytvorených takmer 70 krytých moderných parkovacích
miest pre deti a žiakov navštevujúcich základnú školu na Školskej
ulici. Práve naša obec Slovenský Grob bola tento rok jednou z 28
úspešných žiadateľov z celkového počtu 184 projektov z celého
Slovenska, ktoré Ministerstvo dopravy SR tento rok v lete schválilo.
V roku 2021 bola vybudovaná úplne nová, 322 metrov dlhá
cyklotrasa, ktorá rozšírila existujúce cyklotrasy od lokality Zátišie.
Nová cyklotrasa tak prepojila a v súčasnosti umožňuje lepšiu
dostupnosť k športovému areálu, k Pumptrakovej dráhe,
futbalovému štadiónu, futbalovým a multifunkčným ihriskám a k
Domu kultúry. V roku 2020 obec vybudovala zatiaľ najväčší
cyklistický projekt a to prepojenie Slovenského Grobu a Viničného.
Prostredníctvom eurofondov bol zrealizovaný projekt s názvom
"Cyklotrasa Slovenský Grob - Viničné", kde došlo k dopravnému
obslúženiu cyklistickými komunikáciami oboch obcí s dosahom na
viac ako 9000 obyvateľov. Celkovo má cyklotrasa vyše 2,1 km a
prepája dve obce najkratšou možnou cestou. Popri cyklistickej
trase bolo aj osadenie stojanov na bicykle pri autobusovej
zastávke. V roku 2017bol vybudovaný1 000 metrov dlhý
cyklochodník, ktorý historicky spojil novú časť Slovenského Grobu,
konkrétne lokality Malý raj a Zátišie s centrom pôvodnej obce, kde
bola v tom čase sústredená väčšina občianskej vybavenosti,
vrátane základnej školy, materskej školy, obecného úradu, pošty,
kaviarní a Domu kultúry. V roku 2016 bol vybudovaný segregovaný
chodník pre cyklistov a chodcov v centre obce, ktorý vedie od
autobusovej zastávky k areálu Základnej školy na Školskej ulici.
Dĺžka chodníka je 300m. Automobily sú takmer úplne vylúčené z

tohto chodníka pre cyklistov a chodcov, majú povolený iba
vymedzený samostatný pruh, aj to len ráno v čase 7:00 - 8:00 hod.
Žiaci sa preto vedia bezpečne dostať do školy, buď na bicykli alebo
peši. Budúcnosť a pokračovanie cyklodopravy a cykloinfraštruktúry
Pri budovaní líniových stavieb, akými sú cyklotrasy a súvisiaca
doplnková infraštruktúra, nie je potrebné len disponovať
dostatočnými finančnými prostriedkami, no najmä mať ochotného
partnera na druhej strane, ktorý má vôľu vybudovať spoločnú
cyklotrasu, keďže tá sa dotýka dvoch katastrov. Obec bude
pokračovať v prepájaní obce smerom k okolitým obciam a mestám,
konkrétne:
Prepojenie Slovenský Grob - Pezinok, žel. stanica
Obec Slovenský Grob v roku 2016 iniciovala vznik a založenie
združenia obcí s názvom: "Združenia obcí - cyklodoprava v okrese
Pezinok (Slovenský Grob, Viničné a Pezinok)". Cieľom bolo
prepojenie všetkých troch samospráv, aby sa zlepšila dostupnosť
jednotlivých území. Žiaľ, mesto Pezinok po dvoch rokoch už
nereflekovalo túto spoločnú víziu vzájomného prepojenia a
sústredilo sa na iné, vlastné aktivity. S obcou Viničné došlo k
spoločnej dohode, že vytvoríme prepojenie medzi našimi dvoma
obcami a mesto Pezinok sa bude môcť pripojiť neskôr. Víziou do
budúcna je presvedčiť zástupcov mesta Pezinok v ďalšom
nadchádzajúcom období k vzájomnému prepojeniu našich
samospráv.
Prepojenie Slovenský Grob - Svätý Jur, žel. zastávka
Obec Slovenský Grob v roku 2019 otvorila prvé spoločné rokovania
s mestom Svätý Jur ohľadom prepojenia obce na železničnú
zastávku a vytvoriť tak aj lepšiu dostupnosť vlakov pre občanov
dochádzajúcich do zamestnania do Bratislavy. Predbežne bolo
dohodnuté trasovanie cyklotrasy, došlo k dohode s poľovným
združením v Šúri a predbežne boli dohodnuté aj časové náležitosti
harmonogramu vypracovania projektovej dokumentácie. Došlo
však k nečakanému odmietnutiu tohto projektu mestským
zastupiteľstvom vo Svätom Jure z dôvodu, že aktuálne veľmi veľa
cyklistov, a nie ich domácich, navštevuje a využíva cyklotrasy v
meste a ich lesoch nad časťou Neštich. Veľmi časté začali byť
kolízne situácie nedisciplinovaných cyklistov a chodcov, resp. strety
s autami, ktoré častokrát končili vulgárnosťami, dokonca aj
zraneniami. Práve z tohto dôvodu mesto dočasne zamietlo
rozširovanie budovania cyklotrás, pokým sa situácia nezmení a
nezlepší. Víziou do budúcna je presvedčiť zástupcov mesta Svätý
Jur v ďalšom nadchádzajúcom období k vzájomnému prepojeniu
našich samospráv. Predseda BSK Juraj Drobaa zástupcovia BSK
pri osobnej návšteve v máji tohto roka ponúkli pomoc pririešení a
budovaní tejto cyklotrasy.
Prepojenie Slovenský Grob - Chorvátsky Grob, cez lávku
Obec Slovenský Grob už v roku 2017 oslovila súkromného majiteľa
pozemkov v katastri Chorvátsky Grob, aby umožnil vybudovanie
prepojenia našich dvoch obcí. Až po viacerých rokoch rokovaní a
rozhodnutí o stavebných činnostiach na strane Chorvátskeho
Grobu, na ktoré naša obec nemala vplyv, súhlasil vlastník
pozemkov v katastri obce Chorvátsky Grob s prepojením
cyklolávkou.Tento rok bola teda vypracovaná projektová
dokumentácia pre územné rozhodnutie na prepojenie obce práve s
vedľajšou obcou cez cyklolávkuponad vodný kanál. Cyklolávka
bude umiestnená pri Grobskom jazere vedľa prečerpávacej stanice
BVS.
Prepojenie Slovenský Grob - Veľký Biel
Obec Slovenský Grob v minulosti odkúpila do svojho vlastníctva
pozemky od štátu pod poľnohospodárskymi cestami a
komunikáciami, za symbolické 1 EUR, ktoré sa nachádzajú
smerom na juhozápad od našej obce práve v smere k obci Veľký
Biel s cieľom realizovať cyklotrasu aj na rekreačné účely, ktorá by
zároveň vytvorila prepojenie nie len medzi týmito dvoma obcami,
ale aj umožnila prístup až do mesta Senec a k Slnečný jazerám.
Predbežné trasovanie bude viesť najmä po obecných pozemkoch s
využitím existujúcich poľných ciest.
Značenie turistických cyklotrás
Obec v súčasnosti komunikuje s relevantnými občianskymi
združeniamia vo vzájomnej spolupráciplánuje zabezpečiťoficiálne
značenia a smerovania všetkých cyklotrás a ich následnú
digitalizáciu.
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HUSACINÁRI ZAHÁJILI SEZÓNU
Deň otvorených dverí Cech hucinárov Slovenského Grobu, tak ako každý rok aj tento rok pripravil pre
občanov Slovenského Grobu a jeho návštevníkov Deň otvorených dverí, ktorého XXII. ročník sa konal
dňa 3.septembra 2022. V spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Malé Karpaty,
Krajskou organizáciou cestovného ruchu a Obcou Slovenský Grob tohto roku svoje brány otvorilo 8
prevádzok členov Cechu husacinárov Slovenského Grobu :Grobský dvor, Husacina & Penzión Karolína,
Pivnica u zlatej husi, Husacina u Jakuba, Husacina u Zápražných, Husacina Plus penzión, Grobská
chalúpka a Zelený dvor. Na jednotlivých prevádzkach mohli hostia ochutnať tradičné kráľovské pečené
husi s grobskými lokšami, no i menej tradičné jedlá z husí, poochutnávať výborné vínka alebo destiláty,
poprípade pozrieť výrobu lokší. Na všetkých prevádzkach sa ľudia mohli zabaviť pri výbornej muzike.
Veľká vďaka patrí starostovi a pracovníkom obecného úradu Slovenský Grob a taktiež ďalším
spolupracujúcim organizáciám v Slovenskom Grobe. Budeme sa na Vás tešiť aj na nasledujúcom XXIII.
ročníku Dňa otvorených dverí 2.9.2023.
Miroslav Jajcay
prezident Cechu husacinárov Slovenského Grobu
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SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
Na Deň matiek, 8.5. 2022, naša Súkromná základná umelecká škola pripravila koncert našich žiakov v
kultúrnom dome. Sála bola takmer plná. Deti, rodičia, hostia. Za tých 6 rokov, odkedy sme začali
fungovať, začali učiť, sme sa riadne rozrástli. O ďalšie elokované pracoviská (Chorvátsky Grob,
Viničné), o ďalšie odbory (saxofón, trúbka). Žiakov máme cez 350. Teší nás to. Veľmi. Veríme, že to teší
aj Vás. Pravdou je, že bez spriaznených duší, bez ľudí, ktorí nielen že našu existenciu chápu, ale ju aj
chceli a podporili, by sme tu dnes neboli. Starosta obce, Štefan Gašparovič, otec myšlienky založenia
ZUŠ, a neustály podporovateľ našej školy spolu s poslancami obce a ďalšími občanmi sú "zodpovední"
za náš, Váš úspech a chuť s nami spolupracovať. Sme pochopiteľne vďační aj riaditeľovi a všetkým
zamestnancom Základnej školy, kde pôsobíme, ako aj riaditeľom a starostom obcí Viničné a Chorvátsky
Grob. Vďaka im a vďaka Vám. Dnes bez podpory a porozumenia nie je možné nič. Neviem si predstaviť
fungovanie našej školy bez podpory Vás a vedenia obce. Dúfam a verím, že naša skvelá spolupráca
bude naďalej rozkvitať.
Boris Lenko, riaditeľ SZUŠ Slovenský Grob

Z NAŠEJ FARNOSTI
K bežnému životu v obci patrí aj náboženský
život. Počas môjho pôsobenia vo farnosti
Slovenský Grob sa nám v spolupráci s vedením
obce podarilo zrekonštruovať dom smútku,
urobiť nový chodník a vodovod na miestnom
cintoríne. Máme jednu z najkrajších krížových
ciest, za čo patrí vďaka aj jej autorovi Mgr.art.
Petrovi Mészárošovi a všetkým, ktorí sa na jej
realizácii podieľali. Tiež som rád, že s našim
súhlasom vznikla na pozemkoch pri kaplnke
krásna oddychová zóna a ďalšia sa chystá na
konci Novej ulice. Som rád, že v našej farnosti je
veľa ochotných ľudí, ktorí pomáhajú nielen pri
každoročnej púti ku kaplnke Sedembolestnej
Panny Márie. Pevne verím, že naša spolupráca
bude aj naďalej pokračovať a podarí sa nám
zrealizovať aj väčšie projekty.
JUDr. JCLic. Bartolomej Balun, správca farnosti
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ZŠ s MŠ SLOVENSKÝ GROB- OSLAVY 55.VÝROČIA ŠKOLY
Tento rok sme sa rozhodli osláviť 55. výročie
našej školy, nakoľko sme kvôli pandémii museli
termín osláv preložiť.Po uvoľnení opatrení sme sa
konečne mohli stretnúť a zaspomínať na zrod a
začiatky našej školy, ale aj na chvíle strávené v nej,
na úspechy našich žiakov. Na oslavách, ktoré sa
konali dňa 28.09. 2022, sa zúčastnil aj županBSK
Mgr. Juraj Droba. Dovolím si trochu načrieť do
histórie, či už počiatok výstavby školy, jej
slávnostné odovzdanie, technické vybavenie,
personálne obsadenie a pod... Rok 1964 sa stal
pre históriu školy pamätný. Začala sa výstavba 14triednej školskej budovy s telocvičňou, školskou
družinou a dielňami, ktorá bola odovzdaná do
užívania 17. apríla 1966. Riaditeľom novej školy
sa stal Pavol Pecník a jeho zástupcom Jozef
Pisarčík. V učiteľskom zbore v tom čase pôsobili
učitelia, na ktorých možno mnohí spomínate:
Gabriela Pecníková, Alžbeta Pisarčíková, Magda
Bučková, Božena Neumanová, Mária Čechová,
František Butko, Veronika Pietruchová, Jozef
Sandtner, Anna Sandtnerová, Eva Kazíková, Anna
Marečková, Adela Axamitová, Ada Marková,
Darina Hankerová a Marián Mareček. V roku
1967 mala škola 465 žiakov, otvorilo sa jedno
oddelenie družiny a telocvičňa, neskôr v roku 1969
sa otvorilo aj druhé oddelenie družiny. V tomto
období bola vo výstavbe aj školská jedáleň, ktorá
ale bola otvorená až 1. apríla 1969 v dôsledku
dokončovania kotlov.
Škole pribudlo v jej
areáliroku 1970 asfaltové ihrisko. V roku 1977 sa
stal novým riaditeľom Ján Sabol a jeho zástupcom
Ján Zápražný. Učiteľský zbor tvorilo 19 učiteľov.
Počet žiakov postupne klesal. Zatiaľ čo v 60-tych a

70-tych rokoch bol počet žiakov na škole cez 400,
tak v 80-tych rokoch sa počet pohyboval od 260 do
330 žiakov. Roku 1982 mala škola 17 učiteľov a o
rok neskôr len 14. Funkciu podpredsedu ZRPŠ
vykonával v roku 1989 Ing. Žigmund Šilhár, od roku
1991 bol zástupcom riaditeľa Jána Sabola Mgr.
Ján Juran. Škola mala v tomto roku 264 žiakov. Od
marca 1991 bola podľa pokynov Ministerstva
školstva vytvorená Rada školy. Rada školy zvolila v
júni 1991 za riaditeľa školy Jána Jurana a za jeho
zástupkyňu Evu Baričičovú. Ján Juran zastával
túto funkciu až do roku 2005, predsedom rady
školy bol vtedy Miroslav Demitrovič.Od roku 2005
sa stala novou riaditeľkou Eva Baričičová a na
miesto zástupkyne nastúpila Marta Nemcová.
Predsedom rady školy bol od roku 2005 až do roku
2015 Štefan Gašparovič. Po ňom prevzal funkciu
Ing. Juraj Slováček. Od roku 2009 do roku 2019
bola riaditeľkou školy Anna Laláková. Od roku
2019 je riaditeľom František Suchoň, zástupkyne
Soňa Krasňanská a Nadežda Kočišová. V
minulom školskom roku navštevovalo školu 481
žiakov. Keďže v obci začal počet obyvateľov
narastať, rástol aj počet žiakov.Preto bolo potrebné
zväčšiť kapacitu ZŠ, čo sa podarilo dobudovaním
najprv prístavby pôvodnej budovy školy v roku
2016 a po dvoch rokoch aj nadstavbou ZŠ. Týmto
bolo vytvorených 9 nových tried. Okrem školy sa
nám darilo za posledné roky navýšiť kapacitu miest
aj v materskej škole, tento rok sa nám podarilo
prijať všetky deti, ktoré do 31.augusta 2022 dovŕšili
vek 3 roky. Za posledné dva roky sme sa v škole
museli vysporiadať s pandémiou, začať vyučovať
dištančne, ale aj napriek tejto situácii sme školu
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zveľaďovali a modernizovali. Zaviedli sme
dochádzkový systém, pre ktorý nemalo zopár
rodičov pochopenie. Postupne sme našli v tomto
aj benefity, nakoľko má rodič formou EduPage
prehľad o dochádzke dieťaťa, prihlásenie,
odhlásenie zo stravy, krúžkov či prehľad o
aktivitách v škole, v neposlednom rade aj o
prospechu, známkach. Zaviedol sa aj stravný
systém, ktorý umožňuje flexibilné stravovanie,
urýchľuje prevádzku v ŠJ, kde sa deti môžu
komfortne prestravovať a rodič si má možnosť tiež
odkontrolovať daný deň. Po rokoch sa podarilo aj
vďaka rodičovským príspevkom obnoviť,
zrekonštruovať a znovu sprevádzkovať školský
rozhlas, ktorý je v škole veľmi potrebný a
nápomocný pri rozvrhu vyučovacích hodín, pri
zvonení na hodiny a prestávky, čo nám uľahčuje a
spríjemňuje prípravu a proces každodennej
edukácie - vyučovania. Posunuli sme sa aj vo
sfére IT technológií, nakoľko sme sa snažili, aby
každá trieda mala interaktívnu tabuľu. S pomocou
príspevkov a dotácií sa nám to aj podarilo a dnes
škola disponuje vo svojich učebniach 24
funkčnými interaktívnymi tabuľami. Záleží nám
nielen na technickej vybavenosti školy a jej tried,
ale kladieme dôraz aj na estetickú a oddychovú
funkciu školy, či už na chodbách, vstupných
priestoroch, v jedálni. Spomeniem len zopár
vylepšení, ako sú epoxidové protišmykové
podlahy, sedenie na chodbe pre žiakov, nové
skrinky na prezuvky. Veľkou výhodou sa stalo
zavedenie kamerového systému v škole.Osvedčil
sa nám ako prevencia priestupkov a nevhodného
správania , ale aj bezpečnosti na chodbách,
nakoľko sme vďaka nemu za posledný rok odhalili

veľa priestupkov. Na edukáciu sme využili aj taký
priestor, ako sú obyčajné schody, na ktoré sme
nalepili špeciálne fólie s náučnými textami, ktoré sú
nápomocné v predmetoch AJ, SJ, MAT...
Nový šat dostala aj naša knižnica, vybudovali sme
novú knižnicu s množstvom nových titulov, ktoré si
môžu žiaci požičať a pomôžu im vo vzdelávaní. Pre
vysoké letné teploty pod strechou sme do dvoch
tried na hornom poschodínamontovali
klimatizáciu. Klimatizácia je taktiež zabudovaná aj
v prístavbe, nadstavbe, jedálni a v materskej škole.
Najnovšie sme dobudovali altánok, ktorý plní
nielen oddychovú funkciu pre deti ŠKD v
popoludňajších hodinách, ale žiaci a pedagógovia
ho môžu využiť kedykoľvek počas teplých letných
dní na oddych aj výučbu. K altánku by sme chceli
ešte vybudovať chodník a náučné cestičky okolo
neho. Plánujeme umiestniť vzdelávacie a
informačné tabuľky o našej prírode.
Taktiež
plánujeme celkové prostredie spríjemniť výsadbou
okrasných drevín, kríkov, kvetov, byliniek. Chceli
by sme to uskutočniť v najbližšom možnom
čase.Momentálne sa snažíme získať finančné
prostriedky. Vzhľadom na to, že tento projekt je
dosť náročný,privítal by som ústretovosť a chcel
poprosiť nielen rodičov, ale aj obyvateľov obce,
ktorí by mohli pomôcť darovaním stromčekov,
kríkov alebo majú iné možnostíposkytnúť či už
materiálnu, alebo finančnú pomoc, aby sa mohli
deti vzdelávať v peknom a zdravom
environmentálnom prostredí. Naša škola sa počas
týchto dvoch rokov rozvinula nielen kapacitou tried
a žiakov, ale aj materiálnym a technickým
vybavením, ale aj náborom kvalifikovaných
pedagógov. V týchto pár odsekoch som sa snažil
predstaviť našu školu a rád by som ešte
spolupracoval s obcou i rodičmi pri ďalších plánoch
a víziách do budúcna, či už v základnej, materskej
škole alebo v jedálni.
Týmto by som chcel poďakovať aj rade školy,
obecnému zastupiteľstvu a pánovi starostovi JUDr.
Štefanovi Gašparovičovi, ktorý bol dokonca dlhé
roky predsedom rady školy, za zveľaďovanie a
podporu našej školy. Ešte sa chcem poďakovať za
ústretovosť, trpezlivosť najmä počas pandémie,
keď boli problémy s dištančným vzdelávaním.
Vážim si vašu kritiku, podporu a privítam
akékoľvek nové podnety a nápady, ktoré budú
nápomocné pri vzdelávaní našich - vašich detí.
A na záver ešte dobrá správa, otvorili sme
elokované pracovisko základnej školy na Tichej
ulici 37/A v časti obce Malý Raj, kde máme
momentálne 138 žiakov na prvom stupni.
Ing. František Suchoň
riaditeľ školy
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ČINNOSŤ MIESTNEHO ODBORU MATICE SLOVENSKEJ
Po dlhej dobe obmedzení sme sa vybrali na
kultúrne podujatie, 17.05.2022 sme zorganizovali
návštevu predstavenia Neskoro večer s Petrom
Marcinom, po prvýkrát po dvoch rokoch bez rúšok.
Výborne sme sa pri tom zabavili. V nedeľu,
12.6.2022, organizoval MO MS Slovenský
Grobpagáčikové posedenie, ktoré dopadlo
výborne. Za pagáčiky ďakujeme našim členkám
Marte a Ingrid, bolo cítiť, že ich piekli s láskou. Za
hudobné predvedenie klasických diel na
akordeóne ďakujeme Borisovi a Janke Lenkovým.
Pani spisovateľke Martine Monošovej, našej
obyvateľke, patri veľká vďaka za to, že nám
priblížila svoju tvorbu, proces písania a vydávania
kníh a aj čriepky zo svojho života. Opäť sme spolu
strávili príjemné popoludnie, spoznali sme nových
ľudí. Sviatok 5.7.2022 sme využili na výlet do
Banskej Štiavnice, v ktorej sme za asistencie
výbornej pani sprievodkyne obdivovali krásy tohto
malebného mestečka. Niektorí sa previezli
vláčikom po mestských zákutiach, iní navštívili
Banku lásky. Trochu sme zmokli, ale opäť sme si
domov priviezli veľa zaujímavých informácií a
zážitkov. Ďalší výlet sme absolvovali v sobotu,
17.09.2022, kedy sme sa vybrali po historických
stopách čachtickej panej na hrad Čachtice,
spoločne sme sa naobedovali v Novom Meste nad

Váhom a na hrade Beckov sme si pozreli aj
predstavenie skupiny historického šermu. Naše
poznávanie Slovenska, jeho histórie a pamiatok je
tak opäť bohatšie o ďalší zážitok. V mene výboru
Miestneho odboru Matice slovenskej sa chcem
poďakovať vedeniu obce, že nám umožňuje
podieľať sa na obecných podujatiach, prezentovať
naše nápady, prácu a udržiavať tradície. Tiež
pracovníkom obce, že nám pomáhajú s technickým
zabezpečením.
Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu v ďalšom období.
Ján Jajcay, predseda MO MS Slovenský Grob
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SO ŽIAKMI NA HRDOM BRADLE
Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Slovenskom Grobe v
spolupráci s obecným úradom usporiadala v júni výlet na Bradlo spojený s návštevou múzea Dušana
Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom. Pán Jurkovič navrhol a viedol stavbu Mohyly nad hrobom Milana
Rastislava Štefánika. Na podujatí sa okrem členov ZO SZPB zúčastnili aj žiaci 7. a 9.ročníka zo
Základnej školy v Slovenskom Grobe v počte 42 žiakov + 3 pedagogičky. Žiakom sa výstup na Bradlo i
výklad o živote jednej z našich najvýznamnejších osobností našich dejín v múzeu veľmi páčil. Nás zasa
potešilo, že žiaci boli disciplinovaní a pri prednáške z histórie naozaj pozorní. Za to si poďakovanie
zaslúžia najmä ich pani učiteľky. K našim každoročným aktivitám patrí aj starostlivosť o pomník padlých
vojakov v I. a II. svetovej vo vojne pred miestnym kostolom. Kladením vencom v apríli si pripomíname
oslobodenie obce a tiež 26.8.2022 sme si položením vencov za účasti členov ZO SZPB, starostu obce a
občanov pripomenuli 78.výročie SNP.
Miroslav Královič, predseda ZO SZPB Slovenský Grob
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REPREZENTUJÚ NÁS
Malokarpatský slávik 2022
7.mája 2022 sa v areáli Budmerického kaštieľa uskutočnilo finálové kolo súťaže Malokarpatský slávik
2022. Cieľom súťaže je podpora záujmovo-umeleckej činnosti, vyhľadávanie talentov a možnosť
prezentovať sa so svojimi vystúpeniami na verejnosti. Našu SZUŠ Slovenský Grob zastupoval žiak
Matej Gjacko, ktorý získal Cenu diváka a titul Laureát - Malokarpatský slávik 2022. V jeho ďalšej
umeleckej kariére mu želáme veľa pekných vystúpení a spokojných divákov.
Karate je bojové umenie pochádzajúce z japonského ostrova Okinawa. V športovom karate poznáme
dve disciplíny - kata a kumite.
KATA v preklade znamená forma. Simuluje boj proti útočníkom, ktorí útočia rôznym spôsobom. Hodnotí
sa čistota, dynamika techník, ich presný sled a bojový duch pretekára.
Filip Horňák (15r.) zo Slovenského Grobu sa venuje tomuto športu už 4,5 roka. Je členom KarateKickbox Klubu Pezinok, ktorý patrí pod Slovenskú federáciu karate a bojových umení. Za ten čas získal
viac ako 20 medailových umiestnení v jednotlivcoch aj v tímových kategóriách na domácich aj
zahraničných súťažiach, memoriáloch, pohároch aj open súťažiach. Medzi najväčšie úspechy
bezpochyby sú strieborná a bronzová medaila z Majstrovstiev Slovenska z r. 2019. V tom istom roku bol
nominovaný a mal možnosť reprezentovať Slovenskú Republiku na Majstrovstvách sveta, kde skončil
na 5. mieste v ťažkej konkurencii viac ako 2500 pretekárov zo 43 krajín sveta. Počas tvrdých tréningov a
hodinách strávených v telocvični sa tiež aktívne zúčastňuje sústredení talentovanej mládeže, klubových
a reprezentačných sústredení.Výkonnostne sa posunul o 7 technických stupňov na 3kyu (modrý
opasok).V čase covidutaktiež nezaháľal, trénoval a získal bronzovú medailu v Česko-Slovenskom eturnaji. Posledný úspech zožal pred nedávnom na Ronin Cup v Poľsku kde získal 2 strieborné medaile.
Filip gratulujeme a prajeme veľa úspechov aj v ďalších súťažiach
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Z ČINNOSTI ZO SZZ
Krátko po začiatku roka 2022 boli v spoločnosti zrušené niektoré pandemické opatrenia, čo okrem
iného umožnilo i našej záhradkárskej organizácii pokračovať v aktívnej záhradkárskej činnosti v našej
obci. V marci naša základná organizácia SZZ zorganizovala už 44. ročník výstavy vín. Je to pre nás po
organizačnej stránke najnáročnejšie podujatie, ktoré sa skladá z odbornej hodnotiacej časti a zo
samotnej výstavy a ochutnávky hodnotených vín pre verejnosť. Bolo hodnotených a vystavených 283
vzoriek od 85 vinárov. Pravidelne organizujeme brigády na údržbu a skrášlenie parku v strede obce na
Hlavnej ulici, tento rok sme sa zišli dvakrát za účasti 29 členov. Už tradične sa stretávame v lete na
opekačke, 45 aktívnych členov ZO SZZ si opekalo špekáčiky, klobásy a zabavilo sa pri dobrej hudbe v
prírode. Koncom septembra sme zorganizovali výstavu ovocia, zeleniny a kvetov v dome kultúry, kde sa
naši členovia ale aj deti zo ZŠ Slovenský Grob prezentovali svojou úrodou a výrobkami z nej. Do konca
roka sa určite chceme zúčastniť na stavaní adventného venca aj na vianočných trhoch v obci. Touto
cestou pozývame našich členov ale aj všetkých občanov na spoluprácu s ostatnými organizáciami a
obcou. Za doterajšiu spoluprácu všetkým veľká vďaka.
Eduard Jajcay, predseda ZO SZZ Slovenský Grob
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Športový klub OŠK Slovenský Grob oslávil v máji roka 2022 svoje 90. výročie od svojho
založenia.Futbalový klub OŠK Slovenský Grob v sobotu 21. mája 2022 zaznamenal významný míľnik
svojej histórie. Pred 90 rokmi evidujeme prvú zmienku o organizovanom futbale v obci Slovenský Grob.
Predstavitelia klubu sú presvedčení, že klub si zaslúžil veľkolepú oslavu výročia, aká sa na našu obec
patrí. Jej súčasťou bolo organizovanie futbalových zápasov od našich najmenších členov klubu až po
seniorské družstvo, ktoré odohralo víťazný zápas v okresnom derby s futbalovým klubom Limbach. Bez
povšimnutia nezostali ani deti a návštevníci osláv, pre ktorých bolo pripravené občerstvenie, darčekové
predmety klubu a program pre všetkých počnúc od našich najmenších. Prípravný výbor pre 90. výročie
v spolupráci s obecným úradom pripravili ajvýstavu historických materiálov a fotografií. Pre
návštevníkov a pamätníkov sme si pripravili dobové fotografie s popismi období, ktoré sú krásnou
spomienkou na históriu klubu. Vyvrcholením športového programu bol zápas funkcionárov a bývalých
hráčov OŠK s internacionálmi slávneho klubu Inter Bratislava, v ktorého drese sa predstavilo množstvo
bývalých zvučných mien a kanonierov zo slávnych čias tohto klubu. Podporiť ich na tribúnach prišli aj
také legendy ako Ladislav Petráš, Ladislav Jurkemik, Jozef Bubenko a mnoho ďalších. Veľkolepé
športovo-kultúrne celodenné podujatie, ktorého súčasťou bolo aj publikovanie a následný krst knihy
mapujúci 90-ročnú históriu klubu, bolo zavŕšené odmeňovaním vzácnych hostí, a to bývalých a
súčasných funkcionárov a legendárnych hráčov nášho futbalového klubu. Aktuálne informácie,
príspevky a články týkajúce sa klubu je možné sledovať na našich účtoch na sociálnych sieťach alebo
na klubovej či obecnej webstránke na tomto linku:
https://oskslovenskygrob.sk/
https://slovensky-grob.sk/sport/
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