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VEĽKOKAPACITNÝ ZBER ODPADU
 Veľkokapacitný zber odpadu v 
našej obci sa tradične koná dva krát 
v roku, vždy na jar a na jeseň. V 
októbri  v dvoch termínoch,  
konkrétne 1. októbra na Tichej ulici a 
8. októbra 2022 na Chorvátskej ulici, 
sa konal jesenný zber odpadu do 
v e ľ k o k a p a c i t n ý c h  n á d o b ,  
rozmiestnených v obci s dobrou 
dostupnosťou. Zvlášť sa tento 
veľkokapacitný odpad delí na 
stavebný odpad, objemný odpad, 
drevo a nebezpečný odpad. Celkovo 
bolo vyzbieraných 27,5 tony (27 588 
kg) odpadu v nasledovnom členení.

Najväčší podiel mal stavebný 
odpad, ktorého sa vyzbieralo 15,82 
tony. Objemného odpadu bolo 
vyzb ieraných  6 , 1 1  tony .  Do  
objemného odpadu patria napr. 
matrace,  koberce,  čalúnené 
postele, stoličky, sedačky, okná, 
dvere aj také veci, ktoré sa 
nezmestia do bežnej 120 l a 240 l 
nádoby na komunálny odpad. Dreva 
bolo vyzbieraných 4,78 tony. 
Nebezpečného odpadu bolo  
vyzbieraných spolu 878 kg. Do 
nebezpečného odpadu patria 
zvyšky farieb všetkých druhov, 

riedidlá, rozpúšťadlá, obaly z farieb 
a nebezpečného odpadu, pesticídy a 
pod.
  Všetky tieto údaje, po vytriedení 
zozbieraného odpadu, nám poskytla 
spoločnosť Marius Pedersen, ktorá 
sa zaoberá činnosťami nakladania s 
odpadom v našej obci Slovenský 
Grob.  Najbližší veľkokapacitný zber 
odpadu sa uskutoční na jar, v 
mesiaci apríl, pri príležitosti Dňa 
Zeme. O jeho konaní vás budeme 
včas informovať.

Rekonštrukcia cesty Slovenský Grob Viničné
   Správa ciest BSK v termíne 17.10.2022 - 30.11.2022 
uskutočnila práce na revitalizácii povrchu vozovky 
cesty III/1084  medzi našou obcou Slovenský Grob a 
obcou Viničné. Cesta III/1084 je dlhodobo využívaná ako 
tranzitná cesta v smere do Pezinka a Senca, povrch 
cesty bolo preto potrebné revitalizovať vzhľadom na 
zväčšujúcu sa frekvenciu dopravy v tomto úseku. 
Revital izácia cesty zároveň nadviazala na 
predchádzajúcu rekonštrukciu ciest v správe BSK, ktoré 
prechádzajú obcou Slovenský Grob. Počas prác na 
revitalizácií uvedenej cesty III/1084 boli použité 
prenosné dopravné značky a dopravné zariadenia. 
Revitalizácia a dopravné značenie v čase prác bolo 
zároveň odsúhlasené Okresným úradom v Pezinku a 
Okresným riaditeľstvom Policajného zboru v 
Pezinku.Uvedená Revitalizácia cesty III. triedy bola 

budovaná technológiou recyklácie za studena a išlo o 
prvú etapu revitalizácie cesty III/1084 - Slovenský Grob 
- Viničné.  Prvá etapa bola realizovaná v dĺžke cca 970 
m s termínomrealizácie do30.11.2022. Stavebné práce 
boli realizované počas čiastočnej uzávierky dopravy, t.j. 
doprava bola usmernená dočasným dopravným 
značením do polovičného profilu cestnej komunikácie, 
s regulovaním pomocou dynamickej dočasnej cestnej 
svetlenej signalizácie. Celková hrúbka novej 
konštrukcie vozovky predstavuje 30 cm (20 cm 
zrecyklovaná vrstva + 10 cm nové asfaltobetónové 
vrstvy), s maximálnym využitím jestvujúcich 
materiálov (to znamená využitím vyfrézovaného 
materiálu na tvorbu nových nespevnených 
krajníc).Druhá etapa bude realizovaná na jar 2023.
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  Získali sme 2,3 milióna EUR z eurofondov na výstavbu 
Novej materskej školy na Tichej ulici v lokalite Malý raj 
a Zátišie v októbri minulého roka 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, ktorú naša 
obec získala na základe úspešnosti vo vyhlásenej výzve 
MIRRI SR, je vo výške 2 375 000 EUR.  Nová škôlka bude 
stáť na Tichej ulici na parcele 3280, susediacej s EKO 
parkom, presne oproti Novej základnej škole na Tichej 
ulici, ktorú sme slávnostne otvárali minulý september 
2022. 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 a stavebného harmonogramu dokončená tak, aby 
do nej mohli deti nastúpiť už na začiatku nového 
školského roka, teda tento september 2023. V 
súčasnosti prebiehajú stavebné práce na hrubej stavbe 
budúcej škôlky na Tichej ulici, stavenisko je oplotené a 

zabezpečené.  Po vybudovaní prístavby materskej školy 
na Školskej ulici v roku 2015 a otvorení novej materskej 
školy na Hlavnej ulici pri obecnom úrade v roku 2018, ide 
o ďalšie, v poradí už tretie zväčšenie kapacít 
materských škôl v našej obci, tentokrát až o 6 tried. 
Nová škôlka je navrhnutá tak, že v prípade budúcej 
potreby je prispôsobená na rozšírenie prístavbou 
ďalších tried, rovnako ako nová základná škola na 
Tichej ulici.  Projekt výstavby novej Materskej školy na 
Tichej ulici v lokalite Malý raj a Zátišie je financovaný z 
prostriedkov Európskej únie prostredníctvom 
eurofondov a z rozpočtu obce Slovenský Grob. Celková 
výška nenávratnej dotácie vyplývajúca z Rozhodnutia o 
schválení nenávratného finančného príspevku je 2 375 
000 EUR z Integrovaného regionálneho operačného 
programu (IROP). Nenávratný grant 2 375 000 EUR je 
zároveň maximálna možná výška príspevku, akú bolo 
možné získať na základe podmienok výzvy MIRRI SR.

Nová materská škola na Tichej ulici 

            Na bicykli do školy aj cez babie leto
   Základná škola s materskou školou Slovenský Grob v spolupráci s obcou Slovenský Grob vyhlásili v októbri tretí 
ročník aktivity pre všetky žiačky a všetkých žiakov základnej školy "Na bicykli do školy aj cez babie leto". 
Cesta do školy totiž môže byť rýchlejšia, zdravšia a zábavnejšia, ak sa ide bicyklom. Cieľom je prehovoriť všetky 
spolužiačky, spolužiakov, rodičov či starých rodičov a prísť aj počas posledných slnečných jesenných dní do školy 
na dvoch kolesách. Motto "Využime teda pekné jesenné počasie počas tohto babieho leta a poďme spolu do školy na 
bicykli" si osvojili nielen mnohí žiaci, ale aj všetky generácie, ktoré spolu so žiakmi navštevujú základnú školu a 
počas tohto týždňa využívali najmä bicykel namiesto svojho auta.  Výsledkom bolo zároveň aj zníženie počtu áut 
najmä na Školskej ulici, ale aj Tichej ulici v ranných a popoludňajších hodinách z dôvodu, že rodičia nevozili žiakov 
autami do školy. Aj týmto spôsobom naša obec motivuje najmä všetkých žiakov, aby využívali, alebo začali využívať 
tento druh dopravy do školy. V rámci následného vzdelávania budú žiaci a vôbec všetky deti vnímať výhody 
cyklistickej dopravy, zvýši sa povedomie o negatívnych environmentálnych aspektoch individuálnej automobilovej 
dopravy a výhodách nemotorovej cyklistickej dopravy. Zároveň svojou účasťou na využívaní bicyklov si budú 
uvedomovať dôležitosť pohybu tela, ale najmä budú mať radosť z cesty do školy
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   Tak ako na celom Slovensku, 
aj v našej obci sme 29.10.2022 
vol i l i  nových zástupcov 
samosprávy. Do obecného 
zastupiteľstva našej obce sme 
v 4 volebných okrskoch volili 11 
poslancov a starostu obce, do 
zastupiteľstva Bratislavského 
samosprávneho kraja sme za 
volebný obvod č. XVIII. (mesto 
Svätý Jur, obce Limbach, 
Slovenský Grob a Viničné) volili 
j e d n é h o  p o s l a n c a  a  
s a m o z r e j m e  p r e d s e d u  
B r a t i s l a v s k é h o  
samosprávneho kraja. Post 
starostu obce obhájil JUDr. 
Štefan Gašparovič s počtom 
hlasov 1559.  Nižšie prikladáme 
celkové výsledky volieb. Vo 
voľbách do Bratislavského 
samosprávneho kraja sme v 
našom volebnom obvode 
zvolili tiež JUDr. Štefana 
Gašparoviča a najviac hlasov 
na post župana získal Juraj 
D r o b a .   U s t a n o v u j ú c e  
zastupiteľstvo, na ktorom noví 
poslanci aj starosta zložili 
predpísaný sľub a prevzali si 
osvedčenia o zvolení, sa konalo 
21.11.2022 v obradnej sieni 
obecného úradu Slovenský 
Grob. Všetkým poslancom 
prajeme v ich práci veľa 
nadšenia, dostatok záujmu a 
ochotu trpezlivo rozvíjať našu 
o b e c .  Z á r o v e ň  c h c e m e  
poďakovať všetkým členom a 
zapisovateľkám volebných 
komisií, tiež pracovníkom 
obecného úradu za technické 
zabezpečenie volieb. Prvýkrát 
sme si vyskúšali spojenie 
dvoch druhov volieb do 
jedného volebného dňa.

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov 
samosprávnych krajov v roku 2022 pre Obec Slovenský 

Grob
Výsledky Komunálnych volieb v

 

obci Slovenský Grob 2022

 

Okrsok

 

Počet zapísaných voličov

 

Počet zúčastnených voličov

 

Účasť

 

Okrsok č.1

 

1162

 

710

 

Okrsok č.2

 

1249

 

659

 

Okrsok č.3

 

898

 

408

 

Okrsok č.4

 

857

 

417

 

Spolu

 

4166

 

2194

 

52,66%

 

 

Za starostu obce bol zvolený JUDr. Štefan Gašparovič –

 

72,7 % z

 

2144 hlasov.

 

Poradie

 

Kandidát

   

Počet hlasov

 

1.

 

Štefan Gašparovič, JUDr.

 

HLAS-sociálna demokracia

 

1559

 

2.

 

Tomáš Lukačovský, Mgr.

 

nezávislý kandidát

 

585

 

 

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva podľa počtu získaných 

hlasov:

 

Poradie

 

Kandidát

   

Počet hlasov

 

1.

 

Viktor Veselovský, Ing.

 

nezávislý kandidát

 

1244

 

2.

 

Štefan Gašparovič, Ing.

 

nezávislý kandidát

 

1076

 

3.

 

Katarína Janošťáková, Mgr.

 

nezávislý kandidát

 

1056

 

4.

 

Jana Matulová, PhDr.

 

nezávislý kandidát

 

1007

 

5.

 

Rudolf Čech, Ing.

 

nezávislý kandidát

 

981

 

6.

 

Juraj Slováček, Ing.

 

nezávislý kandidát

 

904

 

7.

 

Ingrid Noskovičová

 

nezávislý kandidát

 

856

 

8.

 

Robert Hámor, Ing.

 

nezávislý kandidát

 

746

 

9.

 

Tomáš Lukačovský, Mgr.

 

nezávislý kandidát

 

738

 

10.

 

Ján Franta

 

nezávislý kandidát

 

725

 

11.

 

Barbora Pachnerová Mgr.

 

nezávislý kandidát

 

699

 

 

Náhradníci –

 

kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva podľa 

počtu získaných hlasov:

 

Poradie

 

Kandidát

   

Počet hlasov

 

12.

 

Tomáš Líška

 

nezávislý kandidát

 

619

 

13.

 

Matúš Lipták

 

nezávislý kandidát

 

610

 

14.

 

Kristína Lumtzerová, Mgr.

 

nezávislý kandidát

 

603

 

15.

 

Lenka Vavríková

 

nezávislý kandidát

 

600

 

16.

 

Martina Langová, Ing.

 

nezávislý kandidát

 

580

 

17.

 

Tomáš Vozár

 

nezávislý kandidát

 

545

 

18.

 

Ondrej Katuščák, Ing

 

nezávislý kandidát

 

517

 

19.

 

Milan Tkáč

 

nezávislý kandidát

 

502

 

20.

 

Michal Lenčéš

 
Sloboda a solidarita

 

365

 

21.

 
Martin Berák

 
Kotlebovci-Ľudová strana Naše Slovensko

 
150
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   Ešte sme ani poriadne neupratali po voľbách, a už bolo vyhlásené Referendum na deň 21.januára 2023. 
Občania Slovenskej republiky budú hlasovať o otázke:
"Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky je možné 
uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, a to zmenou Ústavy Slovenskej 
republiky tak, že:
- v Čl. 73 ods. 1 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: "ak v súlade s touto ústavou nedôjde k predčasnému 
skončeniu volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.";
- v Čl. 81a sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
"b) predčasným skončením volebného obdobia,".
Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená c) až g);
- v Čl. 82 ods. 5 sa za slová "volebného obdobia" vkladá čiarka a slová "predčasným skončením volebného 
obdobia";
- v Čl. 84 ods. 3 sa za slová "s medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 3 a 4" vkladá čiarka a tieto slová: "na 
prijatie uznesenia o predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 86 
písm. n)";
- v Čl. 86 sa dopĺňa písmeno n), ktoré znie:
"n) uznášať sa na predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky; prijaté 
uznesenie je všeobecne záväzné a vyhlasuje sa rovnako ako zákon.";
- v Čl. 93 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: "vrátane predčasného skončenia volebného obdobia Národnej 
rady Slovenskej republiky.";
- Čl. 98 odsek 2 znie:
"Návrhy prijaté v referende vyhlási predseda Národnej rady Slovenskej republiky ako ústavný zákon."?" Obec 
je rozdelená do 5 volebných okrskov, 3 volebné okrsky budú v budove Základnej školy na 
Školskej 11, 2 volebné okrsky v budove Základnej školy na Tichej 37A. V decembri boli do 
schránok distribuované Oznámenia o čase a mieste konania referenda. Venujte prosím 
pozornosť oznamu, aby ste vedeli, do ktorej volebnej miestnosti sa vybrať.

Referendum vyhlásené na sobotu 21.januára 2023

REPREZENTAČNÝ GROBSKÝ PLES
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ZOMRELÍ

NARODENÍ

Obec Slovenský Grob sa postará o likvidáciu 
vianočných stromčekov do termínu 15.2.2023
Odzdobené vianočné stromčeky je potrebné ukladať  
v prípade Obytného súboru Šúr (Malý raj) a Obytného 
súboru Manor (Zátišie) ku zberným kontajnerom na 
ulici Okružná, Slnečná, M.Galandu,  v prípade 
Obytného súboru Monari na priestranstvo pri vchode 
do  bytového domu na Koceľovej ulici č. 9 a na 
trhovom mieste v starej časti Slovenského 
Grobu.Odvoz vianočných stromčekov  zo stanovíšť sa 
bude realizovať raz týždenne do termínu 15. februára 
2022.

   Najväčšou oslavou výsledkov 
práce vinohradníkov a vinárov a 
prezentáciou vín nového ročníkana 
Malokarpatskej vínnej ceste (MVC) 
je Deň otvorených pivníc, ktorý 
tradične v novembri otvára vyše 130 
pivníc malých aj veľkých vinárov. 
Počas dvoch dní piatok - sobotasa 
otvoria vínne pivnice a prevádzky 
vinárov pre všetkých, ktorí chcú 
putovať malokarpatskou krajinou a 
poznávať ju ako fenomén chute i 
krásy prírody a kultúry.
Podujatie konalo v piatok a v sobotu 
18. - 19.11.2022 a odštartovalo ho 
s l á v n o s t n é  o t v o r e n i e   v  
Ma lokarpa tskom osve tovom 
stredisku v Modre. Tradičným 
zástupcom Slovenského Grobu 
počas Dňa otvorených pivníc MVC je 
aj Vinárstvo Zdenko Noskovič, ktorý 
produkuje víno už vyše 30 rokov. Aj 

počas tohto ročníka mal otvorené 
svoje vinárstvo na Chorvátskej 
ulici a mnoho návštevníkov tak 
mohlo ochutnať grobské vína pri 
potulkách po malokarpatských 
pivniciach. Malokarpatská vínna 
cestou siaha od Bratislavy po 
Trnavu a spája mnoho vinárov z 
Malokarpatskej vinohradníckej 
oblasti, ktorá patrí medzi 6 
vinohradníckych oblastí na 
Slovensku. Malokarpatská vínna 
cesta ponúka podujatia pre 
milovníkov vína po celý rok - ich 
z o z n a m  j e  k a ž d o r o č n e  
publikovaný v špecializovanom 
kalendári  MVC.  Jednou z  
mnohých oficiálnych akcií je aj 
Výstava vín Slovenský Grob, 
ktorá sa uskutoční v marci tohto 
roka v Dome kultúry.  

Tretí novembrový víkend 
už tradične patrí dňu otvorených pivníc na 

malokarpatskej vínnej ceste
Babarcsiková Nela
Bačová Kristína
Bagin Filip
Bagín Nela
Beláčiková Stella
Bartáková Veronika
Behúlová Adela
Beláčik Adam
Bronček Michal
Bystriansky Marko
Cingel Teodor
Čechovičová Lea
Dogovičová Liana
Drgoňová Lea
Ducký Samuel
Gajdošová Nina
Galisová Juliana
Galovič Sebastian
Galovičová Vivien
Galovičová Zoja
Gejguš Tomáš
Gejgušová Vanesa
Gergel Benjamín
Goliašová Júlia
Goliášová Liliana
Grendár Martin
Habai Lucas
Halásová Nina
Hanusek Nino
Heptner Lea
Holík Tomáš
Horváth Alex
Hurák Amanda
Hurák Leonard
Hurková Amia
Ilavský Samuel
Janská Hana
Juríková Zoja
Kadlečíková Tamara
Klima Martin
Končík Adam
Koprda Luka
Kožárová Saša
Krasňanská Michaela
Krejčí Sebastian
Kubincová Sofia
Lackovič Liam
Langová Diana
Libič Michal
Margeťák Juraj

Mašatová Mia
Matúšek Stela
Matúšová Ester
Michalovičová Diana
Miklenčičová Zoja
Milko Elissia
Minarovič Leonard
Minarovič Mário
Minarovič Martin
Moravčík Dávid
Murčová Daria
Navračič Ivan
Nguyen Dan Vy
Nováková Tamara
Ondrejkovičová Kristína
Paštinská Ella
Pessl Jakub
Pietroszek Tamia
Pikus Alžbeta
Poľanská Ema
Poša Teodor
Prasličková Michaela
Pravda Noel
Prokipčák Filip
Pupiš Teodor
Rohaľová Miroslava
Rohaľová Natália
Rybár Olívie
Sabo Lukáš
Sekerešová Magdaléna
Schneiderová Lucia
Simanová Olívia
Skrutek Jakub
Swiatlowski Viliam
Šefčík Oliver
Ševčík Peter
Šimeková Margaréta
Šottnárová Ema
Šramková Timea
Štefániková Simona
Štrbová Božena
Štulrajter Mathias
Ťapuchová Hana
Turzová Silvia
Valent Matej
Valterová Mária
Vaškovičová Natália
Verbók Viliam
Vilčeková Nina
Dinh Thai An Nhi

Baginová Jozefína
Bajo Igor
Bihariová Jana
Bončo Milan
Černá Anna
Dikošová Alžbeta
Dikošová Michaela
Drienovský Viliam Ing.
Gašparovič Stanislav
Grancová Anna
Heribanová Jozefína
Chobot Jozef
Jajcayová Blažena
Jajcayová Paulína
Kissová Tatiana
Kovačič Roman
Krajčovič Jaroslav
Královičová Jana
Kurajda Ľubomír VVDr.
Lendvay Štefan JUDr.
Majtanová Emília
Minarovič Marian
Návratková Viera
Nemčovičová Otília
Nižňan Miroslav
Nižňanová Jozefína
Noskovič Jozef
Noskovič Viliam
Novota Ladislav
Pechová Iveta Ing.
Sabová Oľga
Sandtnerová Hana
Šalka Juraj
Šefčíková Anna
Tokošová Ružena
Vranec Štefan
Zdražilová Cecília
Žák Jozef
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   Život každého človeka začína jeho narodením, potom pokračuje jeho rastom, spoznávaním života, nadobúdaním 
nových vedomostí, zúčastňovaním sa na živote vo svojej obci, na pracovisku, neskôr odovzdávaním životných 
skúseností a mal by sa skončiť pokojnou starobou. Inak to nie je ani v našej obci. V roku 2022 sa nám narodilo 99 detí. 
S polovicou z nich, ktorá sa narodila v prvom polroku, sme sa stretli na privítaní novorodencov dňa 13.9.2022. Deti 
narodené v mesiacoch júl až december pozveme na stretnutie  na jar 2023.  Každý nový človiečik dostal od obce 
finančný príspevok 30 Eur.   V októbri, ktorý je Mesiacom úcty starších, sme sa stretli zasa s našimi seniormi. 
Jubilanti vo veku 70, 80 a 90 rokov si prevzali malý darček a zvládli aj slávnostný prípitok so starostom obce. Pre 
všetkých zúčastnených zahrala dychová hudba Šohajka. Po skončení programu si aj ostatní seniori prevzali 
sladkosť s plátennou taškou s erbom našej obce. K životu patrí aj tá smutnejšia časť. V roku 2022 nás opustilo 38 
našich obyvateľov.

KOLOBEH ŽIVOTA
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   Po posledných dvoch zimách, počas ktorých bolo 
obtiažne či dokonca nemožné organizovať rôzne 
spoločenské a kultúrne akcie kvôli pandémií 
spôsobenej koronavírusom, sa aktuálne tešíme, že túto 
zimu to je konečne inak a všetci si ju môžeme užiť bez 
obmedzení. Veríme preto, že k vianočnej nálade v obci 
Slovenský Grob prispela aj vianočná výzdoba na 
verejných priestranstvách, ktorú postupne pripravovali 
obecní zamestnanci v jednotlivých častiach obce tak, 
aby bola pripravená na rozsvietenie od prvej adventnej 
nedele. Prípravné práce v teréne boli teda vo všetkých 
častiach obce v plnom prúde už od konca novembra. 
Vianočné stromčeky v strede obce, v  Zátiší, v Malom raji 
a aj Monari čakali už len na začiatok adventu a 
rozsvietenie 27.11.2022. Zdobenie adventného venca 

VIANOCE V NAŠEJ OBCI
okolo fontány sa konalo pred prvou adventnou nedeľou. 
Začalo v piatok zelenými prácami, čečina bola 
výnimočne krásna, najmä vetvičky so šiškami. V sobotu 
boli na adventný veniec rozvešané ozdoby a svetielka a 
k tomu bolo pre všetkých dobrovoľníkov pripravené aj 
malé občerstvenie. Vystriedali sa hádam všetky druhy 
počasia no a na záver sa ukázala aj krásna prírodná 
dúha.  Vyvrcholením vianočnej atmosféry boli Vianočné 
trhy, ktoré sa uskutočnili v sobotu  3.12. na terase Domu 
kultúry a 10.12. v priestoroch Novej základnej školy v 
Malom raji, kde všetkých potešili vystúpenia detí 
materskej školy a žiakov ZUŠ so speváckym súborom 
Vajsgruban, ďalej Mikuláš s anjelom, živý Betlehem a 
množstvo stánkov s jedlom, koláčmi, vareným vínom, 
ale aj ručnými výrobkami či umeleckou tvorbou.
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Obec Slovenský Grob dosahuje výborné finančné zdravie
   Obec Slovenský Grob dosahuje výborné finančné zdravie. Skonštatoval to Inštitút pre ekonomické a sociálne 
reformy, v skratke INEKO, ktorý zverejnil v októbri finančné zdravie za mestá, obce a vyššie územné celky v rámci 
celého Slovenska za rok 2021, ako aj podrobné údaje o rozpočtoch a hospodárení ich podriadených organizácií. 
Ohodnotenie "Výborné finančné zdravie" obec Slovenský Grob získala za 5,71 bodov z celkových 6,00 bodov. Hlavné 
indikátory, ktoré vstupujú do celkového skóre finančného zdravia obce sú: Celkový dlh, Dlhová služba, Bilancia 
bežného účtu, Záväzky po splatnosti k príjmom a Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti. Tieto zložky majú váhu 
postupne 30 %, 10 %, 30 %, 15 % a 15 %.
Obec Slovenský Grob získala v týchto indikátoroch nasledovné hodnotenie:

" Celkový dlh - obec získala známku "výborný“
" Dlhová služba - obec získala známku "výborný“
" Bilancia bežného účtu - obec získala známku "výborný“
" Záväzky po splatnosti k príjmom - obec získala známku "výborný“
" Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti - obec získala známku "výborný“

   Celkové bodové hodnotenie obce Slovenský Grob je o 12% nad priemerom v rámci hodnotenia obcí a miest na 
Slovensku. Vo všetkých indikátoroch prepočítaných na obyvateľa je výsledok obce nad priemerom Slovenska. 
Výsledok hospodárenia bol za rok 2021 kladný vo výške 337 471 EUR. Výsledok hospodárenia prepočítaný na 
obyvateľa obce je o 28% vyšší, ako je priemer na Slovensku a zároveň celkový dlh na obyvateľa obce je o 38% nižší, 
ako je priemer na Slovensku, čo sú výborné hodnoty. Podrobnejšie informácie je možné nájsť na web stránke    

  Hospodárenie obcí na Slovensku posudzuje a analyzuje INEKO.  INEKO je mimovládna nezisková organizácia, 
ktorá podporuje ekonomické a sociálne reformy s cieľom odstraňovať prekážky dlhodobého pozitívneho vývoja 
slovenskej ekonomiky a spoločnosti.

 
http://www.hospodarenieobci.sk/profil/samosprava/508225/2021/1

   S účinnosťou od 1.1.2023 dochádza k zmene pri 
triedení komunálneho odpadu v našej obci Slovenský 
Grob. Zmena sa týka najmä zlúčenia zberu komodít, 
ktoré bolo doteraz potrebné oddeľovať - konkrétne 
plasty, tetrapaky a kovy. Od 1.1.2023 sa teda plasty, 
obaly z kovu a kompozitné obaly na báze lepenky 
(tetrapaky) dávajú do jedného spoločného žltého 
(alebo akéhokoľvek priehľadného vreca). Uvedené sa 
týka rodinných domov. Bytové domy a prislúchajúce 
byty budú mať určenú jednu zbernú nádobu na tento 
uvedený trojzber. Zber papiera, skla a ďalšieho odpadu 
ostáva nezmenený. Pre tento účel spoločnosť Marius 
Pedersen postavila v Pezinku triediacu linku, na ktorej 
sa tieto druhotné suroviny (plast, tetrapak a kov) 
jednotlivo roztriedia. Triediaca linka sa skladá z 2 
dopravníkov (podúrovňový, nadúrovňový), kde sa 
materiál rovnomerne dodáva. V kabíne, kde je 
klimatizácia a aj rekuperačná jednotka je 12 otvorov 
pre vytriedené komodity. Farebné vrecia na zber 

Zmena v triedení odpadu od januára 2023 a nová 
triediaca linka v Marius Pedersen
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uvedeného odpadu naďalej budú distribuované do 
domácností. Zníži sa teda záťaž pre obyvateľov, tzv. 
donášková vzdialenosť pre separovaný zber, kedy 
nebude potrebné separovať kovy a tetrapaky do 
veľkokapacitných nádob umiestnených na ulici, ale 
domácnosti v rodinných domoch budú môcť dávať 
všetky tri odpady do jedného zberného vreca. 
Spoločnosť Marius Pedersen je spoločnosť, ktorá sa 
zaoberá činnosťami v oblasti nakladania s odpadmi. 
Ako jedna z najväčších spoločností pôsobiacich na 
slovenskom trhu v oblasti odpadového hospodárstva, 
poskytuje komplexné služby v oblasti nakladania s 
odpadom aj pre našu obec Slovenský Grob. Zároveň 
obsluhuje zo strediska v Pezinku 27 miest a obcí v 
rámci Bratislavského a Trnavského kraja (okresy 
Pezinok, Trnava, Senec, Šamorín, Dunajská Streda), čo 
predstavuje cca 90 tis. obyvateľov. Zameriava sa na 
komunálny odpad, bio odpad a separovaný zber.



   Zimný futbalový turnaj v areály OŠK Slovenský Grob otvoril svoje brány na multifunkčnom ihrisku 9. decembra, 
hrá sa najmä v sobotu a v nedeľu v dopoludňajších hodinách a turnaj trval  do 14. januára 2023, kedy sa ukončil 
finálovým zápasom. Pre všetkých malých aj veľkých fanúšikov a divákov je počas každého zápasu pripravené aj 
občerstvenie so sprievodným programom, no najmä výkony jednotlivých hráčov a tímov, na ktoré sa len tak 
nezabúda.  Vizualizačná stránka hry atraktívna pre oko aj laického diváka vždy poteší prítomných a okoloidúcich. 
Prezentuje sa najmä výživný futbal s heroickým výkonom jednotlivcov s tímovým duchom. Dôkazom atraktivity sú 
súboje jeden na jedného, výborné čítania hry s prechodovými fázami z hĺbky obrany na hrot útoku. Absolútne obraty 
s leskom dokonalého performensu privádzajú aj subjektívne pohľady k objektívnemu zhodnoteniu nestranného 
pozorovateľa, že výnimočnosť predvádzaných výkonov hraničí s pompéznosťou dosiahnutého gólu legendárnou 
Božou rukou z osemdesiatehošiesteho. Driblingforvardných protagonistov, ťahajúci sa po vertikálach aj s 
horizontálnym smerovaním, no s častým diagonálnym trasovaním prihrávok privádza obrany mančaftov k 
náročným riešeniam vypätých futbalových situácií. Vnímané sú vyrovnané partie súboja titánov, či dominantné 
prevedenia zápasov Dávida s Goliášom. Vyhrotený vývoj väčšiny stretnutí strieda flegmatický, ba až latentný 
prístup nielen prekvapení turnaja s vedomím, že aj malé víťazstvá na turnaji sú esenciálnou súčasťou každej 
futbalovej entity. Snívať svoj zlatý zimnofutbalový sen s Al Rihlou a Al Hilmou na tarfách môže každý zúčastnený 
virtuóz, dvojnásobný najlepší brankár alebo nehrajúci kapitán.  Ďakujeme všetkým  futbalovým fajnšmekrom za 
povzbudenie futbalového umenie našich chlapcov a že si spríjemnili  tento nevšedný zimný športový zážitok na  
zápasoch turnaja.
   Ďakujú Vám  všetci Veteráni, Malorajskí gunári, Stavebniny 3, All stars, Hliníky, Lopoši, Grobské nádeje a 
Papieroví favoriti.                                                                       

Zimný futbalový turnaj 
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  Futbaloví tréneri kategórií U8, U9, U10 a U11 
pripravili večierok pre svojich detských 
zverencov pri príležitosti ukončenia prvej 
polovice futbalovej sezóny 2022/2023. Vo 
Veľkej sále Dome kultúry pripravili pekný 
program dňa 16. novembra 2022. Futbalového 
večierku sa zúčastnili samozrejme deti, 

Futbalový večierok detí a trénerov v Dome kultúry
rodičia, sponzori ale aj všetci fanúšikovia 
grobského futbalu. Celému večeru dominovala 
obľúbená tombola, detská diskotéka, ale aj 
koncert filmovej muziky a výborný guláš. Veľká 
vďaka patrí najmä trénerom, ktorým sa podarilo 
zorganizovať pekný večer pre všetkých malých-
veľkých hráčov.
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