
Programové okruhy pre BSK:

Dobudovanie infraštruktúry vo vidieckych obciach a mestách Bratislavského kraja.
Rozvoj sociálnej starostlivosti v rámci kompetencií úradu BSK.
Zabezpečiť udržateľnosť regionálnej dopravy na cestách a železniciach v kompetencii BSK.
Zlepšiť postavenie a imidž BSK v rámci Európskej únie na podporu mestskej a vidieckej turistiky.

Konkrétne programové priority:

1. Životné prostredie – v rámci Bratislavskej integrovanej dopravy (BID) elektrifikovať hlavné trasy – postup1. Životné prostredie – v rámci Bratislavskej integrovanej dopravy (BID) elektrifikovať hlavné trasy – postup-
ne vylučovať nákup dieselových autobusov a nahradzovať za elektrický pohon – budovať v kooperácii so 
súkromnými prevádzkovateľmi nabíjacie zariadenia na podporu predaja a rozširovania siete elektromobilov 
v Bratislavskom kraji.

2. Zelený program – vysadiť počas volebného obdobia 4000 stromov na sídliskách v mestách BSK.

3. Podporiť sieť súčasných cyklotrás – vytvoriť novú prírodnú cyklotrasu s napojením na Dunajskú cyklotrasu 3. Podporiť sieť súčasných cyklotrás – vytvoriť novú prírodnú cyklotrasu s napojením na Dunajskú cyklotrasu 
– Čunovo – Rusovce – Jarovce – prepojením na Parndorf a Neusiedl am See – na bicykli z Pezinka a Senca až 
do Parndodrfu a Neusiedl am See (partnerské mestá Pezinka a Senca).

4. Mestská hromadná doprava – monitorovanie každého autobusu, električky a trolejbusu kamerami, 
vytvorenie kamerového dispečingu s okamžitým napojením na štátnu a mestskú políciu na zabránenie van-
dalizmu a útokom voči cestujúcich.

5. Vybudovať 3 celodenné sociálne zariadenia v BSK – v okrajových častiach okresov Malacky, Pezinok a 
Senec s kapacitou 1000, polovica komerčná pre zahraničných seniorov a zároveň vytvorenie 400 – 500 pra-
covných miest v sociálnej oblasti.

6. Vybudovať novú ubytovňu pre 100 učiteľov základných a stredných škôl na udržanie vzdelávania.

7. Vytvoriť Integračnú sieť – materská škola – základná škola – stredná škola.

8. Ak sa EÚ rozšíri o Ukrajinu a štáty západného Balkánu, mali by sme žiadať prehodnotenie pozície hlavné-
ho mesta EÚ – budem žiadať, aby Brusel bol nahradený Bratislavou, pričom pre Európsku komisiu a Európ-
sku radu by sa vládne budovy vybudovali južne od diaľnice pod Petržalkou, Jarovcami, Rusovcami a Čuno-
vom. Vo Viedni by sídlil Európsky parlament, ak o túto myšlienku prejavili naši susedia.

9. Ak opustí menovú Eurozónu čo len jedna krajina, Slovensko by malo odísť od meny EURO a vytvoriť 
menovú úniu s Českou republikou a vrátiť sa k česko-slovenskej korune, nie natrvalo. Dôvod na opustenie 
eurozóny je ten, že Slovensko už stratilo vplyv nad vlastnými financiami.riadenia na podporu predaja a roz
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