Sme v tom spolu,
Rača a Vajnory v BSK
Volebný program a priority Anny Zemanovej, kandidátky na poslankyňu Z BSK
Dňa 9. novembra 2013 sa budú konať voľby do Zastupiteľstva
Bratislavského samosprávneho kraja. Mnoho ľudí váha, či vôbec
pristúpi k voľbám. Stretávam sa často s pochybnosťami a otázkami,
čím môže kraj ovplyvniť život obyvateľa v našom regióne. V rokoch
2009 – 2013 som zastupovala obyvateľov Rače, Krasňan, Východného
a Vajnor. Okrem práce vo finančnej komisii a komisii územného
plánovania a životného prostredia, som bola delegovaná aj do piatich
Rád stredných škôl a do Dozornej rady Regionálnych ciest Bratislava
a. s.
Počas môjho štvorročného pôsobenia a najmä teraz v predvolebnom
období dostávam veľa otázok. Mnohé sa prekrývajú s mojimi
osobnými prioritami práce poslanca. Považujem za dôležité svojich
voličov s nimi oboznámiť, ako aj s mojimi postojmi k nim.
Som kandidátkou veľkej pravicovej koalície vo volebnom obvode č. 5
a predkladám verejnosti svoje priority pre ďalšie volebné obdobie.

Ako môže kraj ovplyvniť zlepšenie dopravnej situácie?
Tranzitnú dopravu treba viesť mimo sídiel. V budúcom roku začínajú práce
na výstavbe križovatky Triblavina, na ktorú bude napojený obchvat Pezinka,
čím sa zníži počet áut smerujúcich do mesta cez Raču a Vajnory. Križovatka
Triblavina bude súčasťou diaľnice D1 a zároveň bude prepojená
s jednosmernými kolektormi smerujúcimi od Trnavy po Bratislavu.
Distribúcii vozidiel cez mesto v budúcnosti pomôže aj zapojenie cestného
tunela Galvaniho – Slanec - Lamač do dopravného systému kraja. V tomto
roku boli vybudované v rámci Bratislavskej integrovanej dopravy (BID).
Železničné stanice Vajnory a Rača sú
súčasťou projektu BID a budú
prestupovými stanicami vlak-autobus-bicykel-auto-chodec. Perspektívne
sa pripravuje aj predĺženie trate električky ku železničnej stanici Vajnory.
Bicykel považujem nielen za športové náradie, ale aj za dopravný
prostriedok. Podporujem projekt rekreačnej Malokarpatsko-šúrskej
cyklomagistrály „Jurava“ a zámer nového cyklochodníka medzi Vajnormi
a Čiernou Vodou. Presadím ďalšie bezpečnostné opatrenia na cestách
kraja pre chodcov i cyklistov. Navrhnem systémové opatrenia
financovania údržby ciest I. až III. triedy, ktoré v súčasnosti spravuje
mesto.

Akú pomoc môžu získať naši seniori od kraja?
Na území Vajnor a Rače sa nachádzajú krajské zariadenia: DSS na Podbrezovskej, Zariadenie pre seniorov na
ul. Pri vinohradoch a DSS na Strelkovej ulici. V súčasnosti kraj dokáže v Rači ihneď umiestniť klienta so

4. stupňom odkázanosti. Pri komplikovanejších stavoch sú voľné
kapacity najmä v neverejných zariadeniach mimo Rače. Voľné
miesta sú zverejňované na internete. Na Úrade BSK funguje nové
poradenské centrum pre klientov a ich rodiny. DSS na Strelkovej
potrebuje rozsiahlejšiu opravu, na ktorú budem pamätať pri
tvorbe rozpočtu.
Podporím aj uchovanie cestovných a divadelných výhod pre
seniorov.

Prevádzkuje Bratislavský kraj aj zdravotnícke zariadenia?
Kraj zabezpečuje viacero povinností na úseku zdravotníctva a lekární, avšak prevádzkuje len Polikliniku
v Karlovej Vsi. Okrem toho vlastní viacero budov určených pre výkon zdravotníckych služieb, tie sú však
v dlhodobom prenájme podnikateľských subjektov. Okrem toho kraj má vplyv napríklad na schvaľovanie
ordinačných hodín ošetrujúcich lekárov, či ich poplatkov. Určuje rozpis lekárskych služieb prvej pomoci.
Vykonáva kontroly a rieši sťažnosti.

Kraj je zriaďovateľom stredných škôl. Aké možnosti kraj ponúka mladým ľuďom z Rače a Vajnor
na trávenie voľného času?
Najmä školské areály disponujú športoviskami, ktoré
kapacitne ďaleko presahujú súčasné potreby škôl. Podporím
aktivity smerujúce k obnove týchto areálov a ich otvoreniu
verejnosti. Týka sa to aj školských plavárni. Napríklad bazén
v SOŠ Na Pántoch 9 má plavecké rozmery ako bazén na
Pasienkoch, má aj priestor na zriadenie letnej terasy. V škole
funguje Centrum voľného času, fitness. Po rekonštrukcii
bazéna pribudnú možnosti športovania pre obyvateľov Rače,
Vajnor a širšieho okolia. Som zástancom revitalizácie v prvom
rade športovísk v majetku kraja a ich užívanie verejnosťou
pred budovaním nových športových areálov. Počet detí
v našom regióne rastie a budem trvať na zachovaní súčasnej
siete stredných škôl, aj v prípade, že istý čas budú fungovať v
minimálnom režime. Navrhnem, aby nevyužívané priestory škôl boli ponúknuté obyvateľom na rôzne
klubové a spolkové činnosti. Moju podporu majú aktivity založené na občianskom princípe v každej oblasti.

Viaceré divadlá i múzeá sú v majetku kraja a ponúkajú svojim obyvateľom rôzne podujatia. Veľa
sa hovorí o cestovnom ruchu, avšak mnohé národné kultúrne pamiatky chátrajú, sú zatvorené
a skôr odrádzajú ako priťahujú turistov. Ako môže kraj pomôcť?
Úlohou kraja je utvárať podmienky na tvorbu, prezentáciu a rozvoj
kultúrnych hodnôt a kultúrnych aktivít a starať sa o ochranu
pamiatkového fondu. Kraj má utvárať podmienky na rozvoj
cestovného ruchu a koordinovať tento rozvoj. Malokarpatský región
má veľa zaujímavosti, je čo ponúknuť. Žiaľ, žalostnou pravdou je, že
mnohé národné kultúrne pamiatky sú zatvorené a namiesto turistov
sa cez porozbíjané okná preháňa vietor. Rekonštrukcie takýchto
objektov sú veľmi náročné nielen na prípravu, ale aj na peniaze. Na
financie z Eurofondov kraj nemá nárok. Navrhnem vytvorenie
grantového fondu v rozpočte BSK určeného na obnovu národných
kultúrnych pamiatok v majetku obcí, miest a mestských častí.
Cestovný ruch je jednou z oblastí, ktorá prináša aj nové pracovné
príležitosti najmä malým a stredným podnikateľom. Moju podporu majú aktivity rozvíjajúce hodnoty
Malokarpatského regiónu. Sú to najmä vinárstvo, vinohradníctvo, tradičné remeselné zručnosti,
gastronómia, ekoturizmus a podobne.

Aké sú možnosti kraja pri ochrane a tvorbe životného prostredia?
V septembri 2013 bol schválený nový územný plán kraja. Presadím
dôsledné uplatňovanie regulatívov nového územného plánu kraja,
koordináciu rozvojových a developerských aktivít v územných plánoch obcí
a miest, ochranu vinohradov a krajiny. Náš kraj je veľmi zaťažený hlukom.
Rozvojové zámery Letiska M. R. Štefánika môžu ohroziť kvalitu života našich
obyvateľov. Ide o tretiu pristávaciu a vzletovú dráhu letiska a zameranie
prevádzky letiska na nákladné lietadlá. Spoločne sa musíme v tejto veci
veľmi hlasno ozývať. Podporím opatrenia na ochranu podzemných zdrojov
pitnej vody na území kraja. Neobávam sa otvárať ani problémové otázky, či
presadzovať odvážne riešenia. Plánujem otvoriť diskusiu o vhodnosti
rozvoja ropnej rafinérie na Žitnom ostrove, na najväčších zdrojoch pitnej
vody.
Navrhnem realizáciu komplexného pilotného projektu energeticky efektívnych opatrení na vybranom
školskom objekte kraja a predložím možnosti zatepľovania zariadení kraja aj bez úverových zdrojov.

Čo nové by mohla župa priniesť pre Vajnory a Raču?
Medzi BEZ-kou, Sprinzlovým majerom a Východným nádražím sa nachádzajú tri
stredné odborné školy, Policajná akadémia a internát súkromnej vysokej školy.
Sú tu tri bazény a veľké športové areály. Prevažná časť pozemkov je vo
vlastníctve štátu, či kraja. Je tu šanca účelne využiť existujúce zázemie školských
areálov. Na dosah ruky máme ideálne podmienky pre rozvoj funkcie školského
kampusu a oživenie východnej časti mesta.

Veľa sa rozpráva o finančnom riadení kraja. Podľa hodnotenia transparentnosti krajov, sa
Bratislavský kraj umiestnil na druhom mieste. Napriek tomu kritici poukazujú na viaceré
nedostatky. Čo by som chcela zlepšiť?
Jednoznačne budem presadzovať zverejňovanie podrobnejších informácií o verejných obstarávaniach
a o nakladaní s majetkom župy. Navrhnem zlepšenie informovanosti o podujatiach v kultúre a v cestovnom
ruchu, ktoré sa dejú na území kraja bez ohľadu na ich organizátora. Páči sa mi aj myšlienka zaviesť rýchly
a verejný
spôsob
riešenia
podnetov
občanov
typu
www.odkazprezupana.sk. Navrhnem, aby sa členmi komisií stali aj
neposlanci, odborníci. Všetky plány začínajú i končia pri financiách.
Nástrojom na realizáciu volebných plánov je kvalitný rozpočet
a prehľadné financovanie. Tak ako doteraz bude mojou prioritou
prispieť k zvýšeniu transparentnosti hospodárenia kraja.

Uchádzam sa o dôveru obyvateľov Rače, Krasňan, Východného a Vajnor aj vo voľbách
VÚC 2013, ktoré sa konajú 9. novembra.
Moje meno je Anna Zemanová a kandidujem pod číslom

Odpočet mojej práce poslankyne Z BSK v rokoch 2019 – 2013 nájdete tu: http://obcan.racan.sk/2013/10/Tretia-draha-letiska-je-preRacu-a-Vajnory-vaznou-hrozbou.html
Kontaktné údaje nájdete tu: http://www.nasaposlankyna.sk/anna-zemanova/

