
Silný hlas
Malokalokarpatského 

regiónu

JURAJ PETRAKOVIČ
kandidát na poslanca BSK
za volebný obvod Modra, Šenkvice, Vinosady3

MOJE PROGRAMOVÉ PRIORITY:
Malokarpatský región potrebuje silný hlas v zastupiteľstve BSK, predstavujem vám prioritné 
oblasti, s ktorými sa uchádzam o vašu podporu:

DOPRAVA
• podpora vybudovania obchvatu Malokarpatska

• oprava a údržba komunikácií v správe BSK

• záchytné parkoviská a prestupné terminály

• rozvoj cyklotrás, prepojenie obcí a miest: Vinosady - Pezinok a Šenkvice - Viničné - 
Pezinok

ŠKOLSTVO A ŠPORT
• vybudovanie moderného kampusu so zázemím pre SOŠ vinársko-ovocinársku v Modre 

• podpora rozvoja a vybavenia škôl v pôsobnosti BSK v Malokarpatskom regióne (Gym-
názium Karola Štúra, SOŠ pegagogická v Modre, …)

• vybudovanie športovej infraštruktúry

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A OBNOVA VINOHRADNÍCKEJ KRAJINY
• obnova chotára, podpora výsadby vinohradov, vybavenia vinárov cez dotačnú schému 

BSK, rozvoj vzdelávania v oblasti vinárstva, vinohradníctva, ovocinárstva

• presadzovanie opatrení na zmiernenie zmeny klímy, vodozádržné opatrenia a protipo-
vodňová ochrana

• zabezpečenie fi nancií na dobudovanie kanalizácie vo Vinosadoch, Šenkviciach a Modre 
cez Radu partnerstva

SOCIÁLNE SLUŽBY
• skvalitnenie sociálnych a zdravotných služieb pre obyvateľov regiónu

• budovanie a modernizácia zariadení sociálnych služieb a podpora zariadení zdravotnej 
starostlivosti (Merema, Claudianum, Charita Šenkvice, …)

Ponúkam aktívnu spoluprácu so samosprávami v Malokarpatskom regióne a prepojenie so 
Seneckom a Záhorím s cieľom presadiť spoločné priority v župnom zastupiteľstve.

PROFESIJNÁ VIZITKA
• primátor Modry

• prednosta Obvodného úradu život-
ného prostredia v Senci

• riaditeľ Správy Chránenej krajinnej 
oblasti Malé Karpaty

• vrchný odborný radca na Oddelení 
územného rozvoja, Magistrát hlav-
ného mesta SR Bratislavy

• samostatný odborný referent, ne-
skôr vedúci Útvaru výstavby a ži-
votného prostredia, správy a soci-
álnych vecí, Mestský úrad Modra

ÚSPEŠNÉ PROJEKTY
V Malokarpatskom regióne sa nám už poda-
rilo v spolupráci s BSK a susednými obcami 
zrealizovať niekoľko pekných projektov:

• rozhľadňa na Veľkej Homoli

• areál vodnej nádrže na Piesku

• pumptracková dráha na Piesku

• modranská kalvária s odpočívadlom 
aj rozhľadňou

• revitalizácia verejných priestorov
v lipovej aleji v Modre, pred Biolkou 
a Kultúrnym domom na Kráľovej
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