VOLEBNÝ PROGRAM KANDIDÁTA NA PREDSEDU PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
MILANA MAJERSKÉHO A KANDIDÁTOV NA POSLANCOV PSK ZA KOALÍCIU STRÁN
KDH, SAS, OĽANO, NOVA NA ROKY 2017-2022

PREŠOVSKÝ KRAJ PRE VŠETKÝCH
Aktuálne štatistické údaje informujú, že Prešovský samosprávny kraj sa stal najchudobnejším. Nelichotivo ho charakterizujú
ekonomické ukazovatele ako najvyššia nezamestnanosť, najnižšia priemerná mzda, najnižší hrubý domáci produkt na obyvate
ľa. Nevybudované cesty, diaľnice a rýchlostné komunikácie, existujúce cesty v katastrofálnom stave sú jeho realitou.
Volebný program kandidáta na župana Milana Majerského
a kandidátov na poslancov PSK za koalíciu strán KDH, SaS,
OĽaNO, NOVA má ambíciu využiť ľudský a prírodný potenciál regiónu tak, aby sa ľuďom v regióne žilo lepšie a slušne.
Aby sme postupne zotierali rozdiely v životnej úrovni
obyvateľov jednotlivých krajov Slovenska, vytyčujeme si
tieto ciele:

1. Oživiť hospodárstvo a zamestnanosť v regióne
Aby múdre hlavy a pracovité ruky nemuseli odchádzať za prá
cou na západ krajiny, alebo do zahraničia, aby živitelia rodín
našli prácu doma, aby rodiny kvôli práci neboli dlhodobo roz
delené, aby naše deti našli po skončení štúdia dobré pracovné
príležitosti v regióne a rady sa vrátili domov.
Budeme aktívne podporovať existujúcich domácich
podnikateľov, aby vytvárali a dlhodobo udržali nové pracovné miesta. Aby sme dosiahli tieto ciele, využijeme aj inštitucionálnu spoluprácu s Ministerstvom práce, sociálnych
vecí a rodiny Slovenskej republiky a so splnomocnencom
vlády SR pre málo rozvinuté regióny, chceme:
1.1. Zefektívniť systém podpory vzniku nových živností
a malých firiem, malých fariem a systém podpory budova
nia malých agroparkov
Aby sa zabezpečila dlhodobá udržateľnosť hospodárstva
regiónu, aby farmári mohli nájsť lepšie podmienky pre spraco
vanie svojich poľnohospodárskych produktov.
1.2. Spolupracovať s Technickou univerzitou v Košiciach
na rozvoji regionálneho Technologického inkubátorového
inovatívneho centra
Aby nositelia kreatívnych myšlienok, malé inovatívne fir
my mohli rozvíjať svoje produkty s vyššou pridanou hodnotou
v spolupráci s Fakultou výrobných technológií Technickej uni
verzity v Košiciach.
1.3. Usilovať sa o príchod investorov na východ krajiny
Aby mladí ľudia nemuseli odchádzať od svojich rodín za prácou.

2. Riešiť rómsku otázku cestou vytvárania
pracovných miest
Rómovia chcú pracovať, no musíme im pomôcť vytvorením
pracovných pozícií s primeranou odmenou za prácu. Takto
vznikne spravodlivý systém s nekompromisným prístupom k neprispôsobivým skupinám obyvateľstva.
2.1. Vytvoriť v spolupráci s Ministerstvom práce, sociál
nych vecí a rodiny Slovenskej republiky, so zástupcami
miestnej samosprávy a so splnomocnencom vlády SR pre
málo rozvinuté regióny primerané pracovné miesta

3. Podporiť rozvoj cestovného ruchu
S ohľadom na veľký potenciál cestovného ruchu v regióne
si stanovujeme tieto ciele:
3.1. Vytvoriť regionálny program na podporu cestovné
ho ruchu
Aby sme umožnili v spolupráci s oblastnými organizáciami
cestovného ruchu rozvíjať oblasti s vysokým potenciálom roz
voja, a tak vytvárať dlhodobo udržateľné pracovné miesta.
3.2. Efektívnejšie využiť regionálne letiská ako vstupné
brány do regiónu v spolupráci s miestnou samosprávou,
existujúcimi aeroklubmi a novými investormi
Aby hľadanie nových leteckých dopravcov, ktorí by medzi
svoje destinácie zaradili letisko Poprad, rozšírilo vnútroregio
nálnu malú leteckú prepravu v spolupráci s regionálnymi aero
klubmi.
3.3. Efektívnejšie využiť existujúcu regionálnu že
lezničnú infraštruktúru
Aby etablovanie súkromných železničných dopravcov pri
nieslo zlepšenie dostupnosti turisticky atraktívnych lokalít re
giónu.
3.4. Vytvoriť regionálny program budovania cyklotrás
a inej malej turistickej infraštruktúry
Aby sme podporou projektov na výstavbu cyklotrás, turis
tických chodníkov, rozhľadní, parkovísk a inej infraštruktúry
zatraktívnili existujúce a podporili budovanie nových turistic
kých lokalít.
3.5. Aktívne podporovať rozvoj kúpeľníctva v regióne
Aby sa pridanou hodnotou kúpeľníctva v regióne stali bo
hatá kultúrna tradícia a jeho prírodný potenciál.
3.6.Podporiť takzvaný systém zdieľaných bicyklov
Aby boli inštalované predovšetkým v turisticky atraktív
nych lokalitách regiónu.

4 . Efektívnejšie využívať a čerpať eurofondy
Aby rozumné a efektívne využívanie dostupných finančných
zdrojov sa stalo hnacím motorom rozvoja kraja.
4.1. Štrukturálne fondy EÚ sprístupniť aj malým obciam
Aby sme zjednodušili realizáciu komplexnej infraštruktúry
obce: ciest, chodníkov, parkovacích miest, kanalizácie.
4.2. Štrukturálne fondy EÚ prideľovať na regionálnej
úrovni
Aby sme spolu s vládou SR hľadali nástroje na efektívnejšie
prideľovanie fondov EÚ do regiónov, s prihliadaním na návrhy
samospráv a lokálnych podnikateľov.

Aby neprispôsobivé skupiny a jednotlivci pochopili, že bez
práce nie sú koláče.
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5.1. Uskutočniť komplexnú rekonštrukciu ciest 2. a 3. triedy

mladých ľudí v regióne (napr. vzdelávanie v elektronizácii v každom odvetví hospodárstva v regióne, vo verejných
službách,... )

Aby aj ľudia zo vzdialených a odľahlých miest regiónu mali
kvalitné a bezpečné spojenie s regionálnymi centrami. Aby cest
ná infraštruktúra nebola prekážkou pre podnikanie v týchto
lokalitách.

6.8. Integrovať študentov so ZŤP a investovať do deba
rierizácie priestorov škôl

5. Kvalitnejšie rozvinúť dopravnú
infraštruktúru regiónu

5.2. Aktívne ovplyvňovať urýchlenie procesu:
• Výstavby južného diaľničného obchvatu Prešova (D1),
• začatia výstavby severného cestného obchvatu Prešo
va (R4),
• začatia výstavby rýchlostnej cesty (R4) z Prešova cez
Stropkov do Svidníka,
• prípravy výstavby rýchlostnej cesty (R9) z Prešova do
Sniny.
Tieto ciele chceme dosiahnuť priamou intervenciou PSK
u členov vlády SR, za účelom urýchlenia realizácie projektov
diaľnic a rýchlostných ciest na území regiónu, aby sme zlepšili
dopravné spojenie, bezpečnosť na cestách a podmienky podni
kania v regióne.

6. Zvýšiť kvalitu služieb v sociálnej, zdravotnej,
kultúrnej oblasti i oblasti školstva a podporiť
rozvoj športu
6.1. V existujúcich zariadeniach poskytovať kvalitnejšie so
ciálne a zdravotné služby a podporovať viacgeneračné rodiny
6.2. Posilniť ADOS a mobilné hospice
6.3. Prepájať služby zdravotnej a sociálnej starostlivosti
6.4. Zvýšiť spoločenské ohodnotenie zamestnancov
v sociálnych službách, a tým aj zabezpečiť kvalitu poskyto
vaných sociálnych služieb
6.5. Rozvíjať školský systém produkujúci absolventov,
ktorí sa ľahko uplatnia na trhu práce
6.6. Podporiť vznik nových študijných odborov, ktoré
reagujú na aktuálne potreby a s perspektívou udržania
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6.7. Rozvíjať a podporovať voľnočasové aktivity a dobro
voľníctvo mladých ľudí

6.9. Budovať efektívny školský systém pre rozvoj a pod
poru mládežníckeho amatérskeho a profesionálneho športu
6.10.Podporovať prácu kultúrnych inštitúcií zriadených
PSK a zvýšiť financie určené na dotácie pre kultúru a šport
Aby občania cítili, že kraj má záujem rozvíjať kultúru
a šport v každom regióne.
6.8. Podporovať národnostné menšiny, rozvoj ich kul
túry a zvykov
Aby sme si bolo všetci rovní, a aby bol Prešovský kraj pre
všetkých.

7. Priblížiť úrad VÚC občanom kraja
7.1. Pre každý okres v rámci rozpočtu PSK vytvoriť par
ticipatívnu zložku
Mechanizmus, pomocou ktorého sa obyvateľstvo rozhoduje alebo podieľa na rozhodovaní o tom, kam smeruje časť
dostupných verejných zdrojov.;
Aby si obyvatelia mohli sami vybrať projekty, do ktorých
VÚC bude investovať finančné prostriedky.
7.2. Zriadiť efektívne lokálne pracovisko úradu PSK v re
gióne Spiš a Zemplín
Aby občania pôvodných prirodzených regiónov (zemplínska
a spišská župa) poznali, že VÚC nie je len byrokratickým apará
tom, ale že v ich blízkosti vie ľudí počúvať, vie s nimi komuniko
vať a vie flexibilne riešiť ich problémy.
Prešov, 20. 9. 2017
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