
Zlepšenie infraštruktúry v  Bernolákove napríklad aj takýmto spôsobom: Dobré veci treba pochváliť 
a rozvíjať. Napr. presmerovanie školského autobusu do lokality Bernolákovo Juh k Traff ord Cafe bolo 
výborným rozhodnutím. Je na mieste takúto službu zabezpečiť aj pre lokalitu rodinnej zástavby od 
ulice Poľná.

Ak by obec išla cestou kúpy vlastného autobusu, tak ten by následne mimo ranného rozvozu a poo-
bedného zvozu detí do/zo školy mohol slúžiť pre potreby športových a iných organizácií v obci, ktoré 
reprezentujú obec v rôznych súťažiach na rôznych úrovniach. Máme v obci Občianske združenia, ktoré 
by nemuseli zháňať dopravu na vlastnú päsť a zároveň by autobus vo farbách obce zabezpečoval dôs-
tojnú reklamu aj obci. Keďže sa nám obec rapídne rozrastá, tak neskôr by mohli byt autobusy trebárs aj 
dva.

Priechody pre chodcov smerom ku škole nie sú v súlade s platnou právnou úpravou a starostlivosť o ne 
dlhodobo zlyháva. Ak obec bude udržiavaťchodníky a priechody v takom stave, aby sme sa nemuseli 
báť posielať deti do školy pešo, kolobežkou, bicyklom, tak sa nám v rannej špičke pri dobrom počasí 
podarí znížiť počet vozidiel, ktoré blokujú celú Hlavnú ulicu.

Zvýšenie bezpečnosti inej dopravy alebo presunu po obci, ako je preprava autami nám umožní znížiť 
počet áut na cestách.
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