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Právnička a aktívna občianka. Vyštudovala právo vo Francúzsku so špecializá
ciou na humanitárnu pomoc. Jeden rok štúdia absolvovala na univerzite v Man
chestri. Po univerzite stážovala a pracovala v Gruzínsku v UNHCR a v gruzínskej 
organizácii Innovations and Reforms Center v téme pomoci miestnemu vysíd
lenému obyvateľstvu a ľuďom bez štátnej príslušnosti. Následne pôsobila dva 
roky v Mexiku ako dobrovoľníčka v miestnej organizácii Pobladores, ktorá po
máhala miestnym komunitám skvalitňovať bývanie a ochraňovať životné pro
stredie. Po desiatich rokoch života v zahraničí sa v roku 2013 rozhodla so svojou 
rodinou vrátiť do rodnej Banskej Bystrice, kde pracuje ako právnička pre ob
čian ske združenie VIA IURIS.

„Napriek tomu, že som žila dlho v zahraničí, Banská Bystrica ma prilákala po rokoch 
späť. Je to výnimočné mesto vďaka svojej histórii, okolitej prírode a tiež ľuďom, ktorí 
tu žijú. Rodia sa tu mnohé zaujímavé občianske a kultúrne iniciatívy, ktoré mesto po-
súvajú vpred a kultivujú ho. Čo sa však týka samotného vedenia mesta a rozhodnutí, 
ktoré prijíma, tie mesto uväznili v minulom storočí. Banská Bystrica si zaslúži zmenu 
v jej spravovaní tak, aby rozhodnutia boli spoluprijímané s jej obyvateľmi a aby re-
flektovali potreby ľudí a aktuálne spoločenské výzvy, akými je napr. klimatická kríza.  
V našom meste pôsobí mnoho odborníkov v rôznych oblastiach, no ich potenciál sa vô-
bec nevyužíva a kvalita výkonu samosprávy potom veľmi trpí. Preto som sa rozhodla 
kandidovať a prispieť ku kvalitnejšiemu a transparentnejšiemu rozhodovaniu o ve-
ciach verejných. Chcem, aby sa ľudia dokázali spoľahnúť na vedenie mesta a na svojich 
volených zástupcov v tom, že ich rozhodnutia sú vo verejnom záujme.

Svojimi skúsenosťami chcem prispieť k tomu, aby sa  
naše mesto rozvíjalo rozumne a prijímalo rozhodnutia 

hodné samosprávy 21. storočia.
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