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KRAJČOVIČOVÁ
nezávislá kandidátka za
volebný obvod č. 3 – Rudlová | Sásová

Architektka, grafička a aktivistka. Pracovala na Útvare hlavného architekta
Stredoslovenského kraja a na Výskumnom ústave služieb. Po roku 1989 si za
ložila grafické štúdio zamerané na firemnú identitu, knižnú tvorbu a výrobu
umeleckých paravánov, v ktorom pracuje dodnes. Je autorkou veľkého množ
stva firemných, spoločenských aj autorských grafických prác, z ktorých preferu
je hlavne knižnú grafiku. Bola ocenená Cenou Dominika Tatarku a jej práce sú
v pápežskej knižnici vo Vatikáne. Pre Mesto Banská Bystrica graficky spracovala
pamätihodnosti mesta, veľkú spoločenskú hru, knihu o cintoríne v Majeri, det
ský kalendár a množstvo informačných a reklamných materiálov. Pracovala na
projekte SNG Digitalizácia umeleckých diel vo viacerých slovenských galériách.
Spolupracuje so SAŽP, Štátnou operou, mimovládnymi organizáciami, tvorí
vizuál Human Fórum a adminuje viaceré FB stránky. Je aktívnou členkou plat
formy Nie v našom meste, v Banskej Bystrici spoluorganizovala protesty Za slušné Slovensko, za čo získala ocenenie Pierko Rady Biela vrana a Srdce na dlani
v kategórii dobrovoľníctvo v oblasti ochrany ľudských práv.
„Môj záujem o veci verejné vzrástol po nástupe fašistov na banskobystrickú VÚC. Už
mi nestačilo len písať komentáre, potrebovala som sa osobne zapojiť do ochrany demokracie. Stala som sa členkou Nie v našom meste. Po vražde Jána a Martiny som
automaticky ponúkla svoj čas a schopnosti myšlienke slušného Slovenska. Pred dvoma rokmi som bola aj pri rozhodnutí hľadať občianskeho kandidáta do volieb 2022.
Dôvodom mojej kandidatúry na poslankyňu je podpora Diany Javorčíkovej a to, že
vnímam Banskú Bystricu ako organizmus, ktorý má na to, aby fungoval lepšie.“

Chcem sa pričiniť o to, aby moje mesto bolo k obyvateľom
starostlivé a pozorné, aby malo dlhodobú víziu a systematicky
na nej pracovalo. Chcem byť na svoje mesto hrdá a spravím
všetko pre to, aby sme ten pocit mali všetci spoločný.
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dodávateľ: DALI-BB, s.r. o., Krátka 17, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 36045144

