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občianska kandidátka na primátorku a nezávislá kandidátka za
volebný obvod č. 5 – Fončorda

Projektová manažérka, produkčná, predsedníčka Banskobystrického okrášľova
cieho spolku, rodená Banskobystričanka. Absolventka Fakulty politických vied  
a medzinárodných vzťahov a Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela.

Svoje vzdelanie zúročila na Mestskom úrade v Banskej Bystrici aj na Úra de vlá
dy v Bratislave. Viedla produkciu a umelecký marketing v Bábkovom divad le na 
Rázcestí. Od roku 2015 riadi výrobu v banskobystrickom dabingovom štú diu, 
podniká s manželom a vedie občianske združenie Banskobystrický okrášľovací 
spolok, kde už siedmy rok organizuje známe podujatie Bystrická hodinka. Dlhé 
roky sa venuje dobrovoľníckym aktivitám, práci v rôznych komunitách, spo
luzakladala Ko munitné centrum Fončorda. Je autorkou mnohých medzigene
račných projek tov, spoluor ga ni zátorkou úspešných ročníkov Športiády senio
rov. Za svoju do bro voľnícku čin nosť získala niekoľko ocenení Srdce na dlani, ako 
aj ce loslovenské ocenenie Senior friendly za mimoriadne aktivity pre seniorov. 

„S plnou vážnosťou a odhodlaním som sa rozhodla uchádzať o verejnú službu v pro-
spech obyvateľov Banskej Bystrice a kandidovať na post primátorky. Uvedomujem si 
totiž, že Banskú Bystricu nestačí len milovať, ale treba pre ňu aj pracovať. Prekáža mi, 
že mesto nemá víziu, nemá stratégiu a vlastne nevie, kam chce kráčať. Nekandidujem 
pre dnešok. Ako matka kandidujem pre budúcnosť. Namiesto spiaceho mesta vidím 
Banskú Bystricu o 10 rokov ako sebavedomé a žiadané mesto. Mesto, ktoré sa rozras-
tá, prosperuje, mesto, na ktoré sú jeho obyvatelia hrdí.“

Mám víziu, výborný tím odborníkov aj kandidátov 
na poslancov a poslankyne a mám presný a jasný plán, 

ako to všetko nie dosiahnuť, ale urobiť.
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