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Ide o veľa, a preto som sa rozhodol kandidovať do krajského zastupiteľstva
za okres Banská Bystrica.
Študoval som na VŠP v Nitre a od roku 1998 podnikám v poľnohospodárstve
a cestovnom ruchu.
Mojou srdcovou záležitosťou je hotel Fugerov dvor s tradičnou kuchyňou a mini
farmou so zvieratkami. Celý môj profesný život pracujem v cestovnom ruchu
a agroturistike.
Svojimi skúsenosťami a vedomosťami získanými počas podnikania by som
veľmi rád pomohol pri rozvoji cestovného ruchu a agroturistike, nakoľko náš
región je predurčený na to, aby bol miestom pre relax, oddych - či už aktívny
alebo pasívny, a prispieval tak k zdraviu a pohode našich ľudí.
Budem sa snažiť zvýšiť konkurencieschopnosť cestovného ruchu v našom kraji,
čím sa zabezpečí tvorba nových pracovných príležitostí v tomto odvetví.

Od ukončenia vysokej školy na Fakulte európskych štúdií a regionálneho
rozvoja v študijnom odbore “Verejná správa a regionálny rozvoj” pracujem
v oblasti cestovného ruchu, kde je mojim cieľom prilákať do nášho regiónu čo
najviac návštevníkov z celého Slovenska.
Verejnému životu sa venujem už viac ako 10 rokov. Bol som poslancom obecného
zastupiteľstva a momentálne som členom kultúrnej komisie a komisie výstavby,
územného plánu a verejného poriadku. Svojou činnosťou sa snažím zjednocovať
ľudí s cieľom pomôcť obci i celému regiónu. V roku 2016 sme spoločne s ľuďmi
ochotnými robiť nezištne pre ľudí založili občianske združenie Srdcom Strehovčania, kde som bol zvolený za predsedu. Združenie sa okrem organizovania kultúrnych a športových podujatí zapája aj do rôznych projektov a výziev.
Som presvedčený, že spoločnými silami sa dá urobiť veľa, a to chcem aj v prípade môjho zvolenia do zastupiteľstva VÚC. Chcem plnohodnotne zastupovať
náš okres a robiť politiku srdcom.

Nerada sľubujem, radšej konám. Je veľmi dôležité správne načúvať ľuďom, aby
sme rozumeli ich problémom a vedeli im správne poradiť, pomôcť. Práca s ľuďmi
je mojou srdcovou záležitosťou, a preto som vyštudovala odbor sociálna práca.
Mám za sebou 21 rokov praxe v oblasti zamestnanosti a nezamestnanosti,
podpory podnikania, štátnych dotácií a štrukturálnych fondov z ÉU, zamestnávania absolventov školy, zdravotne postihnutých a znevýhodnených osôb
a v neposlednom rade v oblasti verejnej správy. Momentálne pôsobím vo
verejnej správe ako Garant Komunitného centra v Hrušove, garant a sociálny
pracovník v Denných stacionároch.
V samospráve pôsobím už 13 rokov ako poslankyňa obecného zastupiteľstva.
Za toto obdobie som získala mnohé skúsenosti v rôznych oblastiach.
Ako poslankyňa BBSK by som rada venovala najmä verejnej a štátnej správe
hlavne v oblasti sociálnych vecí a zníženia byrokracie administratívneho zaťaženia. Zároveň sa chcem aktívne spolupodielať pri napĺňaní volebného programu
strany Šanca.

www.sanca.sk l https://m.facebook.com/stranaSanca/
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ŠANCA pre silné regióny
- Podporme regionálne výrobky

Chceme, aby sa Slovensko stalo krajinou silných regiónov s väčším podielom domácej výroby.
Od poľnohospodárstva, potravinárstva, gastronómie po tradičné remeslá a spracovanie
domácich surovín. Našim cieľom je podpora regionálnej výroby a miestneho predaja.
Dnes, ak si chcete kúpiť v obľúbenom
obchode vajíčka alebo zeleninu priamo od výrobcu, ktorý žije a podniká vo
vašom regióne, nejde to. Samozrejme,
ak práve nenakupujete v špecializovanej farmárskej predajni, ktorých, zatiaľ,
na Slovensku veľa nie je. Spotrebitelia
pritom požadujú kvalitnejšiu ponuku
výrobkov, priamy kontakt s výrobcom,
o čerstvom a originálnom tovare nehovoriac. Brzdou je však monopolné
postavenie reťazcov, zlý systém štátnej
podpory a dotácií v poľnohospodárstve a komplikované pravidlá pre malé
podnikanie v potravinárstve. Maloobchod navyše uprednostňuje univerzálnu veľkovýrobu bez ohľadu na pôvod
tovaru a výrobky s nižšou cenou.
Chceme to zmeniť, a preto
prichádzame s iniciatívou,

ktorej cieľom je podpora regionálnych
výrobkov. Ako? Vytvorením komplexného systému regionálnych značiek,
vytvorením registrov regionálnych výrobcov a predajcov, ale najmä pomocou miestnym výrobcom pri predaji ich
výrobkov na trhu.

Začíname v Nitrianskom kraji
Pilotný projekt Regionálne výrobky na
naše pulty sme odštartovali v Nitrianskom kraji koncom augusta. „Naším
najbližším cieľom je vytvorenie zoznamov
výrobcov a predajcov domácich výrobkov
podľa tradičných regiónov,“ povedal Daniel Balko z novovzniknutého občianskeho
združenia Silné regióny a podpredseda
ŠANCE. Nasledovať bude návrh na zavedenie značenia regionálnych výrobkov
a jeho prepojenie s označovaním turistických regiónov. Na Slovensku totiž ne-

existuje žiadny systém označovania výrobkov podľa ich regionálneho pôvodu.
Domáce výrobky v Nitrianskom kraji by
sa mohli označovať podľa štyroch tradičných regiónov: región Dolná Nitra, región
Podujansko, región Hont a región Tekov.
Vytvoríme aj ročný kalendár miestnych
trhov a predajných podujatí a budeme
sa snažiť zapojiť čo najviac výrobcov
v regionálnej výrobe. Iniciatívu sme
otvorili pre všetkých – od aktivistov
miestneho rozvoja, poľnohospodárov,
spracovateľov miestnych surovín, výrobcov tradičných výrobkov až po majiteľov
obchodov a reštaurácií.
Pridáte sa aj Vy? Hľadáme podporovateľov iniciatívy v ďalších krajoch.
Ak máte záujem, alebo chcete pomôcť inak, kontaktujte nás cez FB
Silné regióny. Ďakujeme.

www.sanca.sk l www.facebook.com/silneregiony/
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