
POZVÁNKA

/TÉMA DISKUSIE /POZVANÍ HOSTIA
Po roku a pol hodnotili aktivisti prácu banskobystrického župana Mariána Kotlebu: 
V kraji vraj vládne strach, pod jeho vedením mal úrad prísť o milióny.

Aj v Žiline sa zaujímame o to, nie je nám ľahostajné, ako sa žije inštitúciám pod vedením  župana, 
ktorý sa bráni podpore európskych zdrojov, odmieta podpisovať dlhodobo etablované projekty, 
s vedením krajských organizácii údajne nekomunikuje - nespolupracuje, na úrade zamestnáva 
svoju rodinu. Prácu Mariána Kotlebu hodnotí neziskový sektor kriticky. Župan kritiku odmieta, 
naopak zdôrazňuje, že sa aktivisti  vyhýbajú verejnej diskusii. V diskusii si vypočujeme argumety 
z oboch strán a budeme hľadať odpovede na otázku, do akej miery a v akej kvalite sa zmenil život 
organizáciám banskobystrického kraja pod vedením súčasného župana?  

Marián Kotleba / 
župan Banskobystrického samosprávneho kraja

Zuzana Ďuricová Hajková / 
riaditeľka tanečného divadla v Banskej Bystrici 
(organizácia v správe BBSK) 

Ingrid Kosová  / občianska aktivistka, 
šéfka združenia Quo Vadis 
(združenie, ktoré monitoruje prácu župana a úradu)

Projekt „Strážca transparentnosti a demokracie v oblasti správy verejných zdrojov“ bol podporený sumou 74.677,80 € z Fondu pre mimovládne organizácie, 
ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009 – 2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. 

Cieľom projektu „Strážca transparentnosti a demokracie v oblasti správy verejných zdrojov“ je Rozvoj advokačných a watch-dogových aktivít. NA VEREJNÚ DISKUSIU

/KONTAKT
Občianske združenie Proti korupcii  |  Kamenná 4, 010 01 Žilina (v budove nad Kinekusom)  
e-mail:  tuchynova@protikorupcii.sk  |  tel.: 0903 358 417  |  web: www.protikorupcii.sk  |  číslo účtu: 3033164451/0200

/NAŠI PARTNERI

štvrtok 1. októbra 2015 o 17.00 h | v budove nad Kinekusom na Kamennej ulici v Žiline
AKO VLÁDNE ŽUPAN MARIÁN KOTLEBA V BANSKEJ BYSTRICI?
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/MODERUJE   Vanda Tuchyňová / predsedníčka OZ Proti korupcii /VSTUPNÉ   3,00 € / dospelí   0,50 € / študenti, dôchodcovia


