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Čomu sa venujem a čo presadzujem? 
„V politike je mojou najväčšou prioritou veda a vzdelanie. Považujem to spolu s kritickým 
myslením občana za najdôležitejšie atribúty udržateľného rozvoja spoločnosti tak, aby sme sa 
vyhli negatívnym dopadom na životné prostredie a aby sme pri tom nezaťažili ani rozvojové 
krajiny sveta. 
Usilujem sa o to, aby na Slovensku žili slobodní občania, ktorí za svoje dane dostanú od 
štátu kvalitné služby v efektívnom a transparentnom prostredí. Správa krajiny je neúmerne 
predražená. Deje sa to preto, lebo v krajine je veľká miera korupcie. Navyše občan je 
zbytočne pod tlakom byrokratických procedúr, ktoré namiesto drahých úradníkov zľahka 
zvládnu inteligentné informačné systémy – ktoré nemajú vrecká na obálky. 
Tak ako sa usilujem o slobodu občana, tak rovnako presadzujem slobodnú samosprávu obcí 
i územných celkov. Veľký dôraz kladiem na lepšie postavenie rodiny v spoločnosti. Dá sa to 
dosiahnuť motivačnými odpočtami z príjmu na vzdelanie a rozvoj svojich deti.  
Obrovské bohatstvo Slovenska vidím v rozvoji turizmu a agroturistiky. Stačí len správne 
nastaviť systém a veľké domy i malé domčeky s priľahlými políčkami  v hladových dolinách 
obklopené krásou hôr sa môžu zmeniť na prosperujúce penzióny a rodinné gazdovstvá.“ 
 
Čo považujem za svoj prínos pre spoločnosť? 
„V politike som sa v roku 2002 svojimi aktivitami podieľal na reformnom procese a programe 
ešte v rámci Demokratickej strany. V komunálnej oblasti spolu s ďalšími občanmi sme 
založili občianske združenie „Lepšia Šaľa“. Výsledkom našej činnosti bolo vyhlásenie mesta 
Šaľa za najtransparentnejšie mesto Slovenska. 
V rokoch 2003-2006 som pôsobil v energetike, kde za najväčší prínos považujem podporu 
pravidiel na liberalizáciu trhu s elektrickou energiou. 
V neposlednom rade za svoj prínos pre spoločnosť považujem moju rodinu so štyrmi deťmi, čo 
je aj najväčšou motiváciou mojich snažení o pozitívne zmeny v spoločnosti.“ 
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