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Čomu sa venujem a čo presadzujem? 
„Ako bývalý príslušník Policajného zboru, by som sa chcel venovať problematike bezpečnosti 
štátu a najmä jeho občanov, no najmä boju proti korupcii. Viacero politických strán má boj 
proti korupcii vo svojom programe, ale nikto skutočne voči nemu reálne nebojuje, lebo časť 
takto získaných prostriedkov sa dostáva aj do pokladní politických /najmä vládnucich/ strán a 
tieto z nich potom financujú aj svoju činnosť. Upravil by som v trestnom poriadku inštitút 
použitia agenta a to tak, aby za zákonom stanovených podmienok mohol agent beztrestne 
ponúkať úplatky akémukoľvek štátnemu, prípadne verejnému činiteľovi a to aj bez ohľadu 
nato, či je táto osoba podozrivá zo spáchania korupcie a sú tu dôvody na začatie trestného 
stíhania. Taktiež by som na jednotlivých ministerstvách zriadil kontrolné oddelenia, ktoré 
by svojich zamestnancov testovali ponúknutím úplatku a v prípade, ak by takýto pracovník 
úplatok prijal, tak by sa to riešilo pracovno-právne ukončením jeho pracovného pomeru a 
zákazom zamestnania sa v štátnej, alebo verejnej sfére.  
Pri nástupe do verejnej funkcie by som uložil preukazovať pôvod majetku a sprísnil by som 
podávanie majetkových priznaní, tak aby hodnoverne preukazovali všetok majetok 
verejného funkcionára a aj jeho najbližších príbuzných, no najmä jeho nárast, po dobu 
vykonávania funkcie. 
Zmenil a zjednodušil by som aj zákon o verejnom obstarávaní v tom smere, aby miestne 
samosprávy mohli pri verejných súťažiach preferovať podnikateľské subjekty so sídlom v 
obci, prípadne v blízkom okolí, alebo aj subjekty, ktorých zakladateľom je verejná správa 
/napr. technické služby obce, mesta/, aby vynaložené finančné prostriedky ostávali "doma" 
a tým podporili ekonomický rast v obciach.“ 
 
Čo považujem za svoj prínos pre našu spoločnosť? 
„Ako starosta obce Očová som získal všeobecný prehľad o fungovaní, no najmä o problémoch 

samosprávy a svojou ďalšou prácou by som chcel napomôcť ich riešeniu. Tu ide najmä o 

navýšenie percenta z podielových daní vyberaných štátom a potom poukazovaním 

samosprávam a tým zlepšiť financovanie samospráv. Prax ukázala, že je potrebné doriešiť 

financovanie najmä malých obcí, ktorým financie nepostačujú ani na plat starostu, alebo 

nájsť spôsob na ich združovanie do väčších celkov. Nakoľko zákon platný v súčasnej dobe 

neumožňuje udeliť starostovi mimoriadnu odmenu, je potrebné starostov, ale aj 

zamestnancov obecných úradov ekonomicky zaangažovať na chode samosprávy /motivovať 

ich/ a to na získavaní návratných, ale najmä nenávratných finančných prostriedkov z 

rozličných fondov a EÚ a to aj udeľovaním mimoriadnych finančných odmien po zrealizovaní 

projektu. 

Ako vyšetrovateľ som sa venoval najmä boju proti korupcii, nakoľko naposledy som u polície 

pracoval ako starší vyšetrovateľ špecialista práve na Úrade boja proti korupcii, Prezídia PZ, 

kde som sa aktívne zaoberal touto problematikou.“  
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