JUDr. Katarína Macháčková
Macháčková
ková rod. Kme
Kmeťová
Narodila sa 27.7.1970 v Bojniciach.
Bola žiačkou
kou ZŠ Bojniciach v rokoch 1980–
–1984
( 5. – 8.roč
8.ročník).
Stredoškolské štúdium absolvovala na Gymnáziu
Vavrinca Benedikta Nedožerského v Prievidzi
a vysokoškolské na Právnickej fakulte
Univerzity Komenského v Bratislave. Po
absolvovaní štúdia pracovala ako právni
právnička
čka
v niekoľkých
ľkých
kých štátnych podnikoch a od roku 1999
vykonávala súkromnú advokátsku prax. Od roku
2004 je členkou
lenkou Slovenskej advo
advokátskej
kátskej komory.
Dlhodobo žije v Prievidzi a v roku 2002 ju
občania
čania
ania zvolili za poslanky
poslankyň
poslankyňu mestského
zastupiteľstva.
ľstva. V roku 2010 sa stala primátorkou, v histórii mesta prvou ženou, ktorá sa
ujala vedenia mesta Prievidza. V roku 2014 obhájila post primátorky s historicky
najvyšším počtom
tom hlasov. V sú
súčasnosti
súčasnosti zastáva tento post nepretržite, už tretie funk
funkč
funkčné
obdobie, čo
o sa doteraz nepodarilo žiadnemu z jej predchodcov. Je to dôkaz ocenenia
dobrej práce od ob
občanov
anov mesta. Jej aktivity presiahli hranice komunálnej politiky, ke
keď
sa v rokoch 2009 až 2017 stala poslankyňou
poslankyňou zastupite
zastupiteľstva Trenčianskeho
čianskeho
samosprávneho kraja . V roku 2016 bola zvolená za poslanky
poslankyňou
ňou Národnej rady
Slovenskej republiky. Vo svojej činnosti
činnosti kladie veľ
veľký dôraz na prácu so seniormi, hľadá
h
hľ
možnosti aktívneho trávenia ich času
č
a zároveňň sa snaží vytvára
vytváraťť vhodné podmienky aj
pre mladé rodiny. Za tieto aktivity získalo mesto ocenenie „Mesto pre rodinu a biznis “.
Aktívne spolupracuje a podporuje aktivity mladýc
mladých ľudí
udí a študentov v meste v
spolupráci s Radou mladých. Aj vďaka
vvďaka nej mesto Prievidza využíva nové trendy.
Bikesharing (používanie verejných bicyklov) zaviedlo mesto ako prvé na Slovensku.
Pozoruhodné sú aj environmentálne aktivity, ku ktorým patrí vysieva
vysievanie lúčnych
čnych kvetov
na mestských trávnikoch. Mesto sa tak stará o včely
v ely a popularizuje vvč
včelárstvo.
elárstvo. Pani
primátorka sa angažuje aj v oblasti premeny hornej Nitry z tradi
tradičného
čného
ného baníckeho regiónu
na moderný industriálny a turistický región. V roku 2017 za
začala akciou
kciou Vyfárajme z
neistoty otvorenú diskusiu o budúcnosti Hornej Nitry po ére intenzívneho
hnedouhoľného
ľného
ného baníctva, ktorá vyústila do vytvorenia ak
akčného
čného
ného plánu transformácie
regiónu.
Zo školských ččias
ias si ju pamätáme ako výbornú a cie
cieľavedomú
avedomú žiač
žiačku. Školu úspešne
pešne
reprezentovala v jazykových súťažiach
sú
súťažiach a olympiádach, za čoo získala ocenenia na úrovni
mesta Bojnice aj okresu.

