DOBRÁ VOĽBA PÔJDE DO VOLIEB SO SILNÝM TÍMOM
Bratislava, 30. novembra 2019
Ľudia, za ktorými sú zreteľné výsledky, odbornosť a silné zastúpenie v regiónoch. To sú hlavné
charakteristiky kandidátky Dobrej voľby, ktorú dnes predstavil jej predseda a zároveň volebný líder
Tomáš Drucker. Dvojkou na kandidátnej listine je profesorka trestného práva Lucia Kurilovská,
trojkou dlhoročný starosta obce Štrba a bývalý dlhoročný predseda Združenia miest a obcí Slovenska
Michal Sýkora, štvorkou je poslankyňa NR SR a vysokoškolská pedagogička Katarína Cséfalvayová
a prvú päťku uzatvára odborník na poľnohospodárstvo a starosta obce Dvory nad Žitavou Branislav
Becík. „Spolu s kolegami sme dali dokopy silný tím, ktorý má veľký potenciál prinavrátiť to, čo
v politike chýba, a to je návrat k základným ľudským a sociálnym hodnotám, akými sú
spolupatričnosť, spolupráca, úcta, čestnosť a vzájomný rešpekt. Sme presvedčení, že len tak dokáže
politika spĺňať svoju primárnu funkciu, a tou je slúžiť občanom,“ povedal predseda Dobrej voľby
Tomáš Drucker.
O podporu voličov sa ako kandidát Dobrej voľby bude uchádzať aj 28-ročný inžinier Stanislav
Hromádka z Handlovej. Aj napriek tomu, že vekovo ešte neprekročil tridsiatku, poznačili jeho životný
príbeh extrémne ťažké prekážky. Ani neľahký osud však tomuto mladému mužovi nezabránil v tom,
aby sa nevzdával a v mladom veku sa vypracoval až na manažéra sekcie. „Otca nepoznám a moja
matka zomrela vo veľmi mladom veku. Počas celého detstva som striedavo žil u príbuzných, ktorých
životy však postupne zničil alkohol. Rok som strávil aj v detskom domove. Popri zamestnaní som
vyštudoval vysokú školu a postupom času si vybudoval aj slušnú kariéru. Pozerám na seba ako na
predstaviteľa mladej generácie, ktorý chce hájiť záujmy mladých ľudí, riešiť problémy detí s neľahkým
osudom a venovať sa problematike Hornej Nitry. Práve to sú oblasti, na ktoré by som sa v prípade
úspechu rád sústredil a zlepšoval ich pomocou riešení takpovediac z prvej ruky,“ povedal Hromádka.
V rámci 150-člennej kandidátky majú svoje zastúpenie všetky regióny. „Veľký dôraz na regióny a ich
potreby, to je to, čo nás spája. Som úprimne rád, že sa za Dobrú voľbu rozhodli kandidovať aj
starostovia a primátori. Práve oni totiž najlepšie vedia, čo ich kraje potrebujú na to, aby sa mohli
rozvíjať a aby sa nám spoločnými silami darilo zmenšovať rozdiely naprieč jednotlivými regiónmi,“
dodal Drucker. Na kandidátke Dobrej voľby sú zástupcovia širokého spektra profesií. Sú medzi nimi
pedagógovia, lekári, poslanci NR SR, zástupcovia komunálnej politiky, advokáti, či lokálni farmári.
Všetkých však spája spoločný cieľ - zlepšiť každodenný život ľudí na Slovensku.
Priemerný vek kandidátov je 44 rokov, menej ako 35 rokov má 27 % z nich, viac ako 65 rokov má 5 %.
Približne 1/3 zo 150 miest na kandidátke patrí ženám.
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Prvá tridsiatka kandidátov:
1. JUDr. Ing. Tomáš Drucker - manažér

15. Ing. Marek Dragula - súkromný podnikateľ

2. prof. JUDr. Lucia Kurilovská PhD. Drhc. -

16. PhDr. Mgr. art. Otokar Klein - primátor

rektorka, vysokoškolská pedagogička

mesta Nové Zámky

3. Michal Sýkora - starosta obce Štrba

17. Mgr. Jaroslav Kašuba - manažér

4. Ing. Katarína Cséfalvayová PhD. -

18. Michal Bobela - mladý farmár

vysokoškolská pedagogička, poslankyňa

19. Ing. Viktor Wiedermann - primátor mesta

Národnej rady Slovenskej republiky

Ilava

5. Ing. Branislav Becík PhD. - starosta obce

20. Ing. Samuel Vavrík - manažér

Dvory nad Žitavou

21. Ing. Lukáš Baňacký - starosta mestskej

6. Mgr. Anna Ghannamová - riaditeľka centra

časti Bratislava - Lamač

sociálnych služieb

22. JUDr. Tomáš Suchý PhD. - advokát,

7. Mgr. Rudolf Kusý - starosta mestskej časti

vysokoškolský pedagóg

Bratislava - Nové Mesto

23. Mgr. Marcel Maťovčík - prednosta

8. Ing. Tomáš Kuča - odborník na mediálnu

Obecného úradu Martin

komunikáciu, novinár

24. Mgr. Renáta Majchráková - starostka

9. Mgr. Martin Fedor MEconSc. - poslanec

obce Svrčinovec

Národnej rady Slovenskej republiky

25. Ján Palenčár - 1. viceprezident

10. doc. JUDr. Peter Kresák CSc. -

Slovenského živnostenského zväzu

vysokoškolský učiteľ, právnik

26. Peter Zavada - manažér

11. JUDr. Zuzana Dolinková - právnička,

27. Ing. Martin Baran - starosta obce

výkonná riaditeľka Zväzu ambulantných

Bešeňová

poskytovateľov

28. Ing. František Mikulášik - riaditeľ

12. Mgr. Miroslav Kočan - manažér

marketingu

13. Ing. Radomír Šalitroš MIM - ekonóm

29. JUDr. Martin Kanás - advokát

14. Ing. Mgr. Miroslav Kollár MPH -

30. Ing. Ľubomír Fiksel - prednosta

vysokoškolský učiteľ, občiansky aktivista

Okresného úradu Partizánske
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