TOMÁŠ DRUCKER PREDSTAVIL PROGRAMOVÉ PRIORITY
A TÍM DOBREJ VOĽBY
Bratislava, 17. septembra 2019

Po vyzbieraní takmer 30-tisíc podpisov potrebných na registráciu politickej strany a ich
odovzdaní dnes Tomáš Drucker predstavil programové priority a tím odborníkov Dobrej
voľby. „Ľudia svojimi podpismi jasne vyjadrili podporu Dobrej voľbe, čo je pre nás všetkých
veľmi motivujúce. Naša krajina potrebuje politiku založenú na riešeniach a skutočnom
obsahu. Dobrá voľba prináša do slovenskej spoločnosti politiku postavenú na hodnotách
a riešeniach, predovšetkým ľudských a sociálnych, ako sú spolupatričnosť, spolupráca, úcta,
vzájomný rešpekt a uznanie,“ povedal Drucker.
Programové priority Dobrej voľby sa zameriavajú najmä na oblasti, kde má Slovensko
v súčasnosti najväčší problém a najväčší dlh voči spoločnosti. „Základným cieľom je
dosiahnutie fungujúceho štátu a sociálneho charakteru spoločnosti, ktorého výhody si ale
treba zaslúžiť. Osobitný dôraz budeme klásť na dôstojný život a podporu najzraniteľnejších
skupín, teda oblasti, ktoré boli dlhodobo zanedbávané. Spoločne s celým tímom cítime
morálnu povinnosť priniesť ľuďom reálne riešenia a jasné výsledky. Sme presvedčení, že tie
dosiahneme len vtedy, keď sa budeme maximálne sústrediť na hodnoty, ktoré považujeme za
najdôležitejšie, a nie bojom proti osobám, či stranám,“ povedal Tomáš Drucker.
Medzi základné programové priority Dobrej voľby patria:








Lepšie podmienky pre rodiny a mladých ľudí
Spravodlivé zdravotníctvo
Dôstojný život pre seniorov a zraniteľných
Fungujúci a poctivý štát
Sebestačná poľnohospodárska politika
Jedno Slovensko s rôznymi regiónmi
Moderná národná politika

Jednotlivé programové priority zastreší tím odborníkov, medzi ktorými sú aj viaceré známe
tváre. Oblasti sociálnych vecí a sociálnej práce sa budú venovať Anna Ghannamová a Andrea
Gállová, téme spravodlivosti a fungujúceho štátu Lucia Kurilovská, zahraničným záležitostiam
Katarína Cséfalvayová, zdravotníctvu Miroslav Kočan, obrane a bezpečnosti Martin Fedor,
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hospodárstvu Radomír Šalitroš, oblasti poľnohospodárstva Branislav Becík. „Som veľmi rád,
že v tíme Dobrej voľby sú ľudia, ktorí pre túto spoločnosť už niečo dokázali a ich cieľom je
urobiť ešte viac. Môžem povedať, že dnes predstavený tím nie je konečný a postupne budeme
predstavovať ďalších skúsených odborníkov. Verím, že spoločnými silami sa nám podarí
naplniť naše ciele a ľuďom doručiť reálne výsledky. Lebo len rečami nič nezlepšíme,“ uviedol
Tomáš Drucker.
Na dnešnej tlačovej konferencii predstavil tím Dobrej voľby programové priority a kľúčové
oblasti, ktorým sa bude venovať. Komplexný program predstaví Dobrá voľba v októbri.
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