DOBRÁ VOĽBA PÔJDE DO VOLIEB NA ČELE S TOMÁŠOM DRUCKEROM
Bratislava, 26. októbra 2019
Výsledkom ustanovujúceho snemu Dobrej voľby je rozhodnutie, že do volieb nastúpi
strana na čele s predsedom Tomášom Druckerom a piatimi podpredsedami. Tými sú
Lucia Kurilovská, Katarína Cséfalvayová, Michal Sýkora, Radomír Šalitroš a Branislav
Becík. Na ustanovujúcom sneme v Trnave o vedení, ale aj programovom smerovaní
Dobrej voľby rozhodlo päťdesiat delegátov, ktorými sú zakladajúci členovia strany.
Ďalšími členmi predsedníctva sú Anna Ghannamová, Andrea Gállová, Zuzana
Dolinková, Martin Fedor, Miroslav Kočan a Rudolf Kusý.
„Za uplynulých tridsať rokov sme niekoľkokrát urobili zásadné rozhodnutia
o ďalšom smerovaní Slovenska. Parlamentné voľby 2020 na nich nadväzujú. Od ich
výsledkov a výsledkov dosiahnutých počas ďalších štyroch rokov závisí, ako bude
Slovensko prosperovať nasledujúce desaťročia. Morálne, ekonomicky, úrovňou
života občanov. Máme na to, aby sme urobili Slovensko silným. V každom regióne
máme rozhľadených a ambicióznych ľudí, máme zdroje, priemyselné aj kultúrne
tradície, vieme tvrdo pracovať, máme všetky predpoklady, aby sme zdedené
bohatstvo využili pre dobro našich občanov. Aby rodiny netrpeli emigráciou rodičov
za prácou. Aby mladí videli kvalitu a svoju budúcnosť doma. Aby sme od útleho
veku podporovali to, čo je nám prirodzené a pritom v dnešnom hospodárstve
najviac žiadané – kreativitu, inovatívnosť, nebojácnosť opustiť vychodené chodníky
a hľadať nové,“ prihovoril sa delegátom a stovke hostí predseda Dobrej voľby Tomáš
Drucker. V úvodnej časti snemu vystúpil aj bývalý minister kultúry a nezaradený
poslanec NR SR Marek Maďarič a dlhoročný predseda ZMOS-u a starosta obce Štrba
Michal Sýkora.
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Dobrá voľba vo svojom programe, ktorý predstavuje reálny plán rozvoja Slovenska na
nasledujúcich desať rokov, reflektuje na najdôležitejšie výzvy 21-ho storočia –
ekonomické, sociálne aj environmentálne. Základným cieľom Dobrej voľby je
vytvorenie a trvalé udržanie fungujúceho štátu so silným akcentom na sociálny
charakter spoločnosti. Nezabúdajúc pritom na vytvorenie predpokladov pre
udržateľný hospodársky rozvoj, inkluzívny aj pre mladé rodiny, rozvoj striebornej
ekonomiky, podporu seniorov a zabezpečenie dostupnej a kvalitnej zdravotnej
a sociálnej starostlivosti. „Politika strany Dobrá voľba stojí na pevných hodnotách
ako sú odbornosť, spolupatričnosť, spolupráca, úcta, vzájomný rešpekt a uznanie.
Naším úsilím je presadzovať správne riešenia podložené hodnotami, nie bojovať
proti osobám, či stranám. Službu občanom považujeme za normu, od ktorej
nemožno ustúpiť – to je naša politika normálnosť,“ povedal Drucker.
V programe Dobrej voľby, ktorý podrobne predstaví verejnosti v najbližších dňoch na
programovej konferencii, identifikoval tím Dobrej voľby šesť veľkých úloh, ktoré
spoločne slúžia tomu najcennejšiemu – ľuďom, našim deťom, aktívnej generácii,
seniorom, našim rodinám. Plán rozvoja Slovenska obsahuje šesť cielených opatrení –
v sociálnej oblasti podpora pôrodnosti a harmonizácia rodinného a pracovného
života, dostupná a kvalitná zdravotná starostlivosť a starostlivosť o seniorov.
V ekonomickej a environmentálnej oblasti budovanie inštitúcií moderného štátu,
masívne investície do vzdelávania, adaptácia na klimatickú zmenu a cielená
priemyselná

politika
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regiónov. Zároveň, pre malú a nevyhnutne otvorenú ekonomiku je životne dôležité
pestovať a presadzovať modernú národnú politiku a medzinárodné partnerstvá.
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