SPOLU

Spoločnévyhlásenie

-

oKDH

dohoda o predvolebnej spolupráci
medzi

koalíciou Progresívneho Slovenska a sPoLU - občianska
demokracia
a Krest'anskodemokratickým hnutím

SPOLU

OKDH

Ulohou demokratických politických síl na Slovensku je priniest'zmenu, ktorÚ si l'udia ŽelajÚ.
Touto dohodou chceme prispieť k tomu, aby sme po parlamentných vol'bách 2020 zostavili

vládu, ktorá bude riešit závaŽné problémy krajiny a jej l'udí, bude pevná a výkonná, dokáŽe

významne zlepšiťkvalitu spravovania štátu, úroveň sluŽby občanom a štýl politiky na
Slovensku.

Našim spoločným ciel'om je, aby Slovenská republika bola modernou európskou krajinou
postavenou na demokratických princípoch, rešpekte k slobode, trhovej ekonomike, l'udským

právam

a

menšinám, ochrane právneho štátu a spravodlivosti, rovnosti Žien

a

muŽov,

podpore rodiny, a trvalo udžatel'nom rozvoji.

Budeme vzájomne rešpektovaťhodnoty,

s

ktoými sa naše strany identifikujú. Politiku

či náboŽenskom presvedčenípovaŽujeme za
jeden z pilierov demokratickej spoločnosti, za prĺrodzenúa potrebnú súčasťverejnej
diskusie. Budeme hl'adať slovník a spÔsob, ako dospiet' v kultúrno-etických otázkach k
zaloŽenÚ na hodnotách, kultúrno-etickom

dohode. Demokratĺckí politici musia byt'lídrami tohto dialógu' Tak, aby ich nemohli účelovo
zneuŽív at extré m isti a protid emo kratické s ly'
i

Rozdrobenosť demokratických síl a osobné spory sÚ jednou

z

príčin,prečo sú uŽ druhé

volebné obdobie pri moci strany, ktoré ohrozujú budúcnosťSlovenska' Ľudí trápi
kaŽdodenná nespravodlivosť, nekvalitné školy, či nedostupná zdravotná starostlivosť.
Výsledkom nečinnosti doterajších vlád je rastúca nedôvera v štát a v schopnosť politikov
prinášat' poctivé riešenia a výsledky' Našou povinnosťou a závázkom voči l'ud'om, ktorí si

ŽelqÚ zmenu pomerov na Slovensku, je pokÚsiť sa

o dohodu na spolupráci, aby

sme

spravovali štát dobre, slušne a spravodlivo. Naše aktivity a prípadná povolebná spolupráca
budú smerovať k naplneniu týchto ciel'ov.
Preto sa spoločne zavázujeme''

N

v predvolebnej kampani pred parlamentnými vol'bami 2020 nebudeme na seba

Útočiť - ani verejnými vyhláseniami predstavitel'ov našich strán, ani Žiadnou inou
formou politickej komunikácie. V prípade pochybností vŽdy oslovíme druhÚ stranu a
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ju o vysvetlenie. Pre potreby zabezpečenia tohto ciel'a sme

vytvorili

procesný postup, akým sa budú riešiť prípadnénezhody ("zmierovacie konanie'').

Bl

o

budeme viesť konštruktívny verejný dialÓg aj politické rokovania

politických

a obsahových

prioritách,

o

našich

programe a o riešeniach, ktoré Slovensko

potrebuje. Ak dosiahneme dostatočný pokrok V programovej zhode, zmluvné strany

sa verejne zaviažu, Že budú prednostne rokovať medzi sebou aj o dohode

o

povolebnej spolupráci.

Zmierovacie konanie:

obe strany dohody postupujÚ počas trvania tejto dohody tak, aby medzi nimi nedochádzalo
k sporom. Ak má nĺektorá strana zásadný problém s činnosťou inej, môŽe navrhnÚť riešenie

sporu zmierovacím konaním. Návrh na zmierovacie konanie adresuje štatutárny orgán
dotknutej strany kontaktným osobám ostatných strán vhodným spÔsobom, najmä formou
e-mailu. Ak do troch pracovných dní od zaslania takéhoto návrhu nedôjde

k

stretnutiu

signatárov tejto dohody alebo nimi poverených zástupcov s ciel'om vyriešiť vzniknutý spo1
povaŽuje sa zmierovacie konanie za neúspešné.

Neúspešnézmierovacie konanie (t.j. ak sa neuskutočnilo zasadnutie, alebo ak sa na tomto
stretnutí nedosiahla dohoda) umoŽňuje stranám komunikovať vzniknutý spor v prípade, Že to

povaŽujú za naozaj nevyhnutné aj iným spÔsobom ako rnýlučne vnÚtornou komunikáciou
medzi stranami dohody.

MoŽnost' rozšíreniatejto dohody:

K tejto dohode moŽno pristúpiťlen písomnou dohodou o pristÚpení podpísanou všetkými
zmluvnými stranami na jednej strane a d'alšou zmluvnou stranou na strane druhej. Toto
ustanovenie neplatí, ak sa iný politický subjekt stane súčasťoupredvolebnej koalície strán,
ktorá uŽ bola vytvorená signatármi tejto dohody pred podpisom tejto dohody.
Zäv erečnéustanovenia tejto dohody:

Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosťdňom podpísania všetkýmizmluvnými stranami.

Táto dohoda stráca platnosť a účinnosťnasledujúci deň po, dni
parlamentné vol'by.

v

ktorom

sa

konali
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Táto dohoda sa môŽe menit' alebo dopíňať len písomným dodatkom podpísaným všetkými
zmluvnými stranami.

Táto dohoda

je vyhotovená v troch listinných vyhotoveniach, z toho jedno pre

kaŽdÚ

zmluvnú stranu

V Bratislave, 10. 7. 2019.
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