
Zápisnica z volieb orgánov SZHaK, konaných ako súčasť snemu SZHaK 
dňa 12. októbra  2019 v Žiline. 

 
 
Na základe výsledkov hlasovania boli členmi volebnej komisie zvolení: Jozef Páleník a Milan Chudý. Na 
sneme sa uskutočnili voľby predsedu, troch podpredsedov, troch členov rady SZHaK a troch členov 
kontrolnej komisie. Voľby riadila zvolená volebná komisia, podľa pravidiel prijatých vo volebnom poriadku 
a podľa príslušných ustanovení Stanov SZHaK. Voľby sa uskutočnili tajne. 
 
Volebná komisia overuje nasledovné výsledky volieb: 
 
1. Voľba členov rady SZHaK.  

Predseda: 
počet prítomných členov s právom voľby 20, počet odovzdaných lístkov 20, z toho 3 lístky boli neplatné 
Ján Farkaš v 1. kole počet hlasov 17, tzn. 85,00 % prítomných hlasov – zvolený 

 
Podpredsedovia: 
počet prítomných členov s právom voľby 20, počet odovzdaných lístkov 20, všetky platné 
Ján Turek v 1. kole počet hlasov 18, tzn. 90,00 % prítomných hlasov – zvolený 
Jozef Páleník v 1. kole počet hlasov 12, tzn. 60,00 % prítomných hlasov – zvolený 
Blanka Lehotská v 1. kole počet hlasov 9, tzn. 45,00 % prítomných hlasov – nezvolená postupuje             

do 2. kola 
Matúš Demiger v 1. kole počet hlasov 9, tzn. 45,00 % prítomných hlasov – nezvolený postupuje              

do 2. kola 
Ivan Šuňavec v 1. kole počet hlasov 6, tzn. 30,00 % prítomných hlasov – nezvolený postupuje               

do 2. kola 
 
Podpredsedovia 2. kolo – jedno voľné miesto, počet prítomných členov s právom voľby 19, počet 
odovzdaných lístkov 19, všetky platné  
Blanka Lehotská v 2. kole počet hlasov 9, tzn. 47,36 % prítomných hlasov – zvolená  
Matúš Demiger v 2. kole počet hlasov 7, tzn. 36,84 % prítomných hlasov – nezvolený 
Ivan Šuňavec v 2. kole počet hlasov 3, tzn. 15,78 % prítomných hlasov – nezvolený 

 
Členovia rady: 
počet prítomných členov s právom voľby 19, počet odovzdaných lístkov 19, z toho 1 bol neplatný 
Miroslav Šuňavec v 1. kole počet hlasov 15, tzn. 78,94 % prítomných hlasov – zvolený 
Matúš Demiger v 1. kole počet hlasov 13, tzn. 68,42 % prítomných hlasov – zvolený 
Peter Bohuš v 1. kole počet hlasov 11, tzn. 57,89 % prítomných hlasov – zvolený 
Ivan Filadelfy v 1. kole počet hlasov 7, tzn. 36,84 % prítomných hlasov – nezvolený, náhradník rady 

SZHaK 
Miroslav Gomola v 1. kole počet hlasov 6, tzn. 31,57 % prítomných hlasov – nezvolený, náhradník rady 

SZHaK 
 
2. Voľba členov kontrolnej komisie.  
členovia kontrolnej komisie počet prítomných členov s právom voľby 19, počet odovzdaných lístkov 19, 
z toho 1 bol neplatný 
Ivan Šarkan v 1. kole počet hlasov 18, tzn. 94,73 % prítomných hlasov – zvolený 
Ivan Šuňavec v 1. kole počet hlasov 17, tzn. 89,47 % prítomných hlasov – zvolený 
Miroslav Gomola v 1. kole počet hlasov 16, tzn. 84,21 % prítomných hlasov – zvolený 

 
 
V Žiline, 12. októbra 2019 
 


