
Správa 
volebnej a mandátovej komisie o výsledku volieb  
členov Predstavenstva Zväzu múzeí na Slovensku  

a členov Revíznej komisie Zväzu múzeí na Slovensku  
 

 

Na rokovaní 30. valného zhromaždenia Zväzu múzeí na Slovensku, jedinej 

profesijnej ustanovizne múzeí v Slovenskej republike, uskutočneného 15. júla 2020 

v Banskej Bystrici, bola zvolená volebná a mandátová komisia v zložení:   

Helena Ferencová, SNM – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek 

Iveta Géczyová, Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 

Jozef Csütörtöky, Podunajské múzeum v Komárne 

 

Členovia komisie skontrolovali počet a platnosť odovzdaných hlasovacích lístkov 

a konštatujú: 

o Prítomní delegáti pri voľbe členov Predstavenstva Zväzu múzeí na Slovensku 

odovzdali celkom 92 hlasovacích lístkov z celkového počtu 92 vydaných 

hlasovacích lístkov. Všetky odovzdané hlasovacie lístky boli platné.  

o Pri voľbe členov Revíznej komisie Zväzu múzeí na Slovensku bolo z vydaných 

92 hlasovacích lístkov odovzdaných 92 hlasovacích lístkov a z tohto počtu 

bolo 18 hlasovacích lístkov neplatných. 

 

Volebná komisia zverejňuje výsledky prvého kola volieb do orgánov Zväzu múzeí na 

Slovensku, ktoré sa konali na 30. Valnom zhromaždení ZMS. 

 

A. Do Predstavenstva Zväzu múzeí na Slovensku boli zvolení: 

Štefan Engel (71 hlasov) 

Marián Majerník (64 hlasov) 

Adriana Daneková (51 hlasov) 

Robert Gregor Maretta (45 hlasov) 

Martin Hoferka (44 hlasov) 

Ivan Baláž (40 hlasov) 

Andrej Solár (36 hlasov) 

Alexander Botoš (35 hlasov) 



Ďalší kandidáti do Predstavenstva Zväzu múzeí na Slovensku dostali nasledovný 

počet hlasov: 

Viera Kováčová (34 hlasov) 

Eva Bartošová (33 hlasov) 

Samuel Bruss (33 hlasov) 

Michaela Jelínková (33 hlasov) 

Diana Kmeťová Miškovičová (33 hlasov) 

Andrea Smitková (29 hlasov)  

Ján Aláč (12 hlasov) 

 

B. Do Revíznej komisie Zväzu múzeí na Slovensku boli zvolení: 

Peter Hyross (52 hlasov) 

Iveta Kaczarová (50 hlasov) 

 

Ďalší kandidáti za členov Revíznej komisie Zväzu múzeí na Slovensku dostali 

nasledovný počet hlasov: 

Jarmila Selecká (21 hlasov) 

Petronela Rágulová (19 hlasov) 

 

 

Volebná komisia konštatuje, že priebeh volieb do Predstavenstva a Revíznej komisie 

Zväzu múzeí na Slovensku bol regulárny a osvedčuje ich platnosť.  

 

     

Banská Bystrica 15. júla 2020 

 

Zapísala: Helena Ferencová 


