
Správa 
volebnej a mandátovej komisie o výsledku volieb  

predsedu Zväzu múzeí na Slovensku  
a predsedu 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 predsedu Zväzu múzeí na Slovensku odovzdali 

celkom 91 hlasovacích lístkov z celkového počtu 92 vydaných hlasovacích 

lístkov. Všetky odovzdané hlasovacie lístky boli platné.  

 

o Pri voľbe predsedu Revíznej komisie Zväzu múzeí na Slovensku bolo 

z vydaných 92 hlasovacích lístkov odovzdaných 90 hlasovacích lístkov 

a z tohto počtu bol 1 hlasovací lístok  neplatný. 

 

Volebná komisia zverejňuje výsledky druhého kola volieb do orgánov Zväzu múzeí 

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

 

A. Do funkcie predsedu Zväzu múzeí na Slovensku bola zvolená: 

Františka Marcinová s počtom hlasov 58 

 

Ďalší kandidáti na funkciu predsedu Zväzu múzeí na Slovensku dostali nasledovný 

počet hlasov: 

Libuša Jaďuďová (14 hlasov) 

Stanislav Mičev (19 hlasov) 



 

B. Za predsedu Revíznej komisie Zväzu múzeí na Slovensku bola zvolená: 

Ivica Krištofová s počtom hlasov 89 

 

 

Volebná komisia konštatuje, že priebeh volieb bol v súlade so stanovenými 

pravidlami a osvedčuje ich platnosť.  

     

 

 

Banská Bystrica 15. júla 2020 

 

Zapísala: Helena Ferencová 

 

 



Mandátová komisia v zložení Mgr. Maroš Demko, predseda (Zemplínske múzeum 
v Michalovciach), Mgr. Sylvia Siposová (SNM-Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku, 
Bratislava) a Mgr. Pavol Lackanič (Banícke múzeum v Rožňave), členovia volebnej a 
mandátovej komisie, skontrolovala platnosť hlasovacích lístkov na voľbu funkcionárov Zväzu 
múzeí na Slovensku. 
Podľa opakovaného prepočtu delegáti odovzdali 112 hlasovacích lístkov, z toho 109 platných 
a 3 neplatné. Kandidáti na predsedu Zväzu múzeí na Slovensku získali nasledovný počet 
hlasov: 
Meno Počet hlasov 
1. Mgr. Iveta Kaczarová 58 
2. PhDr. Roman Hradecký 51 
Predsedníčkou Zväzu múzeí na Slovensku na ďalšie funkčné obdobie 2017 – 2020 sa stala 
Mgr. Iveta Kaczarová, ktorá získala 58 hlasov. 
Volebná a mandátová komisia skontrolovala platnosť volebných lístkov na voľbu predsedu 
Revíznej komisie Zväzu múzeí na Slovensku. 
Podľa opakovaného prepočtu delegáti odovzdali 115 hlasovacích lístkov, z toho všetkých 115 
bolo platných. Kandidáti na predsedu Revíznej komisie Zväzu múzeí na Slovensku získali 
počet hlasov: 
Meno Počet hlasov 
1. PhDr. Iveta Géczyová 97 
2. Mgr. Ľubica Miľanová 18 
Korešpondenčná adresa ZMS : 
Múzeum mesta Bratislavy, Radničná 1, 815 18 Bratislava 
Sídlo ZMS: 
Kapitulská 23, 974 01 Banská Bystrica 
 
 
Predsedníčkou Revíznej komisie Zväzu múzeí na Slovensku sa opätovne stala PhDr. Iveta Géczyová, 
ktorá získala 97 hlasov. 

 

Zvoleným funkcionárom, želá vždy správne rozhodnutia vo veciach múzejných, 

dôstojné reprezentovanie na domácej pôde i v zahraničí a entuziazmu a zanietenia 

pre riešenie spoločných otázok múzeí na Slovensku a bude mať na mysli vždy ich 

napredovanie. 

 


