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SPRÁVA  

Volebnej komisie 
Republikového valného zhromaždenia DPO SR 

 
Vážení delegáti ! 

 

 
 Z poverenia Volebnej komisie Republikového valného zhromaždenia 

DPO SR (ďalej len RVZ) pracujúcej v zložení : 
  

Predseda:    PaedDr. Tomáš Zanovit 
 

Členovia:    Ing. Ľuboš Nádaský 
 

    Ing. Marek Angelovič 
 

predkladám RVZ Správu volebnej komisie RVZ o priebehu volieb prezidenta 
DPO SR a generálneho sekretára DPO SR. 

 

Voľba prezidenta DPO SR a generálneho sekretára DPO SR sa 
uskutoční v súlade so schváleným Volebným poriadkom RVZ DPO SR 
tajným hlasovaním.  

 
Zoznam kandidátov na prezidenta DPO SR a kandidáta na 

generálneho sekretára DPO SR obdržali delegáti RVZ s hlasom rozhodujúcim 
pri prezentácie v písomnej forme. 

Zároveň obdržali aj zoznam členov Snemu DPO SR zvolených na 

Valných zhromaždeniach Územných organizácií DPO SR, zoznam 
delegovaných zástupcov KV DPO SR za členov Prezídia DPO SR zvolených na 

Valných zhromaždeniach KO DPO SR a zoznam zástupcov do Republikovej 
kontrolnej a revíznej komisie DPO SR zvolených na zasadnutiach KV DPO 
SR.  

Členovia Snemu DPO SR, členovia Prezídia DPO SR  a členovia RKaRK 
DPO SR sa budú potvrdzovať verejným hlasovaním. 

 

POSTUP PRI VOĽBÁCH 
 
PRVÉ KOLO VOLIEB:  

  Delegáti s hlasom rozhodujúcim obdržali volebný lístok č. 1 
s uvedením kandidátov na funkciu prezidenta DPO SR zoradených podľa 

abecedy. Volebný lístok žiadam upraviť zakrúžkovaním čísla jedného 
príslušného kandidáta a vhodiť do volebnej urny. Prečiarkovaním, 

dopisovaním iných mien príp. zakrúžkovaním viacerých kandidátov sa 
volebný lístok stáva neplatným.  
 



 Zároveň delegáti s hlasom rozhodujúcim obdržali i volebný lístok č. 2 

s kandidátom na funkciu generálneho sekretára DPO SR.  
Volebný lístok žiadam upraviť zakrúžkovaním čísla kandidáta a vhodiť do 

volebnej urny.  
 

Prosím členov Volebnej komisie RVZ, aby zabezpečili prenos volebných urien.  
 

Žiadam delegátov RVZ  s hlasom rozhodujúcim, aby vykonali akt volieb.  
 

 

Žiadam členov Volebnej komisie RVZ, aby sa odobrali do miestnosti č. 151  
k zrátaniu hlasov a zisteniu výsledku volieb.  
 

 
VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV VOLIEB 

 

Vážení delegáti !  
 

 Dovoľte mi oboznámiť Vás s výsledkami volieb prezidenta DPO SR 

a generálneho sekretára DPO SR.  
Volebná komisia vyhodnotila priebeh volieb v prvom kole.  

 
Voľba prezidenta DPO SR  
 

Delegátom s hlasom rozhodujúcim bolo odovzdaných 58 volebných lístkov č. 
1 k voľbe prezidenta DPO SR.  
Z tohto počtu bolo pri voľbách odovzdaných 58 volebných lístkov, t.j.            

100 %. Volebná komisia RVZ po preskúmaní všetkých prijatých volebných 
lístkov vyhlasuje :  

 
všetky odovzdané volebné lístky za platné  
 

 
...... volebných lístkov za platné a ....... za neplatné 
 

 
Počet platných hlasov pre jednotlivých kandidátov je nasledovný:  

 
č. 1.  Pavol Ceľuch   - počet platných hlasov  36   
 

č. 2.  Ing. Mária Goduľová  - počet platných hlasov   3  
 

č. 3.  Mgr. Ing. Ivan Chromek, PhD.  - počet platných hlasov  19 
 

Z výsledkov je zrejmé, že nadpolovičnú väčšinu hlasov získal a tým bol 

za prezidenta  DPO SR zvolený p. Pavol Ceľuch.  

Menovanému k zvoleniu za prezidenta DPO SR v mene volebnej 

komisie RVZ blahoželám.  

 



Voľba generálneho sekretára DPO SR  
 

 Delegátom s hlasom rozhodujúcim bolo odovzdaných 58 volebných 
lístkov č. 2 k voľbe generálneho sekretára DPO SR.  
Z tohto počtu bolo pri voľbách odovzdaných 58 volebných lístkov, t.j. 100 %. 

Volebná komisia RVZ po preskúmaní volebných lístkov vyhlasuje  
 

všetky odovzdané volebné lístky za platné  
 

 
...... volebných lístkov za platné a ....... za neplatné  

 
 
Počet platných hlasov pre jednotlivých kandidátov je nasledovný:  

 
č. 1.  Miroslav Čerevik    počet platných hlasov   3   
 

č. 2.  Vendelín Horváth    počet platných hlasov   50 
 

č. 3.  Ing. Ján Húšek    počet platných hlasov   5 
 

Z výsledkov je zrejmé, že nadpolovičnú väčšinu hlasov získal a tým bol 

zvolený za generálneho sekretára DPO SR p. Vendelín Horváth.  

 

Menovanému k zvoleniu za generálneho sekretára DPO SR v mene 

volebnej komisie blahoželám.  

 

 
Odovzdávam slovo predsedajúcemu k potvrdeniu členov Snemu DPO SR, 
Prezídia DPO SR a členov RKaRK DPO SR.  
 

 

 

v Bratislave 22. 4. 2017 
 

 

Za správnosť :  

Volebná komisia RVZ DPO SR v zložení :  
 
      

Predseda:   PaedDr. Tomáš Zanovit   
 

Členovia:   Ing. Ľuboš Nádaský   
 

   Ing. Marek Angelovič   

           
 

 

 


