
 

Správa volebnej komisie SFyS 
(prednesené na VZ SFyS  dňoch 5.2.2019 v Prahe) 

 

 

 

Volebná komisia Slovenskej fyziologickej spoločnosti sa zišla na vyhodnotenie volieb členov výboru 

a Dozornej rady SFyS dňa 3.1.2019 a pracovala v zložení :  
 

MUDr. L. Macho, DrSc. -  predseda,   

MUDr. V. Štrbák, DrSc. a MUDr. R. Važan, PhD. 

Do komisie vyslala SLS pozorovateľku JUDr.  M. Mistríkovú. 

 

Na základe rozhodnutia výboru SFyS  boli voľby  jednokolové korešpondenčné.  Volebná komisia sa riadila pri 

svojej činnosti Volebným poriadkom SLS a jeho prílohou č.1.,  v ktorej je uvedený postup pri jednokolovom 

spôsobe volieb.  

 

Rozoslaných bolo 147 hlasovacích lístkov, ale celkový počet SFyS je 144 členov, nakoľko v priebehu tohto 

funkčného obdobia traja zomreli (prof. MUDr. V. Bauer,  prof. MUDr. Z. Tomori a dr. F. Kristek) a register 

členov SFyS  v centrálnom registri na SLS treba upraviť. Volebná komisia  SFyS konštatovala, že bolo 

doručených 49 hlasovacích lístkov. Z toho  všetkých 49 hlasovacích lístkov na členov výboru bolo platných. 

Na členov dozornej rady SFyS bolo platných 45 lístkov, pretože 4 členovia v časti do dozornej rady 

nehlasovali.  

Sčítaním platných hlasovacích lístkov bolo do výboru SFyS zvolených týchto 9 členov (uvádzame bez titulov) : 

 

Andrea Čalkovská (39),  Oľga Pecháňová (32),  Daniela Ostatníková (31),  Pavol Švorc (29),  Kamil Javorka 

(27), Viliam Donič (21),  Katarína Babinská (19), Sona Čačányiová (18), Miroslav Ferko (17).   

 

Za náhradných členov boli zvolení štyria ďalší kandidáti : Ludovít Paulis (15),  Jana Radošinská (13), Daniela 

Ježová (11)  a Fedor Jagla (10). 

  

Do dozornej rady boli zvolení: Jozef Török (23 hlasov), Michal Javorka (22) a Boris Mravec (15) za náhradnú 

členku bola zvolená Iveta Bernátová (9) hlasov.  

 

Predseda volebnej  komisie blahoželal zvoleným členom do výboru a dozornej rady SFyS a zaželal im veľa 

úspechov vo vedeckej, odbornej a organizačnej práci. Volebná komisia konštatovala pomerne nízku účasť 

členov na voľbách, iba 34,02 %. 

 

 

MUDr. V. Štrbák, DrSc. v zastúpení predsedu volebnej komisie v zmysle bodu 15. odporučeného postupu  

v  prílohe volebného poriadku SLS  požiadal novozvolených členov výboru o účasť na prvom zasadnutí nového 

výboru SFyS  po skončení valného zhromaždenia SFyS. 

 

 

 

Bratislava, 1.2.2019       

        MUDr. Ladislav Macho, DrSc. v.r. 

                 predseda volebnej komisie 

 

 

 


