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ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV 

pre voľby do zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja 

podľa volebných obvodov 

Volebná komisia Košického samosprávneho kraja  z a s i e l a1) podľa § 141 ods. 2 zákona 

č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, ktorých zaregistrovala pre voľby 

do zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja podľa volebných obvodov: 

 

Volebný obvod č. 3 – Košice III. 

poradové číslo, meno, priezvisko,2) titul, vek, zamestnanie, obec trvalého pobytu, názov politickej strany3) 

 

1. Jozef Andrejčák, Mgr., 42 r., starosta, Košice-Dargovských hrdinov,  

       Starostovia a nezávislí kandidáti 

2. Juraj Briškár, Ing., 60 r., riaditeľ zariadenia pre seniorov, Košice-Košická Nová Ves, 

Smer - sociálna demokracia, Sme rodina 

3. Jaroslav Dvorský, 62 r., operný spevák, Košice-Dargovských hrdinov,  

       Hlas - sociálna demokracia 

4. Jozef Juško, Ing., 46 r., majster strediska údržby tratí, Košice-Dargovských hrdinov, 

Slovenské hnutie obrody 

5. Marek Kandrač, Ing., 44 r., predseda bytového družstva, Košice-Dargovských hrdinov, 

Starostovia a nezávislí kandidáti 

6. Igor Kociban, 59 r., dôchodca, Košice-Dargovských hrdinov,  

       Princíp  

7. Roman Križalkovič, Ing., 45 r., živnostník, Košice-Dargovských hrdinov,  

       Sloboda a solidarita, Progresívne Slovensko, Dobrá voľba a umiernení 

8. Milan Lesňák, Ing., 42 r., ekonóm, Košice-Košická Nová Ves,  

       Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola,  

Za ľudí, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska, Nova 

9. Milan Masica, Ing., 55 r., dôchodca, Košice-Dargovských hrdinov,  

       Spolu - občianska demokracia, Demokratická strana, Šanca, Ods – občianski  demokrati 

Slovenska 

10. Ján Sekáč, MUDr., 50 r., lekár, Košice-Dargovských hrdinov,  

       Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. regióny 

11. Dušana Sobodová, Ing., 49 r., manažérka, poslankyňa, Košice-Dargovských  hrdinov, 

Hlas - sociálna demokracia 

12. Vladislav Stanko, Ing., DPA, MBA, LL.M., 48 r., riaditeľ vzdelávacieho inštitútu,  

Košice-Dargovských hrdinov,  

       nezávislý kandidát 

 
1)Štátnej komisii pre voľby a kontrolu financovania politických strán a každej obci patriacej do územného obvodu 

samosprávneho kraja. 
2)Kandidáti sa uvedú v abecednom poradí podľa priezviska. 
3)Uvedie sa názov politickej strany, politického hnutia alebo názvy politických strán a politických hnutí tvoriacich koalíciu 

alebo údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta. 
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13. Pavol Vehéc, Ing., 46 r., riaditeľ spoločnosti, Košice-Dargovských hrdinov,  

       Princíp 

14. Daniel Veles, 43 r., živnostník, Košice-Dargovských hrdinov,  

       Republika 

Vo volebnom obvode sa volia 2 poslanci. 

 

V Košiciach 

Dátum: 21. 09. 2022 

 

 

 

 

 

JUDr. PhDr. Peter Švider, v. r.  

predseda volebnej komisie 

podpis 

odtlačok pečiatky volebnej komisie 
 

 

 


