
ZOZNAM ZAREGISTROVANýCH KANDIDÁTOV

pre voľby predsedu Košického samosprávnehokraja
Volebná komisia Košického samosprávneho kraja zasielal) podľa € 146

ods. 2 Zákona č. 180/2014Z. z. 0 podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, ktorých zaregistrovala

pre voľby predsedu Košického samosprávneho kraja:

poradové číslo, meno, priezvisko? titul, vek, zamestnanie, obec trvalého pobytu, názov politickej strany“
1.

2.

3.

10.

11.

12.

V

Juraj Durove, doc. Ing., CSc., 73 r., odborný poradca, Košice-Západ,
Socialisti.sk
Ivan Hriczko,Mgr., 42 r., podnikateľ, Košice-Sídlisko KVP,
Slovenská iniciatíva menšín
Tomáš Janco, Mgr., 36 r., generálny sekretár, Košice-Nad jazerom,
Republika
Džemal Kodrazi, 59 r., podnikateľ, Košice-Myslava,
Princíp
StanislavMizík, Mgr., 58 r., poslanec národnej rady, Košice-Sídlisko Tahanovce,
Kotlebovci - ľudová strana naše Slovensko
ErikNarjaš, Bc., MBA, 37 r., poslanec národnej rady, aktivista, filantrop, Košice-Staré
Mesto, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena
zdola, Za ľudí, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska, Nova, Kresťanská únia
Juraj Sinay, prof. Ing., DrSc., 72 r., vysokoškolský profesor, Košice-Sídlisko KVP,
nezávislý kandidát
Monika Sofiya Soročinová, Mag. Mgr., 30 r., právnička, mediátorka, Klokočov,
nezávislá kandidátka
Vladislav Stanko, Ing., DPA., MPA, LL.M., 48 r., riaditeľ vzdelávacieho inštitútu,
Košice-Dargovských hrdinov,
nezávislý kandidát
Róbert Suja, Ing., 46 r., analytik, Košice-Západ,
Hlas - sociálna demokracia
Rastislav Trnka, Ing., 38 r., predseda samosprávneho kraja, Košice-Staré Mesto,
Krest'anskodemokratické hnutie, Szôvetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia
- Maďari. národnosti. regióny, Starostovia a nezávislí kandidáti, Šanca, Demokratická
strana
Viliam Zahorčák, 63 r., primátor, Michalovce,
Smer - sociálna demokracia, Sme rodina, Slovenská národná strana, Život - národná strana,
Strana moderného Slovenska (sms), Národná koalícia / nezávislí kandidáti

Košiciach

Dám“ 21092022
JUDr. PhDr. Peter Švider, v. r.
predseda volebnej komisie

podpis
odtlačok pečiatky volebnej komisie

[) Štátnej' komisii pre voľby a kontrolu financovania politických strán akaždej obci patriacej do územného obvodu
samosprávneho kraja.

z) Kandidáti sa uvedú v abecednom poradí podľa priezviska.
“ Uvedie sa názov politickej strany, politického hnutia alebo názvy politických strán apolitických hnutí tvoriacích koalíciu
alebo údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta.


