
ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV 

pre voľby predsedu Žilinského samosprávneho kraja 

Volebná komisia Žilinského samosprávneho kraja z a s i e l a 1 ) podľa § 146 

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 predsedu Žilinského samosprávneho kraja: 

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

1. Katarína Boková, 40 r., referentka oddelenia exportu, Turčianske Kľačany, Slovenské 
hnutie obrody 

2. František Drozd, 62 r., SZČO, Čadca, Kotlebovci - ľudová strana naše Slovensko 
3. Igor Choma, Ing., 58 r., manažér, výkonný riaditeľ, Žilina, Smer - sociálna demokracia 
4. Igor Janckulík, Bc., 54 r., podpredseda samosprávneho kraja, Krušetnica, 

Kresťanskodemokratické hnutie, Dobrá voľba a umiernení, Slovenská národná strana 
5. Erika Jurinová, Ing., 51 r., predsedníčka samosprávneho kraja, Nižná, Obyčajní ľudia a 

nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola, Sme rodina, Za 
ľudí, Demokratická strana, Ods - občianski demokrati Slovenska, Šanca, Občianska 
konzervatívna strana, Sloboda a solidarita 

6. Marián Murín, 55 r., starosta obce, Mútne, nezávislý kandidát 
7. Peter Slyško, 39 r., manažér, Rajecké Teplice, Hlas - sociálna demokracia 
8. Andrea Starinská, Mgr., 45 r., mediátorka, Kysucké Nové Mesto, Národná koalícia / 

nezávislí kandidáti 
9. Miroslav Urban, MUDr., 49 r., poslanec parlamentu, Štiavnička, Republika 
10. Daniela Zemanová, 56 r., učiteľka, Žilina, Hnutie občan národ spravodlivosť 

V ziline 
Dátum: 22. septembra 2022 

Bc. Ján Kleskeň v. r. 
predseda Volebnej komisie 

Žilinského samosprávneho kraja 

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. 


