ODPORÚČANIE K VOĽBÁM DO PORADNÉHO VÝBORU REGISTROVANÉHO SOCIÁLNEHO PODNIKU
(metodické usmernenie k článku V Internej smernice o zriadení a fungovaní poradného výboru RSP)
Spôsob kreovania/vytvárania poradného výboru je upravený v článku V, Internej smernice
o zriadení a fungovaní poradného výboru (ďalej len ,,Interná smernica“).
Skôr než si uvedieme konkrétny proces voľby alebo vymenovania členov poradného výboru
registrovaného sociálneho podniku (ďalej v texte len ,,RSP“) je potrebné si uviesť, ktoré skupiny osôb
môžu byť do poradného výboru vymenované štatutárnym orgánom RSP, a ktoré osoby môžu byť
obsadené do poradného výboru len prostredníctvom volieb (aby bolo naplnené príslušné ustanovenie
zákona v časti spravodlivého a transparentného procesu vytvárania poradného výboru).
VYMENOVANIE NEPRIAMO ZAINTERESOVANÝCH OSÔB ZA ČLENOV PORADNÉHO VÝBORU
Nepriamo zainteresovanou osobou je v zmysle ustanovenia § 2 ods. 7 písm. b) zákona
č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len ,,zákon č. 112/2018 Z. z.):
1. ,,člen, zamestnanec, štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu občianskeho združenia,
nadácie, neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby (ďalej len „nezisková
organizácia“), neinvestičného fondu, účelového zariadenia cirkvi alebo náboženskej spoločnosti
s právnou subjektivitou (ďalej len „účelové zariadenie cirkvi“),
2. člen, zamestnanec, štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu iného sociálneho podniku
alebo fyzická osoba, ktorá má majetkovú účasť v inom sociálnom podniku,
3. fyzická osoba, ktorá prispieva najmenej 1 % zo svojich zdaňovaných príjmov po zdanení
na činnosť občianskeho združenia, nadácie, neziskovej organizácie, neinvestičného fondu,
účelového zariadenia cirkvi alebo sociálneho podniku alebo ktorá vykonáva pre nich
dobrovoľnícku činnosť; prispievaním nie je použitie podielu zaplatenej dane na osobitné účely
podľa osobitného predpisu,
4. člen akademickej obce vysokej školy alebo fyzická osoba z odbornej verejnosti, ktorí vykonávajú
pedagogickú činnosť, výskumno-pedagogickú činnosť alebo výskumnú činnosť v oblasti sociálnej
ekonomiky, sociálnych podnikov alebo dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu sociálnym
podnikom.“
V prípade ak chce RSP, resp. jeho štatutárny orgán obsadiť pozíciu člena poradného výboru
niektorou z týchto kategórii osôb (napr. má vo svojom okolí niekoho z odbornej verejnosti, ktorá sa
venuje problematike sociálnej ekonomiky a vedel by reálne prostredníctvom činností vykonávaných
na tejto pozícii RSP pomôcť), tak v tomto prípade môže takúto osobu do poradného výboru vymenovať
(príloha č. 1).
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Táto osoba musí byť v každom prípade zainteresovanou osobu a nesmie spadať do kategórie
osôb, ktoré sa nepovažujú v zmysle ustanovenia § 2 ods. 8 zákona č. 112/2018 Z. z. za zainteresované
osoby. V zmysle príslušného ustanovenia sa za zainteresovanú osobou nepovažuje:
a) člen, štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu príslušného sociálneho podniku,
b) fyzická osoba, ktorá má v príslušnom sociálnom podniku majetkovú účasť, ktorá je jeho závislou
osobou alebo ktorá je konečným užívateľom výhod.
Členov poradného výboru z radov nepriamo zainteresovaných osôb vymenuje štatutárny orgán
RSP najneskôr jeden mesiac pred skončením funkčného obdobia doterajšieho poradného výboru. Členov
prvého poradného výboru štatutárny orgán RSP vymenuje v zmysle odporúčania do troch mesiacov
od priznania štatútu registrovaného sociálneho podniku1.
Odvolať člena poradného výboru z radov nepriamo zainteresovaných osôb môže štatutárny
orgán RSP na vlastnú žiadosť člena. Podmienky odvolania nepriamo zainteresovaných osôb si RSP môže
vo svojom internom predpise upraviť aj osobitne, môže si vymedziť objektívne dôvody, kedy môže byť
nepriamo zainteresovaná osoba z poradného výboru odvolaná.
Funkčné obdobie členov poradného výboru pochádzajúcich z radov nepriamo zainteresovaných
osôb je naviazané na funkčné obdobie celého poradného výboru, preto sa riadi výsledkami volieb
v zmysle príslušnej Internej smernice. Ak počas funkčného obdobia zanikne členstvo niektorému z členov
poradného výboru pochádzajúcich z radov nepriamo zainteresovaných osôb, vymenuje na zostávajúcu
časť funkčného obdobia nového člena poradného výboru z radov nepriamo zainteresovaných osôb
štatutárny orgán RSP.
VOĽBA PRIAMO ZAINTERESOVANÝCH OSÔB ZA ČLENOV PORADNÉHO VÝBORU
Priamo zainteresovanou osobou je v zmysle ustanovenia § 2 ods. 7 písm. a) zákona č. 112/2018
Z. z. je:
1. ,,zamestnanec príslušného sociálneho podniku,
2. spotrebiteľ tovaru alebo služby, ktoré vyrába, dodáva, poskytuje alebo distribuuje príslušný
sociálny podnik,
3. obyvateľ obce, v ktorej je umiestnená prevádzka príslušného sociálneho podniku,
4. fyzická osoba, ktorá pre príslušný sociálny podnik v predchádzajúcich 12 po sebe nasledujúcich
mesiacoch vykonala dobrovoľnícku činnosť v rozsahu najmenej 150 hodín.“

1

V prípade nového podniku v zmysle ustanovenia §2 ods. 10 zákona č. 112/2018 Z. z. je RSP povinné zriadiť
poradný výbor a oznámiť túto skutočnosť v lehote 12 mesiacov od dňa priznania štatútu RSP.
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Na rozdiel od nepriamo zainteresovaných osôb, kde zákon pripúšťa možnosť vymenovania
nepriamo zainteresovanej osoby na základe subjektívneho rozhodnutia RSP, v prípade priamo
zainteresovanej osoby musí byť naplnená podmienka transparentného a spravodlivého vytvárania
poradného výboru v zmysle ustanovenia §9 ods. 1 zákona č. 112/2018 Z. z., podľa ktorého ,,poradný
výbor má najmenej troch členov. Spôsob voľby alebo vymenovania, ako aj spôsob odvolania člena
poradného výboru upraví registrovaný sociálny podnik vo svojich vnútorných predpisoch tak, aby
najmenej vo vzťahu k priamo zainteresovaným osobám bolo zabezpečené transparentné a spravodlivé
vytváranie poradného výboru umožňujúce zapojenie priamo zainteresovaných osôb na výbere členov
poradného výboru a kandidovaní za člena poradného výboru, a to bez zásahov zo strany
registrovaného sociálneho podniku alebo jeho orgánov do procesu voľby alebo vymenovania.“
Na základe vyššie uvedeného, transparentnosť a spravodlivosť vytvárania poradného výboru je
zabezpečená prostredníctvom volieb priamo zainteresovaných osôb do poradného výboru. V rámci tejto
voľby musí byť zabezpečené, aby všetky kategórie osôb, ktoré sa považujú za priamo zainteresované
osoby v zmysle ustanovenia §2 ods. 7 písm. a) zákona č. 112/2018 Z. z. mali právo voliť členov poradného
výboru (aktívne volebné právo), ale rovnako aby všetky osoby uvedené v tomto ustanovení mali právo
byť volené za člena poradného výboru (pasívne volebné právo).
V zmysle ustanovenia §9 ods. 2 zákona č. 112/2018 Z. z. poradný výbor môže pozostávať z časti,
z členov pochádzajúcich z radov priamo zainteresovaných osôb a z časti, z členov pochádzajúcich z radov
nepriamo zainteresovaných osôb, pričom väčšinu členov poradného výboru musia tvoriť priamo
zainteresované osoby, pričom ak
a) registrovaný sociálny podnik má zamestnancov, najmenej jeden z nich musí byť členom
poradného výboru,
b) ide o integračný podnik, najmenej jeden člen poradného výboru musí byť zamestnancom tohto
integračného podniku, ktorý je znevýhodnenou osobou alebo zraniteľnou osobou.
RSP sa môže na základe vlastného uváženia rozhodnúť, že RSP nevymenuje žiadnu osobu z radov
nepriamo zainteresovaných osôb a že všetci členovia poradného výboru budú obsadzovaní z radov
priamo zainteresovaných osôb. V prípade menovania nepriamo zainteresovaných osôb za členov
poradného výboru však vždy musí platiť, že väčšina členov poradného výboru musí pozostávať z priamo
zainteresovaných osôb.
Prvé voľby vyhlasuje štatutárny orgán RSP tak, aby sa v zmysle odporúčania konali najneskôr
do troch mesiacov od priznania štatútu registrovaného sociálneho podniku.2 Každé ďalšie voľby vyhlasuje
štatutárny orgán RSP v zmysle Internej smernice najneskôr tri mesiace3 pred skončením funkčného

2

V prípade nového podniku v zmysle ustanovenia §2 ods. 10 zákona č. 112/2018 Z. z. je RSP povinné zriadiť
poradný výbor a oznámiť túto skutočnosť v lehote 12 mesiacov od dňa priznania štatútu RSP.
3
RSP si to môže upraviť podľa vlastného rozhodnutia ale odporúčam uvádzať lehoty, aby bola zabezpečená
transparentnosť a spravodlivosť voľby.
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obdobia doterajšieho poradného výboru a to tak, aby sa voľby konali najneskôr jeden mesiac4 pred
skončením funkčného obdobia doterajšieho poradného výboru.
V prípade, ak sa niektorý z členov poradného výboru z okruhu priamo zainteresovaných osôb
vzdá členstva v poradnom výbore, alebo ak jeho účasť v poradnom výbore zanikne z iných dôvodov
(napr. smrť člena poradného výboru), štatutárny orgán RSP bezodkladne vyhlási na toto uprázdnené
miesto voľby tak, aby sa konali v čo najkratšom čase ale zároveň, aby bola zabezpečená transparentnosť
a spravodlivosť voľby. Lehoty odporúčame voliť tak, aby sa potenciálni záujemcovia mali možnosť
uchádzať o členstvo v poradnom výbore a rovnako, aby sa o kandidátoch za členov poradného výboru,
ako aj o dátume, čase a mieste konania volieb mohli dozvedieť všetky kategórie priamo zainteresovaných
osôb.
Proces voľby členov poradného výboru z radov priamo zainteresovaných osôb by sme v zmysle Internej
smernice mohli rozdeliť do troch fáz:
1. vyhlásenie volieb (oznámenie o konaní volieb)
2. vyhotovenie kandidátnej listiny
3. uskutočnenie volieb
1. FÁZA: VYHLÁSENIE VOLIEB
Proces voľby členov poradného výboru začína zverejnením oznámenia o konaní volieb do
poradného výboru (príloha č.2) na internetovej stránke RSP, alebo na verejnosti dostupnej informačnej
tabuli v rámci RSP, alebo iným vhodným spôsobom, aby sa mala verejnosť možnosť dozvedieť o konaní
volieb. Oznámenie o konaní volieb obsahuje dátum, miesto a čas konania volieb + ďalšie dôležité
informácie, ktoré sa k voľbe vzťahujú.
Spolu s vydaním oznámenia o konaní volieb štatutárny orgán RSP vymenuje za členov volebnej
komisie (príloha č.3) pre voľbu nadchádzajúceho poradného výboru všetkých členov aktuálneho
poradného výboru. Členov volebnej komisie pre prvé voľby po priznaní štatútu registrovaného
sociálneho podniku vymenuje štatutárny orgán RSP z jemu známeho okruhu priamo a nepriamo
zainteresovaných osôb a odporúčame, aby počet členov volebnej komisie bol minimálne traja.
Z vymenovaných členov volebnej komisie sa žrebom alebo dohodou určí predseda volebnej komisie.
Členom volebnej komisie je možné za výkon funkcie člena volebnej komisie poskytnúť odmenu. O výške
odmeny člena volebnej komisie rozhoduje najvyšší orgán RSP.
Právo voliť členov poradného výboru z radov priamo zainteresovaných osôb, ako aj právo byť
volený za člena poradného výboru z radov priamo zainteresovaných osôb má každá priamo
zainteresovaná osoba staršia ako 18 rokov a v čase volieb spĺňa niektoré z nasledovných kritérií:
a) u zamestnanca RSP je kritériom platná a účinná pracovná zmluva,
b) u spotrebiteľa tovaru alebo služby, ktoré RSP vyrába, dodáva, poskytuje alebo distribuuje je
kritériom najmenej jeden zmluvný vzťah medzi RSP a spotrebiteľom, v rámci ktorého sa
4

RSP si to môže upraviť podľa vlastného rozhodnutia ale odporúčam uvádzať lehoty, aby bola zabezpečená
transparentnosť a spravodlivosť voľby.
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realizovala aspoň jedna výroba alebo dodávka tovaru či poskytnutie služby zo strany RSP smerom
k spotrebiteľovi,
c) u obyvateľa obce, v ktorej je umiestnená prevádzka RSP je kritériom trvalý pobyt v obci,
d) u fyzickej osoby, ktorá pre RSP v predchádzajúcich 12 po sebe nasledujúcich mesiacoch vykonala
dobrovoľnícku činnosť v rozsahu najmenej 150 hodín je kritériom Zmluva o dobrovoľníckej
činnosti uzatvorená medzi RSP a dobrovoľníkom a akékoľvek potvrdenie alebo výkaz potvrdený
RSP, z ktorých vyplýva výkon dobrovoľníckej činnosti v prospech RSP v rozsahu najmenej
150 hodín v prechádzajúcich 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.
Vyššie uvedené kritéria preukazuje osoba, ktorá má záujem stať sa členom poradného výboru
a rovnako aj osoba, ktorá bude člena poradného výboru voliť čestným prehlásením (príloha č.4 a 5),
ktoré bude touto osobou vlastnoručne podpísané. V tomto prípade nie je nutné, aby bol podpis
na čestnom vyhlásení úradne overený. Súčasťou čestného prehlásenia priamo zainteresovanej osoby,
ktorá je hlasujúcim, je aj písomný súhlas so spracovaním osobných údajov. Čestné vyhlásenie
hlasujúceho a písomný súhlas so spracovaním osobných údajov odporúčame vytlačiť na jednom papieri
obojstranne. (príloha č.4)
Spolu s Oznámením o konaní volieb štatutárny orgán RSP zverejní na webovom sídle RSP alebo
na inom verejnosti prístupnom mieste (napr. informačná tabuľa RSP) Výzvu na predloženie kandidátky
na člena poradného výboru, Kandidačný formulár kandidáta na člena poradného výboru s písomným
súhlasom k spracovaniu a zverejneniu osobných údajov (príloha č.6) adresovanú priamo
zainteresovaným osobám a čestné vyhlásenie kandidáta na člena PV (príloha č.5), ktorý má záujem
kandidovať za člena poradného výboru. Kandidatúru na člena poradného výboru je potrebné oznámiť
RSP v lehote do jedného mesiaca5 odo dňa zverejnenia výzvy, a to prostredníctvom osobitného
kandidačného formulára (príloha č. 6), zverejneného na webovom sídle RSP alebo na inom verejnosti
prístupnom mieste (napr. informačná tabuľa RSP) (v ďalšom texte len ako „kandidátka“).
Vyplnenú kandidátku je potrebné v stanovenej lehote doručiť RSP v listinnej podobe na adresu
sídla RSP. Povinnou prílohou kandidátky je čestné vyhlásenie kandidáta za člena poradného výboru
(príloha č.5).
2. FÁZA: VYHOTOVENIE KANDIDÁTNEJ LISTINY A JEJ ZVEREJNENIE
Po uplynutí lehoty na predloženie kandidatúry, volebná komisia preskúma doručené kandidátky
z hľadiska úplnosti ich obsahu, ako aj povinných príloh a následne na základe doručených úplných
kandidátok vyhotoví kandidátnu listinu (príloha č.7) a to tak, aby štatutárny orgán RSP mohol kandidačnú
listinu zverejniť na webovom sídle RSP, alebo na inom verejnosti prístupnom mieste (napr. informačná
tabuľa RSP) najneskôr 30 dní6 pred dňom konania volieb. Ak doručená kandidátka nebude obsahovať
všetky vyžadované údaje a/alebo nebude v prílohe obsahovať čestné vyhlásenie kandidáta, alebo údaje,
alebo vyhlásenia uvedené na kandidátke, alebo v čestnom vyhlásení sa ukážu ako nepravdivé, nebude
5

RSP si to môže upraviť podľa vlastného rozhodnutia ale odporúčam uvádzať lehoty, aby bola zabezpečená
transparentnosť a spravodlivosť voľby.
6
RSP si to môže upraviť podľa vlastného rozhodnutia ale odporúčam uvádzať lehoty, aby bola zabezpečená
transparentnosť a spravodlivosť voľby.
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kandidát zaradený na kandidátnu listinu a hlasovací lístok, prípadne z nich bude vyčiarknutý. O všetkých
týchto skutočnostiach sa vyhotoví písomný záznam, ktorý podpisuje predseda volebnej komisie.
3. FÁZA: USKUTOČNENIE VOLIEB
Na deň a čas konania volieb štatutárny orgán RSP zabezpečí v mieste konania volieb volebnú
miestnosť prístupnú pre voličov z radov priamo zainteresovaných osôb RSP, v ktorej zároveň zabezpečí
umiestnenie špeciálnej volebnej urny ako aj vymedzenie plentou oddeleného miesta pre voliča
na úpravu hlasovacieho lístka. Štatutárny orgán RSP ďalej zabezpečí pre volebnú komisiu v tlačenej
podobe dostatočný počet obálok určených pre voličov na vloženie hlasovacieho lístka opatrených
podpisom predsedu volebnej komisie, ako aj dostatočný počet hlasovacích lístkov (príloha č.8) určených
pre voličov, na ktorých bude uvedený zoznam kandidátov na členov poradného výboru z radov priamo
zainteresovaných osôb podľa kandidátnej listiny, na ktorom bude pri mene každého kandidáta vyznačený
prázdny štvorec na účely možného vyznačenia krížika na znak voľby tohto kandidáta. Pre prípad potreby
dotlače hlasovacích lístkov pri nesprávnom odhade počtu zúčastnených voličov (vzhľadom na široké
portfólio voličov z radov priamo zainteresovaných osôb) štatutárny orgán RSP zabezpečí vo volebnej
miestnosti aj technické vybavenie a materiál na dotlač hlasovacích lístkov a dodávku obálok určených
na vloženie hlasovacieho lístka.
Priebeh volieb
K voľbám môže pristúpiť len volič, ktorý sa volebnej komisii preukáže svojim občianskym
preukazom a ktorý, zároveň, volebnej komisii v listinnej podobe predloží svoje čestné vyhlásenie
s písomným súhlasom (príloha č. 4) o tom, že je oprávneným voličom. Volič je povinný v čestnom
vyhlásení uviesť správne a úplné údaje, inak sa dopúšťa priestupku podľa §21 ods. 1. písm. b) zákona
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch; o čom musia byť voliči poučení v Oznámení o konaní volieb. Prítomnosť
voliča a jeho účasť na voľbách sa poznamená do prezenčnej listiny (príloha č.9), na ktorú sa volič
vlastnoručne podpíše.
Voľby sa uskutočňujú tajným hlasovaním a to tak, že volič vo vyhradenom priestore pre voliča
na hlasovacom lístku (príloha č.8) obdržanom od volebnej komisie vyznačí k menu kandidáta, ktorému
chce udeliť svoj hlas do predtlačeného štvorca krížik. Svoj hlas môže volič udeliť formou krížika
v predtlačenom štvorci len jednému kandidátovi7. Akokoľvek inak upravené hlasovacie lístky sú neplatné.
Upravený hlasovací lístok vloží volič do špeciálnej obálky na tento účel obdržanej od volebnej komisie
a uzatvorenú obálku vhodí do volebnej urny.
Ukončenie volieb a spočítavanie hlasov
Po skončení času volieb predseda volebnej komisie uzatvorí volebnú miestnosť, z volebnej urny
vyberie obálky s hlasovacími lístkami, volebná komisia tieto hlasovacie lístky overí z hľadiska ich platnosti
7

RSP si môže upraviť hlasovanie aj tak, že osoba označí viac kandidátov za členov poradného výboru; maximálne
však počet kandidátov, ktorý sa volí. Toto je rovnako potrebné upraviť v internom dokumente RSP.
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a spočíta počet platných hlasov pridelených jednotlivým kandidátom. Víťazmi volieb sa stávajú kandidáti
s najvyšším počtom hlasov. V prípade rovnosti hlasov sa rozhoduje žrebom vykonaným zo strany
predsedu volebnej komisie. Z víťazov volieb volebná komisia zostaví Zoznam víťazov volieb a to v poradí
podľa počtu dosiahnutých hlasov, počínajúc víťazom, ktorý dosiahol najvyšší počet hlasov. Z ostatných
kandidátov, ktorí sa počtom hlasov nezaradili medzi víťazov volieb volebná komisia zostaví Zoznam
náhradníkov a to v poradí podľa počtu dosiahnutých hlasov, počínajúc náhradníkom, ktorý dosiahol
najvyšší počet hlasov.
V prípade, ak RSP je zamestnávateľom, je predseda volebnej komisie po sčítaní hlasov, vytvorení
Zoznamu víťazov a Zoznamu náhradníkov, povinný overiť, či sa medzi víťazmi volieb nachádza aspoň
jedna osoba, ktorá je zamestnancom RSP.
V prípade, ak RSP je zamestnávateľom, súčasťou poradného výboru musí byť zamestnanec RSP
a ak medzi víťazmi volieb nie je osoba, ktorá by spĺňala podmienku, že je zamestnancom RSP, namiesto
osoby, ktorá sa umiestnila na poslednom mieste v Zozname víťazov volieb sa členom poradného výboru
stane osoba, ktorá na uvoľnené miesto nastúpi zo Zoznamu náhradníkov, spĺňa podmienku, že je
zamestnancom RSP a spomedzi ostatných kandidátov spĺňajúcich rovnakú podmienku získala vo voľbách
najviac hlasov. V prípade rovnosti hlasov takýchto kandidátov sa vykoná žreb. Kandidát z posledného
miesta Zoznamu víťazov volieb, ktorý bol takto zamenený sa presunie do Zoznamu náhradníkov na prvé
miesto.
Priebeh a výsledok volieb volebná komisia zaznamená v Zápisnici z volieb do poradného výboru
(príloha č.10), ktorú podpisuje predseda volebnej komisie spolu s členmi volebnej komisie8.
Opakovanie volieb
V prípade, ak sa z akéhokoľvek dôvodu nepodarí zvoliť potrebný počet členov poradného výboru
z radov priamo zainteresovaných osôb, štatutárny orgán RSP vyhlási nové voľby a to tak, aby sa konali
v lehote najneskôr do troch mesiacov9 od konania neúspešných volieb, pričom sa doterajšiemu
poradnému výboru predlžuje funkčné obdobie do dňa konania opakovaných volieb. Pri konaní
opakovaných volieb sa postupuje analogicky podľa pravidiel uvedených vyššie. Ak sa ani v opakovaných
voľbách nepodarí zvoliť potrebný počet členov poradného výboru, začne nasledujúci deň po uskutočnení
opakovaných volieb doterajšiemu výboru plynúť nové funkčné obdobie; v prípade, ak sa jedná o voľbu
prvého výboru, vykonajú sa opakované voľby podľa rovnakých kritérií znovu.
V prípade, ak počas funkčného obdobia poradného výboru zanikne členstvo vo výbore
niektorému z členov poradného výboru z radov priamo zainteresovaných osôb nastúpi na jeho miesto
náhradník, ktorý sa v Zozname náhradníkov spísanom volebnou komisiou po skončení volieb umiestnil
najvyššie v poradí podľa počtu najviac získaných hlasov. Ak je potrebné, aby nový člen poradného výboru
z radov priamo zainteresovaných osôb spĺňal podmienku, že musí byť zamestnancom RSP, zo Zoznamu
náhradníkov nastúpi na uvoľnené miesto člena poradného výboru z radov priamo zainteresovaných osôb
ten kandidát, ktorý je zaradený v Zozname náhradníkov a spomedzi ostatných kandidátov spĺňajúcich

8

Prípadne len predseda volebnej komisie.
RSP si to môže upraviť podľa vlastného rozhodnutia, ale odporúčam uvádzať lehoty, aby bola zabezpečená
transparentnosť a spravodlivosť voľby.
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rovnakú podmienku získal vo voľbách najviac hlasov. V prípade, ak takýto náhradník nie je, RSP vykoná
nové voľby v zmysle vyššie uvedených pravidiel.
Zaslanie zápisnice z volieb do poradného výboru Odboru sociálnej ekonomiky MPSVaR SR
V prípade úspešného zriadenia poradného výboru odporúčame RSP zaslať zápisnicu z volieb
do poradného výboru Odboru sociálnej ekonomiky MPSVaR SR. Týmto zaslaním si RSP, ktorý je novým
podnikom splní svoju zákonnú povinnosť v zmysle ustanovenia §7 ods. 5 zákona č. 112/2018 Z. z..
V prípade RSP, ktoré nie sú novými podnikmi odporúčame zriadiť poradný výbor do 3 mesiacov
od priznania štatútu RSP a následne túto skutočnosť oznámiť odboru sociálnej ekonomiky MPSVaR SR.

Prílohy:
Príloha č. 1: Menovací dekrét za člena poradného výboru
Príloha č. 2: Oznámenie o konaní volieb do poradného výboru
Príloha č. 3: Menovací dekrét za člena volebnej komisie
Príloha č. 4: Čestné vyhlásenie hlasujúceho + písomný súhlas so spracovaním osobných údajov
Príloha č. 5: Čestné vyhlásenie kandidáta za člena PV
Príloha č. 6: Kandidačný formulár kandidáta na člena PV + písomný súhlas so spracovaním a zverejnením
osobných údajov
Príloha č. 7: Kandidátna listina
Príloha č. 8: Hlasovací lístok
Príloha č. 9: Prezenčná listina
Príloha č. 10: Zápisnica z volieb do poradného výboru
Príloha č. 11: Tabuľkový prehľad postupu volieb do poradného výboru
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