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Poradný výbor
Interná smernica o zriadení a fungovaní PV RSP - vzor 
Odporúčanie k internej smernici o zriadení a fungovaní PV RSP - vzor 
Príloha č. 1 - Menovací dekrét za člena poradného výboru (nepriamo zainteresovaná osoba) - vzor 
Príloha č. 2 - Oznámenie o konaní volieb do PV - vzor 
Príloha č. 3 - Menovací dekrét za člena volebnej komisie - vzor 
Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenie hlasujúceho + písomný súhlas 
Príloha č. 5 - Čestné vyhlásenie kandidáta za člena PV - vzor 
Príloha č. 6 - Kandidačný formulár kandidáta na člena PV + písomný súhlas 
Príloha č. 7 - Kandidátna listina 
Príloha č. 8 - Hlasovací lístok 
Príloha č. 9 - Prezenčná listina - vzor 
Príloha č. 10 -Zápisnica z volieb do poradného výboru - vzor 
Príloha č. 11 - Tabuľkový prehľad postupu volieb do poradného výboru 
VZOR_Zápisnica poradného výboru 
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