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I.  VŠEOBECNÁ   ČASŤ 
Článok I. 

 
Základné ustanovenia 

 
          Podľa § 21 a nasl. zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 3 
písm. l) a § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“), podľa § 15 ods. 2 písm. h) zákona č. 
377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov 
a podľa §§ 9 ods. 9, 35, 56, 58 a § 80 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách 
a o zmene a doplnené zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský 
zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“), Mestská časť 
Bratislava – Ružinov, uznesením č. 224/XIII riadneho zasadnutia miestneho zastupiteľstva zo 
dňa 3.9.1992 zriadila s účinnosťou od 1.12.1992 samostatnú rozpočtovú organizáciu (Domov 
– penzión pre dôchodcov)  na plnenie úloh mestskej časti Bratislava – Ružinov. Táto 
zriaďovacia listina sa niekoľkokrát menila a dopĺňala. V súčasnosti platná zriaďovacia listina 
je zo dňa 1.1.2000 – príspevková organizácia na poskytovanie sociálnych služieb mestskej 
časti Bratislava – Ružinov – Ružinovský domov seniorov (ďalej len „RDS“). 
     RDS má v časti na Sklenárovej ul. kapacitu 250 miest v 206 garsónkach a 22 
dvojgarsónkach . V časti na Pivoňkovej ul.č. 2 má kapacitu 38 miest.  
 
 
Na zabezpečenie a úpravu prevádzky a prevádzkových podmienok v RDS v súlade so 
zákonom NR SR č. 355/2007 z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 
a doplnení neskorších predpisov 
 

v y d á v a m   tento : 
 

P R E V Á D Z K O V Ý   P O R I A D O K 
 

Článok II. 
 

Identifikačné údaje 
 
Názov organizácie:  Ružinovský domov seniorov 
Zriaďovateľ:   Mestská časť Bratislava – Ružinov 
    Mierová č. 21, 827 05 Bratislava 
Sídlo organizácie:  Sklenárova č. 14, 821 09 Bratislava 
IČO:    00 510 173 
DIČ:    2020835080 
Forma hospodárenia: príspevková organizácia 
Dátum zriadenia:  1. januára 1996 
Štatutárny orgán:  riaditeľka zariadenia 
Celková kapacita:  288 miest, z toho  
    250 miest zariadenie pre seniorov Sklenárova 14, BA 
    38 miest zariadenie pre seniorov, časť Pivoňkova 2, BA 
Telefón:   02/53415876; 02/53411124 
e-mail:   riaditel@rdssklenarova.sk 
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Článok III. 
 

Poslanie Ružinovského domova seniorov 
 
 

1. V RDS  sa podľa § 35 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení 
neskorších predpisov a o zmene  doplnení zákona č. 445/1991 Zb. o živnostenskom 
podnikaní (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) poskytuje sociálna služba: 

 
• fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej 

osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV, alebo 
• fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby 

potrebuje z iných vážnych dôvodov. 
 

2. V zariadení pre seniorov sa poskytujú tieto sociálne služby: 
a) odborné činnosti: 
1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 
2. sociálne poradenstvo, 
3. sociálna rehabilitácia, 
4. ošetrovateľská starostlivosť, 
b) obslužné činnosti: 
1. ubytovanie, 
2. stravovanie, 
3. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, 
c) ďalšie činnosti: 
1. osobné vybavenie 
2. utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí, 
3. zabezpečuje sa záujmová činnosť. 

 
3. Sociálne služby sa poskytujú občanom na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej 

služby uzatvorenej medzi RDS a umiestneným občanom. 
4. Výšku úhrady za poskytnuté sociálne služby určuje všeobecne záväzné nariadenie 

mestskej časti Bratislava – Ružinov.          
 
 

Článok IV. 
Opis budovy, prevádzky a vonkajších priestorov zariadenia pre seniorov 

Sklenárova a časť Pivonkova 
 

 
Zariadenie pre seniorov (ďalej len „ZpS“) Sklenárova sa nachádza v mestskej časti 
Bratislava- Ružinov, časť Nivy. Ide o trinásťpodlažný panelový dom s dvomi 
hlavnými vstupmi do budovy, ktorý je umiestnený medzi obytnými domami. Pri 
oboch vstupoch do budovy sa nachádza malá oddychová zóna s lavičkami. Objekt bol 
daný do prevádzky v roku 1977 ako Dom opatrovateľskej služby. O desať rokov 
neskôr bol reprofilovaný na domov – penzión pre dôchodcov. Od roku 2009 je 
v zmysle zákona o sociálnych službách zariadením pre seniorov. 
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V suteréne sa v jednej časti nachádza práčovňa, sušiareň, miestnosť na žehlenie, 
miestnosť pre údržbu, šatne, toalety; v druhej časti sa nachádzajú skladové priestory, 
archív, miestnosť pre upratovačky, depozitný sklad pre umiestnených občanov. 
Na prízemí sa nachádza vstupná hala s recepciou; v jednej časti sú kancelárie, 
miestnosť na fyzioterapiu, telocvičňa, kaviarnička s umývadlom a toaletou pre 
návštevy, čakáreň a ambulancia lekárov; v druhej časti sú kancelárie, šatňa pre 
zamestnancov, dve hosťovské izby, umývadlo a toaleta pre pracovníkov recepcie. 
Prízemie tohto trinásťpodlažného objektu je prepojené spojovacou chodbou 
s dvojpodlažnou budovou, v ktorej sa na prízemí nachádza jedáleň s kapacitou 200 
miest, sociálne zariadenia pre stravníkov, kancelárie a kuchyňa. V suteréne tejto 
budovy sa nachádzajú skladové priestory, šatne pre pracovníkov stravovacej 
prevádzky, sprchy a toalety. 
 
Na prvom až štvrtom poschodí a šiestom až dvanástom poschodí sa nachádzajú  
jednogarsónky a dvojgarsónky , v ktorých sú umiestnení mobilní občania so stupňom 
odkázanosti II. až IV, pričom v jednogarsónke je umiestnený jeden občan 
a dvojgarsónke dvaja občania, spravidla manželský pár. Na každom z týchto poschodí 
sa nachádza 18 jednogarsóniek a 2 dvojgarsónky, okrem 12. poschodia, na ktorom  sa 
v jednej časti nachádza 9 jednogarsóniek a 1 dvojgarsónka a v druhej časti je knižnica 
pre umiestnených občanov, malá a veľka spoločenská miestnosť s kuchynkou 
a toaletami. 
V jednogarsónkach o výmere 31 m2 sa nachádza izba s kuchynskou linkou a vstupom 
na lodžiu, chodba so samostatnou kúpeľňou a toaletou. V dvojgarsónkach o výmere 62 
m2 sa nachádzajú dve izby, jedna izba s kuchynskou linkou, druhá izba so vstupom na 
lodžiu, chodba so samostatnou kúpeľňou a toaletou. 
Piate poschodie je dispozične upravené pre čiastočne imobilných a imobilných 
občanov s vyšším stupňom odkázanosti, a to IV – VI. Na tomto poschodí sa nachádza 
5 dvojlôžkových izieb, 13 jednolôžkových izieb, 4 bezbariérové kúpeľne, 1 izolačka, 1 
miestnosť pre zdravotný personál, 1 výdajňa stravy, 1 jedáleň, skladové priestory. 
V dvojlôžkových izbách sa nachádza umývadlo s teplou a studenou vodou, kúpeľňa so 
sprchovacím kútom, samostatnou toaletou alebo bezbariérová kúpeľňa s toaletou, 
chodba. V jednolôžkových izbách so vstupom na lodžiu sa nachádza kúpeľňa so 
sprchovacím kútom, samostatnou toaletou a chodba. 
 
ZpS, časť Pivonkova sa nachádza v mestskej časti Bratislava – Ružinov, časť 
Trávniky. 
Objekt je tvorený 4 pavilónmi v prízemnej budove bývalých detských jaslí. Je 
obklopený zatrávnenou záhradou a parkovou zeleňou. 
Občania sú umiestnení v jednotlivých pavilónoch v jednoposteľových, 
dvojposteľových a trojposteľových izbách. 
V pavilóne A (bývalý hospodársky pavilón) sa nachádza 5 dvojlôžkových izieb, 
výdajňa stravy, bezbariérová kúpeľňa, zariadenia pre osobnú hygienu umiestnených 
občanov a pracovníkov, šatňa pre pracovníkov, miestnosť pre upratovačky s výlevkou, 
skladové priestory. 
V pavilóne B sa nachádza 1 dvojlôžková izba, 2 trojlôžkové izby, bezbariérová 
kúpeľňa, zariadenia pre osobnú hygienu umiestnených občanov a pracovníkov, 
sesterská miestnosť, kancelária sociálnej pracovníčky, skladové priestory. 
V pavilóne C sa nachádzajú 3 dvojlôžkové izby a 2 trojlôžkové izby, sesterská 
miestnosť, bezbariérová kúpeľňa, zariadenia pre osobnú hygienu umiestnených 
občanov a pracovníkov, skladové priestory. 
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V pavilóne D sa nachádzajú 3 jednolôžkové izby, 1 dvojlôžková izba, 1 trojlôžková 
izba, spoločenská miestnosť, šatňa pre pracovníkov, bezbariérová kúpeľňa, miestnosť 
s výlevkou pre upratovačku, zariadenia pre osobnú hygienu umiestnených občanov 
a pracovníkov, skladové priestory. 
 
 

Článok V. 
 

Organizačné členenie RDS 
 

 
RDS sa organizačne člení na úseky : 
 
1. Úsek vedenia 
2. Úsek ekonomicko-prevádzkový 
3. Úsek zdravotný 
4. Úsek sociálny 
5. Detské jasle 
6. Denné centrá 

 
       Riaditeľke RDS sú priamo podriadení vedúci zdravotného, sociálneho úseku, vedúca 
ekonomicko-prevádzkového úseku a detské jasle. Ekonomickej manažérke sú priamo 
podriadení manažér prevádzky, pod ktorého spadajú aj denné centrá a manažér stravovacej 
prevádzky a ekonomický úsek.  
 

 
Článok VI. 

 
Riadenie a organizácia 

 
1. Na čele RDS je riaditeľka, ktorá je štatutárnym orgánom oprávneným konať v mene 

RDS ako právnickej osoby vo všetkých veciach a v plnom rozsahu. Podrobnejšie jej 
postavenie, práva a povinnosti upravuje platný organizačný poriadok RDS. Riaditeľku 
RDS zastupuje  počas jej neprítomnosti vedúca ekonomicko-prevádzkového úseku 
v plnom rozsahu. 

2. Organizačnú štruktúru RDS upravuje platný organizačný poriadok. 
3. RDS je samostatnou príspevkovou organizáciou s právnou subjektivitou, je napojený 

na rozpočet m.č. Bratislava – Ružinov formou príspevku. Pri plnení svojich úloh sa 
riadi platnými právnymi predpismi.  

4. RDS je kontrolovaný a metodicky usmerňovaný mestskou častou Bratislava – 
Ružinov, predovšetkým odborom sociálnych vecí. 

 
 

Článok VII. 
 

Poradné orgány riaditeľky zariadenia 
 

1. Pre oblasť riadiacej činnosti zriaďuje riaditeľka RDS ako svoj poradný orgán : 
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ü operatívnu poradu – ktorá prerokováva aktuálne úlohy a problémy 
vyplývajúce z aktuálnej situácie v RDS, jej členmi sú vedúci úsekov. Schádza 
sa jedenkrát týždenne, o čom je vedený písomný záznam. 

 
2. Ďalšími poradnými orgánmi riaditeľky RDS sú najmä: 

ü porada sociálno-zdravotného úseku, ktorá sa zameriava na aktuálny sociálno-
zdravotný stav klientov, navrhuje riešenia týkajúce sa problémových oblastí. 
Členmi sú vedúci zdravotného úseku – vedúca sestra, úsekové sestry a sestra 
prvého kontaktu, vedúca sociálneho úseku a sociálne pracovníčky. Schádza sa 
jedenkrát týždenne. 

ü škodová komisia 
ü inventarizačná komisia 
ü vyraďovacia komisia. 

 
3. Podľa potrieb zriaďuje riaditeľka ďalšie poradné orgány, ktorých úlohou je 

pripravovať a predkladať riaditeľke kvalifikované návrhy a stanoviská v oblasti svojej 
pôsobnosti na riešenie jednotlivých problémov. 

 
 

Článok VIII. 
 

Miesta vedúcich pracovníkov 
 
 

V zariadení sa zriaďujú miesta vedúcich pracovníkov – vedúci úsekov : 
    

a) vedúca zdravotného úseku  
b) vedúca sociálneho úseku 
c) vedúca ekonomického úseku 
d) vedúci prevádzkového úseku 
e) vedúca stravovacej prevádzky 

 
Vedúci úseku zodpovedá riaditeľke za plynulú prevádzku a kvalitu poskytovaných služieb na 
zverenom úseku. 
 

 
Článok IX. 

 
Činnosť zariadenia pre seniorov 

 
 

Zariadenie zabezpečuje podľa platných právnych predpisov najmä : 
 

1. plánovaciu, rozpočtovú, finančnú a štatistickú agendu, rozborovú činnosť a agendu 
práce a platov zamestnancov vrátane spracovania, 

2. vykonávanie rozpisu plánu a rozpočtu, kontrolu a hodnotenie jeho plnenia, 
spracovanie komplexných rozborov hospodárenia, vykonávanie kontroly hospodárenia 
a ich vyhodnocovanie, 

3. starostlivosť o dlhodobý hmotný majetok, jeho údržbu, opravu alebo modernizáciu, 
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4. realizovanie práva hospodárenia so zvereným majetkom, vrátane jeho ochrany a jeho 
pravidelnej inventarizácie, 

5. personálu prácu vrátane vedenia príslušnej agendy, rieši pracovno-právne vzťahy 
a zabezpečuje zvyšovanie kvalifikácie a rekvalifikáciu pracovníkov, 

6. poskytovanie príslušných mzdových náležitostí pracovníkov zariadenia, 
7. vybavenie pracovníkov pracovnými odevmi, osobnými ochrannými pracovnými 

prostriedkami a pomôckami, hygienickými potrebami, 
8. poskytovanie stravy občanom umiestneným v RDS, pracovníkom zariadenia, a to 

v súlade s platnými právnymi predpismi, výškou stravnej jednotky a vedenie s tým 
spojenej agendy, 

9. zostavovanie jedálnych lístkov podľa zásad racionálnej výživy,  
10. vedenie a evidencia osobných spisov a ošetrovateľskej a sociálnej dokumentácie 

občanov umiestnených v zariadení, 
11. hospodársko-technickú prevádzku a údržbu, 
12. zúčtovanie úhrad za poskytovanú starostlivosť občanom umiestneným v zariadení 

a vymáhanie pohľadávok, 
13. vybavovanie a zabezpečovanie osobných potrieb a požiadaviek občanov umiestnených 

v zariadení, 
14. vedenie agendy sťažností, ich prešetrovanie a analyzovanie podľa platných právnych 

predpisov, 
15. podieľa sa na zabezpečení poskytovania zdravotnej starostlivosti občanov 

umiestnených v zariadení, 
16. plnenie úloh na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, 

civilnej obrany a ochrany utajovaných skutočností. 
 
 

Článok X. 
 

Činnosť jednotlivých úsekov 
 
 

1. Úsek zdravotný – v rámci zdravotnej starostlivosti a rehabilitácie riadi, koordinuje 
a zabezpečuje : 

• komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť o občanov metódou ošetrovateľského procesu, 
• spĺňanie ordinácie lekára v RDS 
• vykonávanie sesterskej vizity, 
• zdravotnícko-preventívne poradenstvo, 
• vyšetrenia a aplikáciu liekov a liečiv, hlásenie ich účinkov lekárovi, sledovanie 

vitálnych funkcii, 
• odber biologického materiálu, 
• dezinfekciu, dodržiavanie hygienických a protiepidemiologických zásad podľa 

platných predpisov, 
• vykonávanie komplexnej hygienickej starostlivosti o imobilných a chorých občanov 

a pomoc pri sebaobslužných úkonoch, 
• vykonávanie samostatnej rehabilitačnej práce na úseku fyzioterapie, individuálne 

i v skupinkách, 
• vykonávanie základnej pohybovej liečby – pasívne a aktívne, 
• vykonávanie základných prvkov dýchacej a cievnej gymnastiky, 
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• vykonávanie elektroterapie (diadynamik, ultrazvuk) na základe ordinácie 
rehabilitačného lekára, 

• podávanie stravy občanom podľa liečebných diét, 
• vypracovávanie rozpisu a harmonogramu jednotlivých činností a služieb (v 

nepretržitej prevádzke), zabezpečuje a kontroluje vykonávanie prác v súlade 
s rozpisom a harmonogramom, 

• zabezpečuje maximálnu starostlivosť pacientom na lôžku, 
• v dobe neprítomnosti lekára zabezpečuje poskytnutie prvej pomoci, 
• zabezpečuje zvyšovanie kvalifikácie zdravotníckych pracovníkov a ich účasť na 

odborných školeniach, spolupracuje s odbornými lekármi (psychiater, neurológ, 
ortopéd a pod.), s riaditeľkou RDS a so sociálnym úsekom RDS.  

 
 

2. Úsek ekonomický  - v súlade s platnou plánovacou a rozpočtovou metodikou 
organizuje, riadi, usmerňuje a zabezpečuje práce pri vypracovaní podkladov návrhu 
ročného plánu a rozpočtu, podľa požiadaviek nadriadeného orgánu a jednotlivých 
úsekov RDS, 

• vypracovanie a prerokovanie návrhu plánu a rozpočtu, spracúva podkladové materiály 
pre návrh plánu a rozpočtu na príslušné ročné obdobie, mesačne sleduje a kontroluje 
plnenie úloh plánu a rozpočtu podľa jednotlivých zoskupení položiek a položiek 
rozpočtu tak, aby bolo zabezpečené optimálne plnenie úloh plánu a rozpočtu 
a spracúva polročné a ročné komplexné rozbory činnosti a hospodárenia pre 
nadriadené orgány v lehotách nimi určenými, 

• plán pracovníkov, mzdových prostriedkov, investičných a neinvestičných výdavkov, 
vykonáva rozpis plánu a rozpočtu do jednotlivých položiek a časových období, 

• plynulé financovanie a plnenie úloh v oblasti sociálno-ekonomických informácií, 
kontrolu plnenia plánu a rozpočtu, dodržiavanie plánovacej a rozpočtovej disciplíny, 
účelové využívanie finančných prostriedkov, dodržiavanie záväzných limitov, 
mzdových prostriedkov, investičných a neinvestičných výdavkov a odmeňovanie 
pracovníkov, styk s bankou, úhrady faktúr podľa platných predpisov, 

• vyhodnocovanie ekonomickej efektívnosti vynakladaných finančných operácií tak, 
aby rozpočtové prostriedky boli účelne a hospodárne vynakladané pri dôslednom 
dodržiavaní platných právnych predpisov. 

 
 

3. Úsek prevádzkový -  v rámci prevádzky riadi, koordinuje a zabezpečuje : 
• podmienky pre bezpečnú prevádzku, 
• vykonávanie správy a ochrany majetku, 
• údržbu a drobné opravy budovy, strojov, zariadení a drobného hmotného majetku,  
• údržbu a úpravu okolia (kosenie trávy, odpratávanie snehu), 
• autodopravu a autoprevádzku 
• zásobovanie, riadenie energetického a vodného hospodárstva, 
• nákup drobného hmotného  majetku a dlhodobého hmotného  majetku podľa platných 

predpisov, 
• zabezpečuje plnenie úloh na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej 

ochrany a civilnej obrany, 
• práčovnícke služby, údržbu bielizne, šatstva a lôžkovín, upratovanie a čistenie 

objektu. 
 



 11 

 
4. Stravovacia prevádzka – podrobne vypracovaná v prevádzkovom poriadku 

stravovacej prevádzky. 
 

5. Sociálna oblasť – v plnom rozsahu zabezpečuje sociálnu starostlivosť o občanov 
umiestnených v zariadení : 

 
• sociálno–poradenskú prácu prvého kontaktu, 
• zber a spracovanie sociálnej anamnézy pred príjmom, počas neho, po prijatí, 
• tvorbu individuálnych plánov, 
• sociálnu adaptáciu a sociálnu rehabilitáciu, 
• kultúrno-zájmovú činnosť, využívanie voľného času, aktivizácia občanov 

umiestnených v RDS, 
• organizovanie a zabezpečovanie kultúrnych a spoločenských aktivít a podujatí, 
• ergoterapiu, tréning kognitívnych schopností, 
• sociálno-právne služby a poradenstvo pre občanov umiestnených v RDS, 
• výpočet úhrad za pobyt občanov v RDS, 
• vedenie osobných spisov občanov v RDS, 
• úschovu cenných vecí v RDS, 
• spoluprácu pri zabezpečovaní pohrebu, 
• zabezpečenie sociálno-právnej ochrany občanov v RDS, správne aplikovanie právnych 

predpisov, 
• úzka spoluprácu so zdravotným úsekom, 
• spoluprácu so zdravotnými poisťovňami a sociálnou poisťovňou, 
• pomoc občanom pri vybavovaní úradných a súkromných záležitostí, 
• udržiavanie kontaktu medzi občanmi, zariadením a rodinou, 
• podieľanie sa na poskytovaní sociálnych služieb vyžadujúcich styk s inými 

organizáciami, 
• uschovávanie a evidencia cenných vecí v trezore RDS, 
• pri úmrtí nahlásenie do dedičského konania na príslušnom súde, 
• vedenie poradovníka čakateľov na umiestnenie v RDS a jeho pravidelnú aktualizáciu, 
• spoluprácu s výborom obyvateľov, 
• zabezpečenie archivácie dokladov, 
• priebežné zabezpečovanie , podľa potrieb a na požiadanie zo strany občanov, 

vybavovanie ostatných záležitostí jednotlivých občanov umiestnených v RDS.  
 

 
Článok XI. 

 
Vedúci úsekov RDS 

 
 

Vedúci úseku zariadenia plní najmä tieto úlohy : 
 

1. riadi, organizuje a kontroluje činnosť zamestnancov na zverenom úseku s cieľom, aby 
boli plynule zabezpečované všetky úlohy, ktoré sú v jeho pôsobnosti, 

2. zodpovedná za dodržiavanie zákonnosti v celej oblasti pôsobnosti, za riadnu 
prevádzku, organizáciu a kvalitu poskytovaných služieb, za účelné hospodárenie so 
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zverenými hospodárskymi a rozpočtovými prostriedkami a za organizáciu pracovnej 
činnosti, 

3. zabezpečuje riadiacu, organizačnú a kontrolnú činnosť na zverenom úseku, 
4. vedie evidenciu sťažností, zabezpečuje ich prešetrovanie a analýzu v zmysle právnych 

predpisov, 
5. zodpovedá za plnenie úloh na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej 

ochrany,  
6. vykonáva pravidelnú inventarizáciu hospodárskych prostriedkov, 
7. podľa potrieb zabezpečuje a podieľa sa na plnení ďalších úloh. 

 
 

Článok XII. 
 

Zamestnanci zariadenia 
 

Práva a povinnosti zamestnancov zariadenia vyplývajú z platných všeobecne záväzných 
právnych predpisov, najmä zo Zákona o výkone práce vo verejnom záujme, Zákonníka práce 
a Pracovného poriadku RDS, ktorý vydáva riaditeľka RDS. 
 

1. Počet a druhy funkcií zamestnancov zariadenia sú stanovené v platnom organizačnom 
poriadku RDS. 

2. So zamestnancom zariadenia uzatvára a rozväzuje pracovný pomer riaditeľka RDS. 
3. Rozsah povinností, práv a zodpovedností zamestnancov zariadenia sa riadi pracovnou 

náplňou podľa pracovných zmlúv v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákonníka 
práce a zákona o výkone práce vo verejnom záujme. 

4. Hmotná zodpovednosť zamestnancov zariadenia sa riadi príslušnými ustanoveniami 
Zákonníka práce. 

5. Zamestnanci zariadenia zachovávajú mlčanlivosť o veciach, s ktorými pri výkone 
zamestnania prichádzajú do styku.  

 
 

Článok XIII. 
 

Prijímanie občanov, ukončenie pobytu, úhrada za pobyt 
 
 

Podmienky prijatia do RDS sú stanovené zákonom o sociálnych službách, v zmysle ktorého si 
občan – žiadateľ pred prijatím do RDS: 
 

1. podá žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v príslušnej mestskej časti – 
obci, kde má trvalé bydlisko. V zmysle tejto žiadosti mu bude vydané rozhodnutie 
o odkázanosti na sociálnu službu. 

2. Po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia občan požiada o zabezpečenie 
poskytovania sociálnej služby v RDS. 

 
RDS  rozhoduje v zmysle podanej žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby o 
zaradení do poradovníka čakateľov o umiestnenie do RDS. 
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Článok XIV. 

 
Spolupráca s inými organizáciami, inštitúciami a príbuznými 

 
 
RDS – spolupracuje predovšetkým : 
 

a) s Miestnym úradom mestskej časti Bratislava – Ružinov, ako svojím zriaďovateľom 
b) s príbuznými umiestneného občana, 
c) so zdravotníckymi zariadeniami, 
d) so sociálnou a zdravotnými poisťovňami, 
e) so súdmi, policajným zborom, 
f) s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. 
 

 
 

Článok XV. 
 

Protipožiarna ochrana a bezpečnosť pri práci 
 

 
1. protipožiarnej ochrane venujeme mimoriadnu pozornosť vzhľadom na špecifický 

charakter zariadenia pre seniorov, nakoľko občania tu umiestnení majú vysoký 
dôchodkový vek a v niekoľkých prípadoch sú aj pripútaní na lôžko. Zodpovedným 
technikom požiarnej ochrany sa v objektoch RDS pravidelne vykonávajú preventívne 
kontroly, o čom sa robia zápisy v požiarnej knihe. 

2. v zmysle zachovania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci uplatňujeme preventívne 
opatrenia k znižovaniu úrazovosti a chorôb z povolania, ktoré spočívajú predovšetkým 
v tom, že : 

• každý novoprijatý zamestnanec je preškolený z pravidiel BOZP, 
• každoročne sa vykonávajú pravidelné školenia zamestnancov z BOZP a PO, školenie 

o poskytnutí prvej pomoci pri úrazoch a hygienických predpisov v zmysle platných 
zákonov a súvisiacich predpisov, 

• v období nepriaznivého počasia najmä v zimných mesiacoch sa venuje zvýšená 
pozornosť odstraňovania snehu a náladia z prístupových chodníkov, 

• sústavne sa venuje pozornosť zlepšovaniu pracovného prostredia a pracovných 
podmienok pre zamestnancov RDS; v nočnej prevádzke pracuje iba zdravotnícky 
personál v rámci nepretržitej prevádzky; s nadlimitnými bremenami ženy nepracujú, 
túto činnosť zabezpečujú muži. 

• osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP) sú prideľované podľa platných 
predpisov, pričom ich obmena sa vykonáva podľa potreby s prihliadnutím na 
hospodárnosť a efektívnosť.  

•  na dosiahnutie náležitej bezpečnosti pri práci a ochrany zdravia je povinný každý 
zamestnanec zariadenia trvalo dodržiavať : 

1. predpisy o bezpečnosti o ochrane pri práci a protipožiarnej ochrany, 
2. zásady bezpečného správania sa na pracovisku, 
3. používať pri práci osobné ochranné pracovné prostriedky,. 
• Revízie protipožiarnych zariadení, elektrozariadení, bleskozvodov zabezpečujeme 

dodávateľským spôsobom podľa plánu revízií v zákonom stanovených lehotách. 



 14 

HYGIENICKO – PREVÁDZKOVÝ REŽIM 
 

Článok XVI. 
 

Časový harmonogram a režim dezinfekcie predmetov a priestorov v RDS  
 

Dezinfekciu (proces, ktorý má za cieľ prerušiť cestu pôvodcu nákazy od prameňa nákazy 
k jedincovi, kde sa pomocou špeciálnych chemických postupov ničia patogénne 
mikroorganizmy) a výkon dezinfekčných prác vykonáva RDS jednak vlastnými silami –
svojimi zamestnancami a jednak dodávateľským spôsobom (upratovanie, pranie). 
 
     1.Zdravotný úsek 
 
Počet zamestnancov :53 
 
Prevádzka  : nepretržitá 
 
Pracovný čas: úsek Pivonková- 35 hodín týždenne 
                       úsek Sklenárová- 35 hodín týždenne  
 
Smeny    : denná od 6,30 do 18,30 hod. 
                  nočná od 18,30 do 6,30 hod. 
 
 Vedúca sestra zdravotného úseku  od 8,00- 16,00    
 Každý zamestnanec má 0,5 hod. pracovnú prestávku- obed 
 
Denná služba: 
  6,30-  7,00  písanie hlásenia, odovzdávanie a preberanie hlásenia o priebehu 

predchádzajúcej služby 
  7,00-  7,30    príprava raňajok, príprava a vysádzanie pacientov k strave, aplikácia inzulínu 
  7,30-  8,00    vysádzanie pacientov k strave, rozdávanie raňajok 
  8,00-  8,30    kŕmenie imobilných pacientov, zbieranie riadu 
  8,30-  9,30    prezliekanie lôžok, vodenie čiastočne imobilných pacientov na WC, 

polohovanie imobilných pacientov  
  9,30- 10,00  rozdávanie desiaty – kŕmenie, rozdávanie liekov na obed 
10,00- 10,30  strihanie nechtov, vozenie pacientov na pedikúru, ku kaderníčke 
10,30-  11,00 polohovanie imobilných pacientov, zavodňovanie 
11,00- 11,30 preberanie tovaru a stravy 
11,30- 12,00 príprava a podávanie obeda 
12,00- 12,30 kŕmenie a zbieranie riadov 
12,30- 13,00 obedná prestávka 
13,00- 13,30 prebaľovanie a prezliekanie inkontinentných pacientov, polohovanie      

imobilných pacientov  
13,30- 14,00 príprava a rozdávanie olovrantu 
14,00- 14,30 kŕmenie a zbieranie riadov 
14,30- 15,00 preberanie, triedenie, rozdávanie prádla 
15,30- 16,00 polohovanie imobilných pacientov, rozdávanie večerných liekov 
16,00- 16,30 príprava večere: varenie čaju, zohrievanie a krájanie /mixovanie/ stravy 
16,30- 17,00 podávanie inzulínov, rozdávanie večere 
17,00- 17,30 kŕmenie pacientov, zbieranie riadu 
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17,30- 18,00 umývanie riadu, odovzdávanie služby 
 
 Priebežne celý deň obsluhovanie pacientov podľa potreby. 
 
 
Nočná služba: 
 
18,00- 18,30 preberanie hlásenia o priebehu predchádzajúcej služby, podávania antibiotík 
18,30- 19,30 toaleta ležiacich pacientov, kúpanie, príprava na nočný kľud 
19,30- 22,00 kontrola oddelenia, zaistenie prítomnosti umiestnených občanov, zabezpečenie 

nočného kľudu,  kontrola zabezpečenia budovy, prebaľovanie inkontinentných 
pacientov podľa potreby 

22,00- 24,00 príprava liekov na per orálne užívanie, podávanie antibiotík 
22,00- 03,00 práce podľa týždenného harmonogramu 
03,00- 06,20 kontrola na oddelení a príprava k rannej toalete imobilných klientov, podávanie 

antibiotík 
06,20- 06,30 odovzdávanie hlásenia písomnou a ústnou formou 
 
 
Dezinfekcia podložných mís, močových fliaš, prenosných WC kresiel, prenosných 
umývadiel, invalidných vozíkov 
 
Vykonáva:   zdravotný personál 
 
Frekvencia:  1. po každom použití  
   2. celková  1x do týždňa: v piatok 
 
Dezinfekcia po každom použití: 
 
Podložné misy a močové fľaše sa po vyprázdnení obsahu mechanicky vyčistia, umyjú 
bežným saponátovým prostriedkom, dezinfikujú a nechajú sa uschnúť. 
 
Celková dezinfekcia: 
 
Po mechanickom vyčistení jednotlivých mís, močových fliaš a vedier z prenosných WC 
kresiel a prenosných umývadiel sa tieto čistia modernými saponátovými prostriedkami. 
Zbavia sa močového kameňa a namočia sa na 30 min. do dezinfekčného prostriedku. Vedrá 
z prenosných WC kresiel sa za jeden deň vyprázdňujú 4x,  vyčistia sa mechanicky, umyjú sa 
saponátmi a prepláchnu sa dezinfekčnými prostriedkami a nechajú uschnúť. Táto činnosť sa 
vykonáva vo vyhradenom priestore na to určenom. Kefka na čistenie sa dezinfikuje po 
každom použití. Vedrá sa dajú späť s vodou na dne,  do ktorej je pripravený dezinfekčný 
prostriedok na WC. Prenosné WC kreslá sa vydrhnú saponátovými prostriedkami, pretrú 
dezinfekčným prostriedkom a nechajú sa vyschnúť. Sprchovacie kúty, umývadlá, vane a WC 
misy sa denne umývajú a dezinfikujú bežnými saponátmi a dezinfekčnými prostriedkami. 
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Dezinfekcia servírovacích stolíkov: 
 
Po každom použití a znečistení sa odkladacie plochy umývajú saponátovým prostriedkom 
a pretrú dezinfekčným prostriedkom. Týždenne 1x sú dôkladne čistené mechanicky 
a dezinfikované dezinfekčným prostriedkom. 
 
 
Osobné pomôcky k toalete klienta: 
 
Pre osobnú potrebu k toalete majú klienti uteráky a osušky. Každý pracovník/čka zdravotného 
úseku v nepretržitej prevádzke má pridelených klientov, u ktorých sa stará o celkovú osobnú 
hygienu, taktiež je povinný/á sa postarať o čistotu osobných hygienických pomôcok svojich 
klientov. K dispozícii má bežné dezinfekčné prostriedky. 
 
 
Dezinfekcia postelí a výmena posteľnej bielizne: 
 
Vykonáva:   zdravotnícky personál 
 
Frekvencia výmeny posteľnej bielizne a dezinfekcie postelí: 

 
Ø každých 7 dní u mobilných klientov 
Ø u imobilných občanov podľa potreby 

 
Posteľná bielizeň sa perie v pracom prostriedku a pridáva sa dezinfekčný prostriedok podľa 
stupňa znečistenia. Postele sú dezinfikované raz za 7 dní pri kúpaní klienta, pri veľkom 
upratovaní ( napr. po maľovaní), po odchode klienta, po výmene klienta i po každom úmrtí. 
Po mechanickom vyčistení saponátovými prostriedkami sa pretrú dezinfekčnými 
prostriedkami a nechajú vyschnúť. 
 
 
Návrh frekvencie vykonávania maľovky priestorov v RDS: 
 

Ø stravovacie priestory vrátane skladov v dvojročných intervaloch a podľa potreby 
Ø hygienické a sociálne zariadenia v dvojročných intervaloch a podľa potreby 
Ø izby, chodby, schodište a spoločenské priestory najmenej v dvojročných intervaloch 

 
2. Práčovňa  

 
Pranie zabezpečuje RDS jednak vlastnými silami a jednak dodávateľským spôsobom. Svojimi 
zamestnancami zabezpečuje pranie a žehlenie osobného prádla, záclon,  závesov 
a pracovného oblečenia zamestnancov zdravotného úseku a stravovacej prevádzky z časti na 
Sklenárovej ul. 
Dodávateľským spôsobom pranie a žehlenie posteľného prádla, osobného prádla 
a pracovného oblečenia zdravotného úseku za časti na Pivoňkovej ul. 
 
Dezinfekcia predmetov a priestorov v práčovni : 

• automatické práčky 
• susičky bielizne 
• žehliaca doska 
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• žehličky 
• mangel 
• odkladací pult čistej bielizne 

 
Prenos bielizne : 
Bielizeň je prenášaná v špeciálnom vozíku na prádlo. 
 
Triedenie bielizne : 
Vykonáva sa vo vyhradenej miestnosti. 
 
Postup pri praní : 
Bielizeň silne znečistená (krvou, hnisom, výlučkami) : 
 
Namočiť bielizeň zbavenú hrubej nečistoty do dezinfekčného prostriedku na 4 hod., prať 
podľa technologického postupu pračky, vyvárať asi 30 min., následne prežehliť alebo 
manglovať. 
 
Bielizeň menej znečistená : 
 
Namočiť na 30 min. do dezinfekčného prostriedku. Prať podľa technologického postupu 
pračky. Okrem vlny a umelých vlákien vyvárať asi 30 min., následne prežehliť alebo 
manglovať. 
 
 
Silne znečistená : 
  
Bielizeň zbavenú hrubej nečistoty namočiť do dezinfekčného prostriedku na 120 min.. 
Namáčací roztok treba častejšie vymeniť. Po namáčaní sa preperie podľa technologického 
postupu stroja. Vyvárať asi 30 min., následne prežehliť alebo manglovať. 
 
Menej znečistená : 
 
Namočiť na 120 min. do dezinfekčného prostriedku, prať podľa technologického postupu 
stroja, vyvárať, následne prežehliť alebo manglovať. 
 
Pranie odevov pre zamestnancov : 
 
Namočiť na 120 min. v dezinfekčnom prostriedku. Prať podľa technologického postupu 
stroja, vyvárať 30 min., následne prežehliť alebo manglovať. Na pranie ochranného odevu 
zamestnancov je zvlášť vyhradená pračka, ktorá je po použití dezinfikovaná. Pračka sa 
dezinfekčným prostriedkom prepláchne a nechá pôsobiť až do zaschnutia.  
 

3. Upratovanie  
 
Upratovanie v RDS je zabezpečované jednak vlastnými zamestnancami (časť Pivoňkova) 
a dodávateľským spôsobom (časť Sklenárova) . Tu sa upratujú  garsónky, spoločné priestory 
a prevádzkové priestory na základe schváleného harmonogramu. 
 
Upratovanie sa vykonáva  : bežné a veľké. 
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Upratovanie bežné sa vykonáva podľa jednotlivých stupňov odkázanosti - denne, týždenne, 
mesačne;  veľké upratovanie raz za 3 mesiace. 
Denne : podlaha, WC, sprchové kúty, vane, umývadlá, kľučky, stolíky, obkladačky pri 
umývadlách, utieranie prachu, utretie parapetných dosiek. 
Raz za 14 dní : ometú sa všetky steny, utrie sa prach z osvetľovacích telies, umyjú sa 
radiátory a dvere. 
 
Veľké upratovanie : vykonáva sa raz za 3 mesiace. Ometú sa všetky steny, umyjú sa okná 
vrátane rámov, umyjú sa dvere, podlahy, odtiahne sa nábytok, vyprášia a vyčistia sa matrace, 
prikrývky a deky. 
 
 

4. Oblasť stravovanie : strava pre obyvateľov RDS a zamestnancov sa zabezpečuje 
z vlastnej stravovacej prevádzky 

 
RDS má schválený Prevádzkový poriadok stravovacej prevádzky ktorý obsahuje : 

• Charakteristiku prevádzky 
• Systém zásobovania 
• Systém prípravy jedál 
• Normovanie a výdaj stravy 
• Povinnosti pracovníkov 
• Zásady dodržiavania osobnej hygieny 
• Sanitačný program 

 
Sanitačný program stravovacieho zariadenia sa riadi a vykonáva podľa vypracovaného 
dokumentu „Sanitačný program stravovacieho zariadenia“, ktorý je súčasťou spracovaného 
materiálu HCCP. 
Nedeliteľnou súčasťou tohto prevádzkového poriadku stravovacej prevádzky je aj spracovaný 
dokument HCCP a Smernica pre nakladanie s kuchynským odpadom. 
 
 

Článok XVII. 
  

Vykurovanie, vetranie, osvetlenie, starostlivosť o vonkajšie priestory a spôsob 
zásobovania pitnou vodou 

 
 

Vykurovanie: 
Vykurovanie ZpS Sklenárová je zabezpečené dodávateľsky prostredníctvom Bratislavskej 
teplárenskej spoločnosti. 
Vykurovanie ZpS, časť Pivonkova je zabezpečené vlastnou plynovou kotolňou, s možnosťou 
nastavenia teploty vo vykurovaných priestoroch. Vykurovanie je natavené tak, by teplota 
vzduchu zodpovedala hygienickým podmienkam na prostredie ZpS. 
 
Vetranie: 
Všetky priestory v oboch prevádzkach sú vetrané prirodzeným vetraním, nárazovo, krátkym 
vetraním rýchlou výmenou vzduchu v závislosti od počtu osôb v miestnosti, tepelnej záťaže a 
miery znečistenia ovzdušia tak, aby boli splnené požiadavky na množstvo vzduchu na 
dýchanie, na čistotu ovzdušia a aby nedošlo k obťažovaniu ľudí pachovými látkami. 
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Osvetlenie: 
Osvetlenie všetkých priestorov je zabezpečené osvetľovacími otvormi a sústavami umelého 
osvetlenia, ktoré spĺňajú základné požiadavky k zrakovej činnosti osôb a k charakteru činnosti 
svetelného prostredia. 
 
Riešenie vykurovania, vetrania a osvetlenia je v súlade s predpismi na ochranu verejného 
zdravia. 
 
Starostlivosť o vonkajšie priestory: 
Kosenie trávnatých plôch a údržba zelene sú zabezpečené vlastnými zamestnancami, 
preškolenými v oblasti BOZP.  
 
Spôsob zásobovania pitnou vodou: 
Obe prevádzky sú zásobované pitnou vodou prostredníctvom Bratislavskej vodárenskej 
spoločnosti, ktorá zabezpečuje aj odkanalizovanie.  
 
 

Článok XVIII. 
  

Postup pri zabezpečení ničenia živočíšnych škodcov 
 
 

V objekte RDS sa v zmysle platnej legislatívy a VZN hl.m. SR uskutočňuje ochranná 
dezinsekcia (ničenie epidemiologicky závažných alebo obťažujúcich článkonožcov) 
a deratizácia (ničenie epidemiologicky závažných hlodavcov a iných živočíchov). 
 
Dezinsekcia a deratizácia sa v objekte RDS zabezpečuje dodávateľským spôsobom 
prostredníctvom firmy, ktorá je v tejto oblasti držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti 
od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. 
 
Na ochranu zdravia pred vznikom a šírením prenosných ochorení sa vykonáva celoplošne 
deratizácia a dezinsekcia v priestoroch RDS preventívne: 

• 2 krát ročne deratizácia v období od 01. apríla do 30. apríla a od 01. októbra do 
októbra. 

• 1 krát ročne dezinsekcia v období od 01. novembra do 15. decembra a podľa 
potreby. 

 
 

Článok XIX. 
 

Spôsob odstraňovania tuhého odpadu 
 
 

Tuhý odpad sa v RDS – časť Pivoňkova a pracovné priestory časti Sklenárova-  zbiera do 
uzatvárateľných nádob z umelej hmoty (smetné koše), ktoré sa vyprázdňujú denne alebo 
podľa potreby. Odpadové nádoby sa raz za 7 dní a podľa potreby dôkladne mechanicky 
vyčistia s použitím moderných saponátových prostriedkov a dezinfikujú bežnými 
dezinfekčnými prostriedkami. 
Z odpadových nádob sa tuhý odpad sústreďuje pri vyprázdňovaní do uzatvárateľných 
plastových vriec, ktoré sa ihneď odnášajú do veľkokapacitných zberných nádob, dodaných 
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firmou OLO a.s. Bratislava. Na základe zmluvy je tento odpad odvážaný firmou OLO 3 x za 7 
dní. 
 
Tuhý odpad, ktorý vzniká pri poskytovaní zdravotnej (predovšetkým ošetrovateľskej) 
starostlivosti v RDS sa odstraňuje na základe dohody o likvidácii tohto odpadu, ktorú má 
uzatvorenú praktická  lekárka, s ktorou majú umiestnení občania v RDS  uzatvorenú 
dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. 
 

Článok XX. 
 

Povinnosti prevádzkovateľa pri výskyte prenosného ochorenia 
 
 

V zmysle vyhlášky MZ SR č. 79/1997 Z.z. o opatreniach na predchádzanie prenosným 
ochoreniam je RDS povinný v záujme účinnej ochrany proti prenosným chorobám vykonávať 
všetky opatrenia proti ich vzniku a šíreniu. Organizácia je povinná bez meškania oznámiť 
ošetrujúcemu lekárovi alebo Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva všetky okolnosti 
dôležité v záujme epidemiologického vyšetrenia. Pred nástupom do práce je povinný každý 
pracovník podrobiť sa preventívnej prehliadke, ktorú dodávateľsky zabezpečuje pracovná 
zdravotná služba, s ktorou má RDS uzatvorenú zmluvu. Zamestnanci vykonávajúci 
epidemiologicky závažnú činnosť musia byť zdravotne a odborne spôsobilí. Ak je pracovník 
postihnutý hnačkovým ochorením alebo je podozrivý z ochorenia na prenosnú chorobu, je 
povinný podrobiť sa bez meškania mimoriadnym lekárskym vyšetreniam u svojho lekára. 
 
Pracovníci sú povinní mať zdravotný preukaz, ak vykonávajú epidemiologicky závažnú 
činnosť – predovšetkým pracovníci na zdravotnom úseku. Na zamedzenie vzniku prenosných 
chorôb a ich hromadného výskytu je každý povinný urobiť preventívne opatrenia na ničenie 
choroboplodných zárodkov (ochrannú dezinfekciu). Lekár, ktorý je praktickým lekárom pre 
dospelých pre RDS a ktorý zistil ochorenie, alebo podozrenie z ochorenia na prenosnú 
chorobu je povinný to ohlásiť orgánu Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. 
 
Pri podozrení a výskyte prenosnej choroby je povinná riaditeľka RDS v spolupráci 
s praktickým lekárom pre dospelých pre RDS, vyhlásiť zákaz návštev a obmedzenie pohybu 
občanov umiestnených v tomto zariadení. Dezinfekcia predpokladaných kontaminovaných 
plôch sa musí robiť 3 x denne (kľučky, WC, vodovodné batérie, záchodové sedadlá, 
umývadlá). 
 
Opatrenia pri podozrení a výskyte prenosných ochorení : 
 

1. V nevyhnutne potrebnej dobe zabezpečiť hlásenie ochorenia alebo podozrenia 
z nákazy na Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bratislave.  

 
                                                               Zodpovedný : praktický lekár pre dospelých pre RDS 
 

2. Bezodkladne zariadiť izoláciu chorého. 
 
                                                                Zodpovedný : vedúca sestra  úseku 
 

3. Po dohode s pracovníkmi Regionálneho úradu verejného zdravotníctva zariadiť 
kultivačné vyšetrenie občanov umiestnených v RDS a personálu. 
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                                                                Zodpovedný : praktický lekár pre dospelých 
                                                                                          a vedúca sestra  úseku 
 

4. Okamžite vydať príkaz na dôraznú ochrannú a ohniskovú dezinfekciu všetkých 
kontaminovaných predmetov a pomôcok osobnej hygieny, bielizne, kúpeľní, WC 
a chodieb. 

 
                                                                Zodpovedný :  riaditeľka zariadenia a praktický lekár 
                                                                                        pre dospelých pre RDS 
 

5. Prekontrolovať úroveň ošetrovateľskej techniky, personálu, určiť dostatočnosť 
v dezinfekcii individuálnych predmetov osobnej hygieny, kontrolovať dodržiavanie 
príkazu riaditeľky, praktického lekára a vedúcej sestry na dôraznú ochranu 
a ohniskovú dezinfekciu. 

 
                                                                Zodpovedný : vedúca sestra úseku 
 

6. Kontrolovať vykonávanie pravidelného čistenia a dezinfekcie rúk klientov 
a personálu. 

 
                                                                  Zodpovedný :  službukonajúca sestra 
 

7. Ihneď vydať príkaz o zákaze návštev, obmedziť pohyb občanov umiestnených v RDS 
 
                                                                   Zodpovedný : riaditeľka zariadenia 
                                                                                           vedúca sestra úseku 
 

8. Realizovať dezinfekciu predpokladaných kontaminovaných plôch min. 3 x za deň 
(kľučky, WC, vodovodné batérie, záchodové sedadlá, umývadlá). 

 
                                                                    Zodpovedný :  vedúca sestra úseku 
                                                                                              službukonajúca sestra a 
                                                                                              upratovačka 
 
Zásady dodržiavania osobnej hygieny zamestnancov: 
 
Poranenie 
 
Každý zamestnanec, ktorý sa porezal alebo poranil, musí ukončiť prácu a až do doby 
priloženia obväzu sa nesmie zaoberať prípravou, servírovaním stravy, ošetrovaním občana 
alebo akoukoľvek inou činnosťou v zariadení. Obväz na exponovanom mieste tela musí byť 
nepriepustný pre vodu a musí byť tak pevne pripevnený, aby sa náhodne nestrhol. 
Zodpovedajúce pomôcky prvej pomoci musia byť vždy rýchlo dostupné. 
 
Umývanie rúk 
 
Všetci zamestnanci, ktorí pracujú pri príprave a akejkoľvek manipulácii s pokrmami, si musia 
často a dôkladne umývať ruky vhodným prostriedkom pod tečúcou teplou vodou. Ruky po 
umytí musia byť vždy dôkladne vysušené buď prúdom vzduchu alebo utierkami k jednému 
použitiu. 
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Umývať ruky je povinnosťou pred zahájením práce a bezprostredne po použití toalety. 
Dôkladne si musia umyť ruky všetci tí, čo prišli do styku so znečistenými predmetmi, 
zmyslovo zmenenými surovinami a vždy, kedy je to nutné. Po styku s infikovaným 
materiálom musia byť ruky vždy dezinfikované. Upozornenie vyžadujúce umývanie rúk musí 
byť vyvesené na viditeľnom mieste! 
 
Osobná čistota 
 
Všetci zamestnanci, ktorí pripravujú pokrmy a prichádzajú do styku s hotovými pokrmami, 
musia dodržovať vysoký štandard osobnej čistoty. Musia nosiť čistý pracovný odev, obuv. 
Všetky súčasti pracovného odevu musia byť udržované v čistote. 
 

 
 

ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 
 
 

   
   1. Tento prevádzkový poriadok nadobúda účinnosť dňom 
   2. Tento prevádzkový poriadok je záväzný pre : 
       a) zamestnancov zariadenia, 
       b) občanov umiestnených v zariadení. 
  3. Prevádzkový poriadok je k dispozícii u vedúcich úsekov. 
  4. Návrhy na zmeny a doplnky prevádzkového poriadku je možné predkladať riaditeľke    
      RDS prostredníctvom vedúcich úsekov. 
   5. Zmeny a doplnky prevádzkového poriadku vydáva riaditeľka RDS. 
 
  
  
Bratislava, 30.11.2015 
  
 
 
 
 
 
                                                                Mgr. Ľubica Karelová, MPH 
                                                                            riaditeľka RDS 

 
 

 
 
 
 
 
 


