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Riaditeľka Ružinovského domova seniorov so sídlom, Sklenárova 14, 821 09 Bratislava, IČO 
00510173 (ďalej ako „RDS“ alebo „zamestnávateľ) a predseda Zamestnaneckej rady RDS 
vydávajú v súlade s čl. 3 ods. 3 písm. a) Organizačného poriadku RDS zo dňa 1.3.2014 v znení 
neskorších dodatkov a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi tento vnútorný 
predpis č. 1/2020 Štatút Zamestnaneckej rady Ružinovského domova seniorov (ďalej ako 
„Štatút“). 
 

Čl. 1   
Predmet úpravy 

(1) Tento Štatút upravuje vznik, postavenie, poslanie, kompetencie a zánik Zamestnaneckej 
rady RDS (ďalej ako „ZR RDS“). 

(2) Tento Štatút upravuje aj voľbu členov a predsedu ZR RDS. 
 

Čl. 2   
Vznik a voľby do ZR RDS 

(1) ZR RDS vznikla na základe volieb do ZR RDS, ktoré sa uskutočnili dňa 27.1.2020 
s prvým funkčným obdobím od 1.2.2020 do 31.1.2024. 

(2) ZR RDS má štyroch členov zvolených vo všeobecných voľbách do ZR RDS. 
(3) Voľby do ZR RDS je povinný vyhlásiť predseda ZR RDS tak, aby sa konali najneskôr 

jeden mesiac pred koncom prebiehajúceho funkčného obdobia. Ak voľby v tomto 
termíne nevyhlási, je oprávnený ich vyhlásiť ktorýkoľvek člen ZR RDS. 

(4) Kandidovať vo voľbách do ZR RDS môže každý zamestnanec RDS, ktorého kandidatúru 
písomne podporí najmenej 10% zo všetkých zamestnancov RDS. Kandidátne listiny sa 
odovzdávajú predsedovi ZR RDS najneskôr jeden týždeň pred konaním volieb. Členmi 
ZR RDS sa stanú kandidáti s najväčším počtom hlasov, v prípade rovnosti hlasov sa 
rozhodne žrebom. 

(5) Na platnosť volieb sa vyžaduje účasť najmenej 30% zo všetkých zamestnancov RDS. 
V prípade neplatnosti volieb sa postupuje primerane podľa ustanovenia § 234 ods. 4 
zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákonník práce“). Až do zvolenia nových členov ZR RDS sa predlžuje funkčné obdobie 
členov, ktorí boli členmi v čase konania neplatných volieb. 

 
Čl. 3  

Poslanie ZR RDS 
(1) ZR RDS je orgán, ktorý zastupuje všetkých zamestnancov zamestnávateľa. 
(2) S cieľom zabezpečiť spravodlivé a uspokojivé pracovné podmienky sa zamestnanci 

zúčastňujú na rozhodovaní zamestnávateľa, ktoré sa týka ich ekonomických a sociálnych 
záujmov, a to prostredníctvom ZR RDS v rozsahu ustanovenom všeobecne záväznými 
právnymi predpismi. 

(3) ZR RDS má právo spolurozhodovať formou prerokovania alebo formou udelenia 
predchádzajúceho súhlasu podľa zákonníka práce 

(4) Zamestnanci majú právo na poskytovanie informácií o hospodárskej a finančnej situácii 
zamestnávateľa a o predpokladanom vývoji jeho činnosti, a to zrozumiteľným spôsobom 
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a vo vhodnom čase. Zamestnanci majú právo vyjadrovať sa k týmto informáciám a k 
pripravovaným rozhodnutiam, ku ktorým môžu podávať svoje návrhy. 

(5) Zamestnanci sú oprávnení prostredníctvom zástupcov zamestnancov uplatňovať svoje 
práva vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov alebo obdobných pracovných vzťahov, 
ak všeobecne záväzný predpis neustanoví inak. 

 
Čl. 4  

Kompetencie ZR RDS 
(1) Spolurozhodovať vo forme udelenia predchádzajúceho súhlasu je ZR RDS oprávnená 

a. pri vydaní alebo novelizovaní Pracovného poriadku a Platového poriadku, 
b. pri nariadení práce nadčas zamestnanca, ktorý vykonáva rizikové práce, 
c. pri vydaní plánu dovoleniek, 
d. pri daní výpovede alebo okamžitom skončení pracovného pomeru 

zamestnancovi, ktorý je členom ZR RDS a 
e. ak tak ustanoví všeobecne záväzný právny predpis. 

(2) Spolurozhodovať vo forme prerokovania je ZR RDS oprávnená tak, že zo 
zamestnávateľom prerokuje 

a. stav, štruktúru a predpokladaný vývoj zamestnanosti a plánované opatrenia, 
najmä ak je ohrozená zamestnanosť, 

b. zásadné otázky sociálnej politiky zamestnávateľa, opatrenia na zlepšenie hygieny 
pri práci a pracovného prostredia, 

c. rozhodnutia, ktoré môžu viesť k zásadným zmenám v organizácii práce alebo v 
zmluvných podmienkach, 

d. organizačné zmeny, za ktoré sa považujú obmedzenie alebo zastavenie činnosti 
zamestnávateľa alebo jeho časti, zlúčenie, splynutie, rozdelenie, zmena právnej 
formy zamestnávateľa, 

e. opatrenia na predchádzanie vzniku úrazov a chorôb z povolania a na ochranu 
zdravia zamestnancov,  

f. výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru zamestnanca a 
g. iné, ak tak ustanoví všeobecne záväzný právny predpis. 

(3) ZR RDS má právo kontrolovať dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov vrátane 
mzdových predpisov; na tento účel sú oprávnení najmä 

a. vstupovať na pracoviská zamestnávateľa v čase dohodnutom so 
zamestnávateľom, a ak sa so zamestnávateľom nedohodnú, najneskôr do troch 
pracovných dní po oznámení zamestnávateľovi o vstupe na jeho pracoviská, 

b. vyžadovať od vedúcich zamestnancov potrebné informácie a podklady, 
c. podávať návrhy na zlepšovanie pracovných podmienok, 
d. vyžadovať od zamestnávateľa, aby dal pokyn na odstránenie zistených 

nedostatkov, 
e. navrhovať zamestnávateľovi alebo inému orgánu poverenému kontrolou 

dodržiavania pracovnoprávnych predpisov, aby uplatnil vhodné opatrenia voči 
vedúcim zamestnancom, ktorí porušujú pracovnoprávne predpisy alebo 
povinnosti vyplývajúce pre nich z kolektívnych zmlúv a 
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f. vyžadovať od zamestnávateľa informácie o tom, aké opatrenia boli vykonané na 
odstránenie nedostatkov zistených pri výkone kontroly. 

(4) Zamestnávateľ môže odmietnuť poskytnúť informácie, ktoré by mohli poškodiť 
zamestnávateľa, alebo môže vyžadovať, aby sa tieto informácie považovali za dôverné. 

(5) ZR RDS je povinná prerokovať alebo udeliť, alebo neudeliť predchádzajúci súhlas 
zamestnávateľovi vo veciach, pri ktorých to vyžaduje tento Štatút alebo všeobecne 
záväzné právne predpisy do siedmych pracovných dní od doručenia písomnej žiadosti 
zamestnávateľa. Inak platí, že k prerokovaniu alebo udeleniu predchádzajúceho súhlasu 
došlo. Uvedené neplatí pri okamžitom skončení pracovného pomeru zamestnávateľom, 
keď je ZR RDS povinná ho prerokovať do dvoch pracovných dní, inak platí, že 
k prerokovaniu došlo. 

 
Čl. 5  

Predseda 
(1) Členovia ZR RDS spomedzi seba volia predsedu spravidla na prvom zasadnutí v novom 

funkčnom období alebo ak sa miesto predsedu uprázdni. 
(2) Za predsedu je zvolený ten člen ZR RDS, ktorý dosiahne nadpolovičnú väčšinu hlasov 

a so svojim menovaním súhlasí. V prípade, že predseda nie je zvolený, voľby sa opakujú 
na najbližšom zasadnutí. Až do riadneho zvolenia predsedu túto funkciu vykonáva člen 
ZR RDS vybraný žrebom. 

(3) Predseda 
a. zvoláva a vedie zasadnutia ZR RDS, 
b. riadi činnosť ZR RDS, vystupuje v jej mene a koná za ňu v čase medzi 

zasadnutiami, 
c. koordinuje činnosť ZR RDS, 
d. navrhuje znenia uznesení, 
e. vydáva výpisy uznesení a 
f. v mene ZR RDS komunikuje zo zamestnávateľom a orgánmi, ktoré sú oprávnené 

kontrolovať dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov. 
 

Čl. 6  
Zasadnutia a prijímanie uznesení 

(1) ZR RDS vykonáva svoje kompetencie najmä na svojich zasadnutiach. 
(2) Zasadnutia ZR RDS zvoláva predseda ZR RDS tak, aby sa konali aspoň raz za 

kalendárny rok. Ak predseda zasadnutie v uvedenom termíne nezvolá, je oprávnený 
zvolať ho ktorýkoľvek člen. 

(3) Na zasadnutia sa vždy prizýva riaditeľ RDS a jeho zástupcovia, môžu sa prizvať aj iní 
zamestnanci. 

(4) Zo zasadnutia sa vyhotovuje zápisnica, s ktorou sa vhodným spôsobom oboznámia 
všetci zamestnanci. 

(5) ZR RDS na zasadnutiach rozhoduje formou uznesení. ZR RDS je uznášaniaschopná, ak 
sa jej zasadnutia zúčastní aspoň polovica jej členov. Na prijatie uznesenia sa vyžaduje 
súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov je 
rozhodujúci hlas predsedu. 
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(6) ZR RDS môže prijímať uznesenia aj mimo zasadnutí (hlasovanie per rollam). 
Hlasovanie sa uskutoční písomnou formou. Na prijatie uznesenia sa vyžaduje súhlas 
nadpolovičnej väčšiny všetkých členov. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas 
predsedu. O hlasovaní per rollam vyhotoví zápisnicu ten člen ZR RDS, ktorý ho navrhol. 

 
Čl. 7  

Zánik členstva v ZR RDS a zánik ZR RDS 
(1) Mandát člena ZR RDS zaniká 

a. uplynutím funkčného obdobia, 
b. vzdaním sa mandátu, 
c. zánikom pracovného pomeru člena, 
d. smrťou,  
e. odvolaním z funkcie člena zamestnaneckej rady nadpolovičnou väčšinou 

zamestnancov, ak sa hlasovania zúčastnilo najmenej 30 % všetkých 
zamestnancov alebo 

f. zánikom ZR RDS. 
(2) Po zániku mandátu člena ZR RDS z dôvodov podľa odseku 1 písm. a) až e) sa uskutočnia 

doplňujúce voľby, v ktorých sa obsadí uprázdnený mandát. Voľby je potrebné vyhlásiť 
bez zbytočného odkladu, najneskôr však do jedného mesiaca od uprázdnenia mandátu. 
Primerane sa použijú ustanovenia čl. 2 ods. 3 až 5. 

(3) ZR RDS zaniká 
a. odstúpením zamestnaneckej rady, ak odstúpenie bolo prijaté na zhromaždení 

zamestnancov, 
b. odvolaním zamestnaneckej rady nadpolovičnou väčšinou zamestnancov 

prítomných na hlasovaní, ak sa hlasovania zúčastnilo najmenej 30 % všetkých 
zamestnancov, 

c. poklesom počtu zamestnancov u zamestnávateľa na menej ako 50 alebo 
d. zánikom zamestnávateľa bez právneho nástupcu. 

 
Čl. 8  

Záverečné ustanovenia 
Tento predpis nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu riaditeľom RDS 
a predsedom ZR RDS. 

 
 
 
V Bratislave, dňa 10. februára 2020 
 
 
 
 

Katarína Kavivanovová PhDr. Mária Mattovič Straková 
predseda ZR RDS riaditeľka RDS 

 


