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Riaditeľka Ružinovského domova seniorov so sídlom, Sklenárova 14, 821 09 Bratislava, IČO 
00510173 (ďalej aj ako „RDS“ alebo „Ružinovský domov seniorov“) vydáva v súlade s čl. 3 
ods. 3 písm. a) Organizačného poriadku RDS zo dňa 1.3.2014 v znení neskorších dodatkov 
tento vnútorný predpis č. 5/2020, ktorým sa zrušujú niektoré vnútorné predpisy. 
 

Čl. 1   
Predmet úpravy 

V záujme zachovania a zvýšenia prehľadnosti sústavy vnútorných predpisov 
Ružinovského domova seniorov formálne zrušujem niektoré vnútorné predpisy, ktorých 
úprava bola materiálne nahradená neskôr vydanými vnútornými predpismi. 
 

Čl. 2  
Zrušovacie ustanovenie 

Zrušuje sa  
a) vnútorný predpis č. 1/1993 Organizačný poriadok zo dňa 31. decembra 1993, 
b) vnútorný predpis č. 2/1993 Prevádzkový poriadok zo dňa 31. decembra 1993, 
c) vnútorný predpis č. 3/1993 Domáci poriadok zo dňa 31. decembra 1993, 
d) vnútorný predpis č. 4/1993 Obeh účtovných dokladov zo dňa 31. decembra 

1993, 
e) vnútorný predpis č. 1/1994 Kľúčový režim poriadok zo dňa 1. januára 1994, 
f) vnútorný predpis č. 1/1996 Obeh účtovných dokladov zo dňa 1. januára 1996, 
g) vnútorný predpis č. 2/1996 Vnútropodniková smernica pre postupy účtovania 

zo dňa 31. decembra 1996, 
h) vnútorný predpis č. 1/1999 Kľúčový režim zo dňa 1. januára 1999, 
i) vnútorný predpis č. 2/1999 Vnútropodniková smernica pre postupy účtovania 

zo dňa 1. mája 1999, 
j) vnútorný predpis č. 3/1999 Prevádzkový poriadok zo dňa 1. mája 1999, 
k) vnútorný predpis č. 4/1999 o odmeňovaní pracovníkov DPD zo dňa 9. júna 

1999, 
l) vnútorný predpis č. 5/1999 Obeh účtovných dokladov zo dňa 30. decembra 

1999, 
m) vnútorný predpis č. 6/1999 Zásady čerpania sociálneho fondu pracovníkov 

Domova penziónu pre dôchodcov na rok 1999 k zo dňa 8. januára 1999, 
n) vnútorný predpis č. 1/2000 Organizačný poriadok zo dňa 1. januára 2000, 
o) vnútorný predpis č. 2/2000 Kľúčový režim zo dňa 1. januára 2000, 
p) vnútorný predpis č. 3/2000 Domáci poriadok zo dňa 1. januára 2000, 
q) vnútorný predpis č. 4/2000 Vnútropodniková smernica pre postupy účtovania 

zo dňa 3. januára 2000, 
r) vnútorný predpis č. 5/2000 o odmeňovaní pracovníkov DPD zo dňa 4. januára 

2000, 
s) vnútorný predpis č. 6/2000 vnútropodniková smernica o verejnom 

obstarávaní zo dňa 10. januára 2000, 
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t) vnútorný predpis č. 7/2000 Zásady čerpania sociálneho fondu pracovníkov 
Ružinovského domova dôchodcov zo dňa 10. januára 2000, 

u) vnútorný predpis č. 1/2002 o odmeňovaní zamestnancov RDS zo dňa 2. apríla 
2002, 

v) vnútorný predpis č. 1/2003 Prevádzkový poriadok zo dňa 27. mája 2003, 
w) vnútorný predpis č. 2/2003 Organizačný poriadok zo dňa 1. júna 2003, 
x) vnútorný predpis č. 3/2003 Domáci poriadok zo dňa 1. júna 2003, 
y) vnútorný predpis č. 4/2003 Zásady hospodárenia s darovanými finančnými 

prostriedkami a vecnými darmi darovanými Ružinovskému domovu seniorov 
zo dňa 28. apríla 2003, 

z) vnútorný predpis č. 5/2003 Zásady hospodárenia s darovanými finančnými 
prostriedkami a vecnými darmi darovanými Ružinovskému domovu seniorov 
zo dňa 15. októbra 2003, 

aa) vnútorný predpis č. 1/2004 Obeh účtovných dokladov zo dňa 1. januára 2004, 
bb) vnútorný predpis č. 2/2004 Vnútropodniková smernica pre postupy účtovania 

zo dňa 3. januára 2004, 
cc) vnútorný predpis č. 3/2004 Domáci poriadok zo dňa 1. augusta 2004, 
dd) vnútorný predpis č. 4/2004 Prevádzkový poriadok zo dňa 1. augusta 2004, 
ee) vnútorný predpis č. 6/2004 Zásady čerpania sociálneho fondu pracovníkov 

Ružinovského domova dôchodcov zo dňa 1. januára 2004, 
ff) vnútorný predpis č. 1/2005 Vnútropodniková smernica pre postupy účtovania 

zo dňa 2. januára 2005, 
gg) vnútorný predpis č. 2/2005 Organizačný poriadok zo dňa 1. septembra 2005, 
hh) vnútorný predpis č. 1/2007 Smernica, ktorá určuje pravidlá pri odmeňovaní 

a podmienkach zamestnávania na rok 2007 zo dňa 2. januára 2007, 
ii) vnútorný predpis č. 2/2007 Zásady čerpania sociálneho fondu pracovníkov 

Ružinovského domova dôchodcov zo dňa 1. januára 2007, 
jj) vnútorný predpis č. 1/2008 Pracovný poriadok zo dňa 1. januára 2008, 
kk) vnútorný predpis č. 2/2008 Smernica, ktorá určuje pravidlá pri odmeňovaní 

a podmienkach zamestnávania na rok 2008 zo dňa 2. januára 2008, 
ll) vnútorný predpis č. 3/2008 Zásady čerpania sociálneho fondu pracovníkov 

Ružinovského domova dôchodcov zo dňa 1. januára 2008, 
mm) vnútorný predpis č. 1/2009 Zásady čerpania sociálneho fondu pracovníkov 

Ružinovského domova dôchodcov zo dňa 1. januára 2009, 
nn) vnútorný predpis č. 1/2009 Zásady čerpania sociálneho fondu pracovníkov 

Ružinovského domova dôchodcov zo dňa 1. januára 2009, 
oo) vnútorný predpis č. 1/2010 Zásady čerpania sociálneho fondu pracovníkov 

Ružinovského domova dôchodcov zo dňa 1. januára 2010, 
pp) vnútorný predpis č. 2/2011 Interný mzdový predpis zo dňa 31. januára 2011, 
qq) vnútorný predpis č. 3/2011 Obeh účtovných dokladov zo dňa 1. júla 2011, 
rr) vnútorný predpis č. 4/2011 Vnútropodniková smernica o postupoch 

účtovania zo dňa 1. júla 2011, 
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ss) vnútorný predpis č. 5/2011 Vnútropodniková smernica pre finančnú kontrolu 
zo dňa 1. augusta 2011, 

tt) vnútorný predpis č. 6/2011 Pracovný poriadok zo dňa 1. októbra 2011, 
uu) vnútorný predpis č. 4/2011 Vnútropodniková smernica o postupoch 

účtovania zo dňa 1. júla 2011, 
vv) vnútorný predpis č. 7/2011 Organizačný poriadok zo dňa 1. októbra 2011, 
ww) vnútorný predpis č. 8/2011 Kľúčový poriadok zo dňa 1. októbra 2011, 
xx) vnútorný predpis č. 9/2011 Prevádzkový poriadok zo dňa 6. októbra 2011, 
yy) vnútorný predpis č. 1/2012 Zásady čerpania sociálneho fondu pracovníkov 

Ružinovského domova dôchodcov zo dňa 1. januára 2012, 
zz) vnútorný predpis č. 8/2013 o finančnej kontrole zo dňa 1. januára 2013, 
aaa) vnútorný predpis č. 1/2014 Prevádzkový poriadok zo dňa 1. januára 2014, 
bbb) vnútorný predpis č. 3/2017 Verejné obstarávanie v podmienkach 

Ružinovského domova seniorov zo dňa 1. januára 2017, 
ccc) vnútorný predpis č. 4/2017 Verejné obstarávanie v podmienkach 

Ružinovského domova seniorov zo dňa 1. februára 2017 a 
ddd) vnútorný predpis č. 5/2017 Verejné obstarávanie v podmienkach 

Ružinovského domova seniorov zo dňa 1. júna 2017. 
 

Čl. 3  
Platnosť a účinnosť 

Tento predpis nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu. 
 
V Bratislave, dňa 24. júna 2020 
 
 
 PhDr. Mária Mattovič Straková, MPH 
 riaditeľka 

 


