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Riaditeľka Ružinovského domova seniorov so sídlom, Sklenárova 14, 821 09 Bratislava, IČO 
00510173 (ďalej aj ako „RDS“) po schválení Zamestnaneckou radou RDS dňa 14.10.2020 
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. 7/2020 Organizačný poriadok (ďalej ako 
„Organizačný poriadok“). 
 

ČASŤ I. 
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 
Čl. 1   

Predmet úpravy 
Organizačný poriadok vymedzuje najmä postavenie, organizačnú štruktúru, vnútorné 
organizačné a riadiace vzťahy a poslanie Ružinovského domova seniorov. 

 
Čl. 2   

Postavenie a identifikačné údaje 
(1) Ružinovský domov seniorov je samostatná právnická osoba zriadená ako príspevková 

organizácia Mestskej časti Bratislava – Ružinov. 
(2) Poslaním Ružinovského domova seniorov je v súlade so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi, vnútornými predpismi a internými procesmi poskytovať sociálnu službu 
fyzickým osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a ich stupeň odkázanosti je minimálne 
IV., ak osobitný predpis neustanovuje inak alebo fyzickým osobám, ktoré dovŕšili 
dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby potrebujú z iných vážnych dôvodov, 
čím má prispievať k skvalitneniu ich života. 

(3) Oficiálny názov je „Ružinovský domov seniorov“. 
(4) Adresa sídla je „Sklenárova 14, 821 09 Bratislava, Slovenská republika“. 
(5) Identifikačné číslo je „00 510 173“. 
(6) Ružinovský domov seniorov nie je platcom dane z pridanej hodnoty. 

 
ČASŤ II. 

ORGANIZÁCIA A PÔSOBNOSŤ JEDOTLIVÝCH ÚSEKOV 
 

Čl. 3   
  Vnútorná organizácia RDS 

(1) Na čele RDS stojí riaditeľ. 
(2) Riaditeľa zastupujú dvaja zástupcovia riaditeľa v rozsahu určenom osobitným 

písomným poverením. 
(3) RDS sa vnútorne člení na päť úsekov, na ktorých čele stojí manažér úseku. Manažér 

úseku za svoju činnosť zodpovedá riaditeľovi. Ide o 
a) ekonomický a administratívny úsek,  
b) prevádzkový úsek,  
c) stravovací úsek,  
d) sociálny úsek a  
e) zdravotný úsek. 



Vnútorný predpis č. 7/2020 Organizačný poriadok 

 3 

(4) Manažéra úseku vymenúva riaditeľ na základe výsledkov výberového konania podľa 
osobitného predpisu a odvoláva ho riaditeľ. 

 
Čl. 4  

Sústava poradných orgánov 
(1) Riaditeľ môže osobitným príkazom zriadiť a vymenovať stále alebo dočasné poradné 

orgány. 
(2) Poradné orgány môžu prijímať závery, ktoré majú pre riaditeľa odporúčací charakter. 
(3) Stálym poradným orgánom je „Vedenie“, ktorého členmi sú zástupcovia riaditeľa, 

manažéri všetkých úsekov, manažér kvality a právnik. 
(4) Vedenie zasadá podľa potreby, najmenej však raz za mesiac. Zasadnutia zvoláva a vedie 

riaditeľ. Podľa potreby môže riaditeľ na zasadnutie prizvať aj iných zamestnancov.  
 

Čl. 5  
Zamestnanecká rada RDS 

Zamestnanecká rada RDS je orgánom, ktorý zastupuje zamestnancov. Podrobnosti 
o Zamestnaneckej rade RDS upravuje osobitný predpis. 
 

Čl. 6  
Riaditeľ 

(1) Riaditeľ je štatutárnym orgánom, RDS riadi, koná v jeho mene, zastupuje ho navonok. 
(2) Riaditeľa menuje a odvoláva miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Ružinov. 
(3) Riaditeľ 

a) v neobmedzenom rozsahu koná v mene RDS, 
b) na základe žiadosti fyzickej osoby o poskytovanie sociálnej služby rozhoduje 

o jej zaradení do zoznamu žiadateľov, o preradení v zozname čakateľov, 
o vyradení osoby zo zoznamu žiadateľov, o odmietnutí žiadosti a o zamietnutí 
žiadosti, 

c) vydáva vnútorné predpisy a ich úplné znenia, 
d) zodpovedá za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a za 

dodržiavanie individuálnych právnych aktov, ktoré sú pre RDS záväzné, 
e) spolupracuje s orgánmi verejnej moci, fyzickými osobami a právnickými 

osobami s ohľadom na sústavné zvyšovanie kvality poskytovanej sociálnej 
služby a ohľadom záležitostí prijímateľov sociálnej služby, pričom dbá na 
politiku ochrany osobných údajov, 

f) zodpovedá za riadnu a efektívnu správu zvereného a vlastného majetku, 
g) dodržiava zásady najvyššej hospodárnosti a účelnosti, 
h) v stanovených termínoch predkladá Miestnemu úradu Mestskej časti Bratislava 

– Ružinov a jej orgánom návrh rozpočtu, rozbor činnosti a hospodárenia a iné 
požadované dokumenty, 

i) zabezpečuje a zodpovedá za dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci 

j) zabezpečuje a zodpovedá za plnenie úloh na úseku požiarnej ochrany a civilnej 
obrany, 
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k) vypracováva a implementuje krátkodobé a dlhodobé stratégie rozvoja a 
l) riadi a metodicky usmerňuje manažérov úsekov a priamo riadených 

zamestnancov, a 
m) plní ďalšie súvisiace úlohy. 

 
Čl. 7  

Ekonomický a administratívny úsek 
Ekonomický a administratívny úsek 

a) zabezpečuje práce pri vypracovaní a prerokovaní návrhu plánu a rozpočtu, 
b) spracúva podkladové materiály pre návrh plánu a rozpočtu na príslušné ročné 

obdobie, 
c) 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, 

d) spracúva polročné a ročné komplexné rozbory činnosti a hospodárenia pre 
nadriadené orgány v lehotách nimi určenými,  

e) vypracúva plán zamestnancov, mzdových prostriedkov, kapitálových a bežných 
výdavkov, 

f) vykonáva rozpis plánu a rozpočtu do jednotlivých položiek a časových období, 
g) zabezpečuje 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 zamestnancov, styk s 
bankou, úhrady faktúr podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov, 

h) vyhodnocuje ekonomickú efektívnosť vynakladaných finančných operácií tak, 
aby rozpočtové prostriedky boli účelne a hospodárne vynakladané pri dôslednom 
dodržiavaní platných všeobecne záväzných právnych predpisov, 

i) zúčtováva úhrady za sociálnu službu, 
j) vymáha pohľadávky RDS, 
k) vedie evidenciu depozitov, 
l) zabezpečuje evidenciu došlej a odoslanej pošty, 
m) poskytuje a zabezpečuje právne služby, 
n) zabezpečuje zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr, 
o) zabezpečuje obsahovú správu webového sídla, 
p) zabezpečuje personálno-mzdovú agendu, 
q) koordinuje procesy verejného obstarávania, 
r) zabezpečuje agendu archívu a registratúry, a 
s) plní ďalšie súvisiace úlohy. 

 
Čl. 8  

Prevádzkový úsek 
Prevádzkový úsek 

a) vytvára podmienky pre bezpečnú prevádzku, 
b) pripravuje podklady k investičnej výstavbe, 
c) vykonáva správu a ochranu majetku, 
d) zodpovedá za údržbu a drobné opravy budov, strojov, zariadení a drobného 

hmotného majetku, údržbu a úpravu okolia a zelene, 
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e) zodpovedá za autoprevádzku, vrátane opráv služobných motorových vozidiel, 
f) realizuje zásobovanie, riadi činnosť energetického a vodného hospodárstva, 
g) zodpovedá za nákup drobného hmotného majetku a dlhodobého hmotného a 

nehmotného majetku podľa platných predpisov, 
h) zabezpečuje plnenie úloh na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 

požiarnej ochrany a civilnej obrany, 
i) zabezpečuje upratovanie a čistenie objektu, práčovnícke služby a opravy a 

údržbu bielizne a lôžkovín. 
j) zabezpečuje činnosť recepcie a 
k) plní ďalšie súvisiace úlohy. 

 
Čl. 9  

Stravovací úsek 
Stravovací úsek 

a) zabezpečuje plynulých chod kuchyne a jedálne v súlade so všeobecne záväznými 
právnymi predpismi, 

b) pripravuje stravu pre klientov, zamestnancov a vonkajších stravníkov, 
c) zabezpečuje zásobovanie potravinovým tovarom, 
d) spolupracuje s ekonomickým a administratívnym úsekom pri realizácii 

verejného obstarávania potravinového tovaru, 
e) zabezpečuje čistotu kuchyne, jedálne a skladovacích priestorov, 
f) vydáva stravné lístky, 
g) pripravuje návrh jedálnych lístkov, 
h) monitoruje spokojnosť so stravou a pripomienky k nej, 
i) aktualizuje sekcie týkajúce sa stravovacieho úseku na webovom sídle a 
j) plní ďalšie súvisiace úlohy. 

 
Čl. 10  

Sociálny úsek 
Sociálny úsek 

a) vykonáva sociálnu adaptáciu a sociálnu rehabilitáciu v spolupráci so zdravotným 
úsekom, 

b) zabezpečuje kultúrno-záujmovú činnosť, využívanie voľného času, vytváranie 
záujmových krúžkov, aktivizáciu klientov, 

c) zabezpečuje ergoterapiu, 
d) zabezpečuje sociálne poradenstvo, 
e) zabezpečuje sociálnu anamnézu žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby v 

RDS, 
f) vedie proces prijímania žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby v RDS, 
g) pripravuje návrhy zmlúv o poskytovaní sociálnej služby a dodatkov k nim, 

a návrhy súhlasu so spracovaním osobných údajov, 
h) vedie procesy so sťahovaním klientov a s ukončovaním poskytovania sociálnej 

služby,  
i) zabezpečuje výpočet úhrad za poskytovanie sociálnej služby, 
j) vedie osobné spisy klientov, 
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k) komplexne spravuje a aktualizuje údaje o klientoch v informačnom systéme 
CYGNUS, 

l) uschováva cenné vecí, 
m) zabezpečuje sociálno-poradenskú prácu prvého kontaktu, 
n) zabezpečuje psychologické poradenstvo, 
o) vedie, podľa potreby aktualizuje a vyhodnocuje individuálne plány klientov, 
p) pri tvorbe a aktualizácii individuálnych plánov klientov zvoláva a vedie 

zasadnutia interdisciplinárneho tímu  
q) spolupracuje so zdravotným úsekom pri riešení problémov klientov, 
r) spolupracuje so zdravotnými poisťovňami, sociálnou poisťovňou a orgánmi 

verejnej správy ohľadom záležitostí klientov, 
s) zabezpečuje priaznivý priebeh adaptácie klientov, 
t) vedie príjmovú a depozitnú pokladňu, vypláca dávky sociálneho a dôchodkového 

zabezpečenia, 
u) pomáha klientom pri vybavovaní úradných a súkromných záležitostí, 
v) napomáha udržiavaniu kontaktu medzi klientmi, RDS a rodinou, 
w) zbiera sociálnu anamnézu žiadateľa a klienta pred príjmom, počas neho a po 

prijatí, 
x) vykonáva sociálne šetrenia v domácnosti žiadateľa o poskytovanie sociálnej 

služby pred jeho prijatím, 
y) pripravuje podklady k vymáhaniu pohľadávok od klientov a pokúša sa o ich 

mimosúdne vymáhanie, 
z) organizuje a zabezpečuje kultúrne a spoločenské aktivity a podujatia, 
aa) podieľa sa na poskytovaní sociálnych služieb vyžadujúcich styk s inými 

organizáciami, 
bb) na požiadanie klienta uchováva a eviduje cenné vecí v trezore, 
cc) pri úmrtí klienta zabezpečuje úkony RDS v dedičskom konaní, 
dd) navštevuje hospitalizovaných klientov v zdravotníckom zariadení, 
ee) vedie zoznam žiadateľov na umiestnenie v RDS a zabezpečuje jeho pravidelnú 

aktualizáciu s dôrazom na vyhodnotenie kritérií zaradenia do zoznamu 
žiadateľov a na mesačnej báze ho zverejňuje na webovom sídle, 

ff) aktualizuje sekcie týkajúce sa sociálneho úseku na webovom sídle,  
gg) zabezpečuje drobné nákupy klientom na to odkázaným a eviduje a vyberá 

doplatky za lieky a zdravotnícke pomôcky, 
hh) zabezpečuje starostlivosť o klientov z hľadiska ich biologických, psychických, 

sociálnych a spirituálnych potrieb v spolupráci so zdravotným úsekom,  
ii) aktívne a efektívne komunikuje s klientmi a ich rodinnými príslušníkmi, okrem 

komunikácie o zdravotnom stave a liečebnom režime, 
jj) edukuje klientov a ich rodinných príslušníkov v súvislosti s uspokojovaním 

biologických, psychických, sociálnych a spirituálnych potrieb klientov. 
kk) spolupracuje s výborom obyvateľov a 
ll)  plní ďalšie súvisiace úlohy. 

 
Čl. 11  

Zdravotný úsek 
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Zdravotný úsek 
a) poskytuje komplexnú opatrovateľskú a ošetrovateľskú starostlivosť 

umiestneným klientom, 
b) vykonáva odborné ošetrovateľské činnosti v rámci ošetrovateľskej starostlivosti, 
c) pripravuje a podáva lieky a liečivá podľa ordinácie ošetrujúceho lekára, 
d) vedie príslušnú dokumentáciu spojenú s poskytovaním opatrovateľskej 

a ošetrovateľskej starostlivosti a zdravotných služieb a to v listinnej podobe aj 
elektronicky v informačnom systéme CYGNUS – modul dokumentácia klienta,  

e) sleduje a kontroluje celkový zdravotný stav klientov, 
f) poskytuje prvú pomoc pri zhoršení zdravotného stavu klientov a v prípade 

potreby zabezpečuje transport do zdravotníckeho zariadenia, 
g) vykonáva odber biologického materiálu na vyšetrenia, 
h) zabezpečuje starostlivosť o osobnú hygienu klientov, 
i) zabezpečuje starostlivosť o stravovanie a pitný režim klientov, 
j) vykonáva sociálnu adaptáciu a sociálnu rehabilitáciu v spolupráci so sociálnym 

úsekom, 
k) zabezpečuje starostlivosť o osobnú a posteľnú bielizeň i celkovú úpravu 

klientov, 
l) zabezpečuje starostlivosť o klientov z hľadiska ich biologických, psychických, 

sociálnych a spirituálnych potrieb v spolupráci so sociálnym úsekom,  
m) podporuje zachovávanie sebestačnosti klientov, prípadne sa snaží o jej 

obnovenie, 
n) edukuje klientov a ich rodinných príslušníkov v súvislosti s dodržiavaním 

celkového liečebného režimu vzhľadom na ich zdravotný stav, 
o) aktívne a efektívne komunikuje s klientmi a ich rodinnými príslušníkmi 

o zdravotnom stave a liečebnom režime, 
p) eviduje, sprevádza a pripravuje klientov na lekárske vyšetrenia, liečbu, lekársku 

a poradenskú službu, 
q) pripravuje klientov na diagnostické, liečebné a ošetrovateľské výkony,  
r) dodržiava hygienické a protiepidemiologické zásady a opatrenia pri poskytovaní 

opatrovateľskej a ošetrovateľskej starostlivosti, 
s) poskytuje ošetrovateľskú a liečebnú rehabilitáciu, 
t) zabezpečuje dovoz zdravotníckeho materiálu, liekov, zdravotníckej techniky, 
u) úzko spolupracuje so sociálnym pracovníkom, ergoterapeutom a ošetrujúcim 

lekárom klientov, 
v) aktualizuje sekcie týkajúce sa zdravotného úseku na webovom sídle a 
w) plní ďalšie súvisiace úlohy. 

 
Čl. 12  

Zamestnanci riadení priamo riaditeľom 
Zamestnanci, ktorí sú riadení priamo riaditeľom, plnia pracovné úlohy podľa 
dohodnutého opisu pracovnej činnosti a podľa pokynov riaditeľa. 

 
Čl. 13  

Kompetenčný konflikt 
Pokiaľ nie je jednoznačné, ktorý úsek je vecne príslušný vybavovať agendu, o tomto 
kompetenčnom konflikte záväzne rozhodne riaditeľ a agendu pridelí jednému z úsekov. 
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ČASŤ III. 
SÚSTAVA VNÚTORNÝCH PREDPISOV 

 
Čl. 14  

Sústava vnútorných predpisov 
(1) Sústavu vnútorných predpisov RDS tvoria 

a) vnútorné predpisy vydané riaditeľom, 
b) vnútorné predpisy vydané riaditeľom schvaľované Zamestnaneckou radou RDS, 
c) vnútorné predpisy vydané predsedom Zamestnaneckej rady RDS schvaľované 

Zamestnaneckou radou RDS, 
d) príkazy riaditeľa a 
e) iné predpisy, ak tak určí všeobecne záväzný predpis alebo vnútorný predpis. 

(2) Vnútorné predpisy podľa ods. 1 písm. a), b) a d) vydáva riaditeľ. Na platnosť vnútorného 
predpisu podľa ods. 1 písm. b) sa vyžaduje predchádzajúce schválenie Zamestnaneckou 
radou RDS. Na platnosť vnútorného predpisu podľa ods. 1 písm. c) sa vyžaduje 
predchádzajúce schválenie Výborom obyvateľov. 

(3) Vnútorný predpis podľa ods. 1 písm. c) vydáva predseda Zamestnaneckej rady RDS po 
predchádzajúcom schválení Zamestnaneckou radou RDS.  

(4) Vnútorný predpis podľa ods. 1 písm. e) vydáva osoba, ktorú na to splnomocňuje 
všeobecne záväzný predpis alebo vnútorný predpis. 

(5) RDS môže prevziať vnútorný predpis alebo všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti 
Bratislava – Ružinov alebo Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za svoj 
vnútorný predpis. Takto prevzatý predpis má povahu vnútorného predpisu podľa ods. 1 
písm. a). 

(6) Všetky vnútorné predpisy majú rovnakú právnu silu. 
 

Čl. 15  
Vnútorné predpisy vydané riaditeľom 

(1) Vnútorné predpisy vydané riaditeľom sú vnútorné a riadiace akty, ktoré sú záväzné pre 
všetkých zamestnancov, ak v nich nie je ustanovené inak. Ak je tak v predpise 
ustanovené, predpis je záväzný aj pre prijímateľov sociálnej služby v RDS (ďalej len ako 
„klienti“). 

(2) Vnútorné predpisy vydané riaditeľom upravujú najmä systémové a procesné riadenie 
RDS.  
 

Čl. 16  
Vnútorné predpisy vydané riaditeľom po schválení Zamestnaneckou radou RDS 

(1) Vnútorné predpisy vydané riaditeľom po schválení Zamestnaneckou radou RDS sú 
vnútorné a riadiace akty, ktorých schválenie zamestnaneckou radou predpokladá 
osobitný predpis1 alebo vnútorný predpis. 

(2) Ustanovenia čl. 15 platia primerane. 
 

 
1 Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. 
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Čl. 17  
Vnútorné predpisy vydané predsedom Zamestnaneckej rady RDS po schválení 

Zamestnaneckou radou RDS 
(1) Vnútorné predpisy vydané predsedom Zamestnaneckej rady RDS po schválení 

Zamestnaneckou radou RDS sú vnútorné a riadiace akty, ktoré sú záväzné pre všetkých 
zamestnancov, ak v nich nie je ustanovené inak. 

(2) Vnútorné predpisy vydané predsedom Zamestnaneckej rady RDS po schválení 
Zamestnaneckou radou RDS upravujú činnosť Zamestnaneckej rady RDS a súvisiace 
otázky. 

(3) Takýto predpis kontrasignuje riaditeľ, ktorý kontroluje súlad tohto predpisu so 
všeobecne záväznými právnymi predpismi a s ostatnými vnútornými predpismi. 
 

Čl. 18  
Príkazy riaditeľa 

Príkazy riaditeľa sú individuálne riadiace akty, ktoré sa zväčša vzťahujú na konkrétny 
prípad alebo skupinu prípadov. 
 

Čl. 19  
Tvorba, novelizácia a zrušenie vnútorných predpisov 

(1) Všetky vnútorné predpisy musia byť v súlade s všeobecne záväznými právnymi 
predpismi a individuálnymi právnymi aktami, ktoré sú pre RDS záväzné. 

(2) Pri ich tvorbe a novelizácii sa primerane uplatňuje čl. 6 až 9 a Príloha č. 1 Legislatívnych 
pravidiel vlády Slovenskej republiky.  

(3) Vnútorné predpisy sa priamo novelizujú samostatným vnútorným predpisom alebo 
nepriamo, formou zmeňovacieho článku vo vnútornom predpise, pričom zmeňovací 
článok je označený rímskou číslicou a je presne určené, ktorý vnútorný predpis sa mení. 

(4) Vnútorný predpis sa zrušuje vnútorným predpisom, pričom v ňom musí byť explicitne 
uvedené, ktorý predpis sa zrušuje. 

(5) Prechodné ustanovenia a zrušovacie ustanovenia, ktoré nadobudli účinnosť, nie je možné 
novelizovať ani zrušiť; to neplatí, ak v prechodných ustanoveniach ešte neuplynula 
lehota ustanovená na uplatnenie práva alebo na splnenie povinnosti.  

(6) Pokiaľ sa dva alebo viaceré vnútorné predpisy dostanú do vzájomného rozporu, záväzný 
je vždy ten, ktorý bol vydaný neskôr. 

(7) Vnútorný predpis alebo časť vnútorného predpisu stráca účinnosť, pokiaľ je v rozpore 
so všeobecne záväzným právnym predpisom alebo s individuálnym právnym predpisom. 
Pokiaľ do šiestich mesiacov od straty účinnosti nie je tento vnútorný predpis alebo časť 
vnútorného predpisu novelizovaná a zosúladená so všeobecne záväzným právnym 
predpisom alebo s individuálnym právnym predpisom, stráca aj platnosť. 
 

Čl. 20  
Číslovanie, evidencia, archivovanie vnútorných predpisov 

(1) Vnútorné predpisy podľa čl. 14 ods. 1 písm. a), b), c) a e) sa označujú poradovým číslom 
v tvare VP „poradie vydania v kalendárnom roku“ / „rok vydania“.  
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(2) Vnútorné predpisy podľa čl. 14 ods. 1 písm. d) sa označujú poradovým číslom v tvare 
PR „poradie vydania v kalendárnom roku“ / „rok vydania“. Sú číslované nezávisle od 
predpisov podľa odseku 1. 

(3) Vnútorné predpisy sa zverejňujú na webovom sídle RDS. Ich evidenciu, zverejňovanie 
a archivovanie zabezpečuje Ekonomický a administratívny úsek. 

 
ČASŤ IV. 

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

Čl. 21  
Spoločné ustanovenia 

(1) Riaditeľ môže zamestnancov poveriť plnením ďalších úloh.  
(2) Manažéri riadia im zverené úseky v súlade so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi, individuálnymi právnymi aktami záväznými pre RDS, vnútornými predpismi 
a pracovnými pokynmi riaditeľa. To platí aj pre ostatných vedúcich zamestnancov, ktorí 
zároveň riadia svojich priamych podriadených v súlade s pracovnými pokynmi 
nadriadeného manažéra. 
 

Čl. 22  
Prechodné ustanovenia 

(3) Manažéri jednotlivých úsekov zabezpečia terminologické zosúladenie s týmto 
Organizačným poriadok vo všetkej dokumentácii do 10. novembra 2020. 

(4) Kde sa v doterajších vnútorných predpisoch upravuje „ekonomický úsek“, rozumie sa 
tým „ekonomický a administratívny úsek“. 

(5) Kde sa v doterajších vnútorných predpisoch upravuje „manažér ekonomického úseku“, 
rozumie sa tým „manažér ekonomického a administratívneho úseku“. 

(6) Kde sa v doterajších vnútorných predpisoch upravuje „stravovacia prevádzka“, rozumie 
sa tým „stravovací úsek“. 

(7) Kde sa v doterajších vnútorných predpisoch upravuje „manažér stravovacej prevádzky“, 
rozumie sa tým „manažér stravovacieho úseku“. 

(8) Kde sa v doterajších vnútorných predpisoch upravuje „prevádzkar“, rozumie sa tým 
„manažér prevádzkového úseku“. 

(9) Kde sa v doterajších vnútorných predpisoch upravuje „vedúci úseku“, rozumie sa tým 
„manažér úseku“. 

 
Čl. 23  

Záverečné ustanovenia 
(1) Zrušuje sa vnútorný predpis č. 7/2014 Organizačný poriadok v znení vnútorného 

predpisu č. 2/2016 Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 2/2014 Organizačný poriadok, 
vnútorného predpi6/2020 

(2) su č. 1/2017 Dodatok č. 2 k vnútornému predpisu č. 2/2014 Organizačný poriadok, 
vnútorného predpisu č. 8/2017 Dodatok č. 3 k vnútornému predpisu č. 2/2014 
Organizačný poriadok, vnútorného predpisu č. 3/2019 Dodatok č. 4 k vnútornému 
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predpisu č. 2/2014 Organizačný poriadok a vnútorného predpisu č. 4/2019 Dodatok č. 5 
k vnútornému predpisu č. 2/2014 Organizačný poriadok. 

(3) Neoddeliteľnou súčasťou tohto Organizačného poriadku je jeho príloha č. 1 – 
Organizačná schéma. 

(4) Tento Organizačný poriadok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu a účinnosť dňa 1. 
novembra 2020. 

 
V Bratislave, dňa 21. októbra 2020 
 
 PhDr. Mária Mattovič Straková, MPH 
 riaditeľka RDS 
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