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Riaditeľka Ružinovského domova seniorov so sídlom Sklenárova 14, 821 09 Bratislava, IČO 
00510173 (ďalej aj ako „RDS“ alebo „účtovná jednotka“) podľa čl. 6 ods. 3 písm. c) vnútorného 
predpisu č. 7/2020 Organizačný poriadok v znení neskorších predpisov, vydáva tento vnútorný 
predpis č. 5/2021 o prijímaní darov (ďalej aj ako „predpis“). 
 

Čl. 1   
Úvodné ustanovenia 

(1) Tento predpis upravuje postupy prijímania peňažných a nepeňažných darov v RDS. 
(2) Za dar sa na účely tohto predpisu považuje 

a) hnuteľná vec,1 
b) peniaze, 
c) práva, 
d) iné majetkové hodnoty alebo 
e) akákoľvek iná výhoda. 

(3) Predmetom daru RDS nemôže byť nehnuteľná vec. 
(4) Neplatná je darovacia zmluva, podľa ktorej sa má plniť až po darcovej smrti.2 

 
Čl. 2  

Oprávnené osoby 
(1) Za RDS môže dary prijímať výhradne riaditeľ alebo ním písomne poverená osoba na 

základe písomnej darovacej zmluvy. 
(2) Iní zamestnanci nesmú prijímať akékoľvek dary od prijímateľov sociálnej služby, 

obchodných partnerov RDS, zriaďovateľa RDS; alebo od akejkoľvek tretej osoby, 
pokiaľ prijatie daru súvisí s výkonom ich zamestnania. 

(3) Porušenie odseku 2 sa považuje za závažné porušenie pracovnej disciplíny. 
 

Čl. 3  
  Darovacia zmluva 

(1) Darovacia zmluva je dvojstranný alebo viacstranný právny úkon, ktorým darca prejaví 
vôľu dar bezodplatne prenechať RDS a RDS tento dar prijíma. 

(2) V darovacej zmluve sa uvedú  
a) identifikačné údaje darcu,  
b) identifikačné údaje RDS, 
c) predmet daru, 
d) spôsob poskytnutia daru, 
e) číslo sponzorského účtu RDS,3 ak ide o peňažný dar, 
f) účel darovania, ak ho chce uviesť darca a 
g) ďalšie všeobecné zmluvné náležitosti. 

(3) Pokiaľ v darovacej zmluve nie je uvedený účel darovania, za účel sa považuje všestranný 
rozvoj RDS, zvýšenie kvality života prijímateľov sociálnej služby a zlepšenie 
pracovných podmienok zamestnancov RDS. 

 
1 § 118 až § 121 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 
2 § 628 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 
3 SK85 0200 0000 0033 7653 1751 vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a. s. 
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(4) Návrh darovacej zmluvy predkladá darca. Ak darca nepredloží návrh darovacej zmluvy, 
darovaciu zmluvu vypracuje RDS. 

(5) Darovacia zmluva sa vyhotovuje v troch rovnopisoch, pričom jeden obdrží darca, jeden 
obdrží manažér ekonomického a administratívneho úseku a jeden sa archivuje 
v evidencii zmlúv RDS. 

(6) V ostatných náležitostiach sa použijú všeobecné ustanovenia o darovacej zmluve.4 
 

Čl. 4  
Peňažný  dar a vecný dar 

(1) Peňažný dar môže RDS prijať až po tom, čo darovacia zmluva nadobudne účinnosť 
a výhradne bezhotovostnou formou na darovací účet RDS. 

(2) Vecný dar môže RDS prijať až po tom, čo darovacia zmluva nadobudne účinnosť, 
spôsobom dohodnutým v darovacej zmluve, pričom darovacia zmluva musí obsahovať 
peňažné vyjadrenie hodnoty daru.  

(3) Vecný dar je manažér ekonomického a administratívneho úseku povinný bezodkladne 
zaradiť do majetku RDS. 

 
Čl. 5  

Účel daru 
Ak je v darovacej zmluve dohodnutý účel daru, manažér ekonomického 
a administratívneho úseku a manažér úseku, ktorého úsek má daný účel vo svojich 
kompetenciách, dôsledne dohliadajú na to, aby bol dar využitý na daný účel.  

 
Čl. 6  

Záverečné ustanovenia 
(1) Všetci zamestnanci RDS sú povinní dodržiavať tento predpis. 
(2) Zrušuje sa vnútorný predpis č. 2/2014 Smernica pre prijímanie darov. 
(3) Tento predpis nadobúda platnosť dňom jeho podpisu a účinnosť dňom jeho podpisu. 

 
V Bratislave, dňa 6. mája 2021 
 

 
PhDr. Mária Mattovič Straková, MPH 

riaditeľka 
 

 
4 § 628 až § 630 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 


