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Riaditeľka Ružinovského domova seniorov so sídlom Sklenárova 14, 821 09 Bratislava, IČO 
00510173 (ďalej aj ako „RDS“) podľa čl. 6 ods. 3 písm. c) vnútorného predpisu č. 7/2020 
Organizačný poriadok v znení neskorších predpisov, vydáva tento vnútorný predpis č. 8/2021 
Štatút výboru obyvateľov Ružinovského domova seniorov (ďalej aj ako „predpis“ alebo 
„Štatút“). 
 

Čl. 1   
Úvodné ustanovenia 

(1) Výbor obyvateľov Ružinovského domova seniorov (ďalej len ako „výbor“) je 
základným samosprávnym orgánom prijímateľov sociálnej služby v RDS, ktorého 
poslaním je kolektívne zastupovať všetkých prijímateľov sociálnej služby v RDS a 
podieľať sa na určovaní životných podmienok v RDS,1 najmä pri 
a) úprave domáceho poriadku,  
b) riešení vecí súvisiacich s podmienkami a kvalitou poskytovania sociálnych služieb, 
c) výbere aktivít vykonávaných vo voľnom čase, 
d) organizácii hromadných podujatí a 
e) inom, ak tak ustanoví vnútorný predpis alebo sa na tom dohodne výbor s riaditeľom. 

(2) Výbor je poradným orgánom riaditeľa.2 
(3) Výbor má 5 členov, ktorých menuje na päť rokov riaditeľ. Riaditeľ členov menuje na 

základe všeobecnej zhody prijímateľov sociálnej služby v RDS. Ak k všeobecnej zhode 
nedôjde, uskutočnia sa voľby, pričom za člena bude menovaný ten prijímateľ sociálnej 
služby, ktorý získa najviac hlasov. 

(4) Za člena výboru môže byť prijímateľ sociálnej služby menovaný iba s jeho súhlasom. 
(5) Členovia výboru spomedzi seba volia predsedu výboru jednoduchou väčšinou. Predseda 

výboru vedie činnosť výboru. 
 

Čl. 2  
Práva výboru 

(1) Výbor prerokováva vnútorný predpis Domáci poriadok,3 jeho zmeny a dodatky. 
(2) Členovia výboru majú právo nahliadať do interných dokumentov RDS, pokiaľ nebudú 

porušené osobitné predpisy, najmä o ochrane osobných údajov. 
(3) Vedenie RDS4 je s výborom povinné prerokovať situáciu v RDS aspoň jeden krát ročne. 
(4) Výbor má právo požiadať o stretnutie Vedenie RDS alebo jeho člena a prerokovať s ním 

záležitosti podľa čl. 1 ods. 1 tohto štatútu. 
(5) Na zasadnutie výboru môže byť prizvaný aj iný prijímateľ sociálnej služby alebo 

zamestnanec. Na zasadnutie výboru môže byť prizvaná aj iná osoba, ak to neodporuje 
osobitným predpisom. 
 
 

 
1 § 6 ods. 3 písm. c) zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách o sociálnych službách a o zmene a doplnení 
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. 
2 Čl. 4 ods. 1 vnútorného predpisu č. 7/2020 Organizačný poriadok v znení neskorších dodatkov. 
3 Čl. 15 vnútorného predpisu č. 7/2020 Organizačný poriadok v znení neskorších dodatkov. 
4 Čl. 4 ods. 3 vnútorného predpisu č. 7/2020 Organizačný poriadok v znení neskorších dodatkov. 
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Čl. 3  

  Povinnosti výboru 
Členovia výboru sú povinní sa na žiadosť stretnúť s Vedením RDS alebo s jeho členom 
a prekovať záležitosti podľa čl. 1 ods. 1 tohto štatútu. 

 
Čl. 4  

Iné orgány samosprávy 
(1) Riaditeľ má právo kreovať a menovať aj iné orgány samosprávy, zložené z prijímateľov 

sociálnej služby, ktoré majú postavenie poradného orgánu riaditeľa.5 
(2) Prijímateľ sociálnej služby môže byť do poradného orgánu menovaný iba s jeho 

súhlasom. 
(3) Stálym poradným orgánom je Stravovacia komisia, do ktorej menuje prijímateľov 

sociálnej služby riaditeľ na návrh manažéra stravovacej komisie. Členmi stravovacej 
komisie sú prijímatelia sociálnej služby a zamestnanci RDS. 

 
Čl. 5  

Záverečné ustanovenia 
(1) Všetci zamestnanci RDS a prijímatelia sociálnej služby v RDS sú povinní dodržiavať 

tento predpis. 
(2) Tento predpis nadobúda platnosť dňom jeho podpisu a účinnosť dňom jeho podpisu. 

 
V Bratislave, dňa 22. júna 2021 
 

 
PhDr. Mária Mattovič Straková, MPH 

riaditeľka 
 

 
5 Čl. 4 ods. 1 vnútorného predpisu č. 7/2020 Organizačný poriadok v znení neskorších dodatkov. 


