
PÔSOBNOSTI A KOMPETENCIE VÚC, MESTA BRATISLAVA 

A MESTSKÝCH ČASTÍ V OBLASTI SOCIÁLNYCH VECÍ 

 
v zmysle Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 

Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení 

neskorších predpisov. 

 

 

Pôsobnosť vyššieho územného celku je v § 81 Zákona č. 448/2008 Z.z. nasledovne : 

 

§ 81 

Pôsobnosť vyššieho územného celku 

Vyšší územný celok 

a) vypracúva, schvaľuje koncepciu rozvoja sociálnych služieb vo svojom územnom obvode, 

b) je správnym orgánom v konaniach o 

1. odkázanosti na sociálnu službu poskytovanú v zariadení podporovaného bývania, v 

rehabilitačnom stredisku, v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení, 

2. zániku odkázanosti na sociálnu službu uvedenú v prvom bode, 

3. odkázanosti na sociálnu službu uvedenú v prvom bode po zmene stupňa odkázanosti, 

4. povinnosti zaopatrených plnoletých detí alebo rodičov platiť úhradu za sociálnu službu 

alebo jej časť podľa § 73 ods. 11, 

5. nezapísaní do registra, 
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6. zákaze poskytovať sociálnu službu, 

7. výmaze poskytovateľa sociálnej služby z registra, 

c) vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu podľa § 51, 

d) zabezpečuje poskytovanie 

1. sociálnej služby v útulku, v domove na polceste, v zariadení núdzového bývania, v zariadení 

dočasnej starostlivosti o deti, v zariadení podporovaného bývania, v rehabilitačnom 

stredisku, v domove sociálnych služieb, v špecializovanom zariadení a v integračnom centre, 

2. podpory samostatného bývania, 

3. tlmočníckej služby, 

e) poskytuje základné sociálne poradenstvo, 

f) zabezpečuje poskytovanie sociálneho poradenstva a služby včasnej intervencie, 

g) môže zabezpečiť poskytovanie aj iných druhov sociálnej služby podľa § 12, 

h) uzatvára zmluvu 



1. o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej 

osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku poskytovanej 

sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, 

2. o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov podľa § 71 ods. 7 s iným vyšším územným 

celkom alebo s poskytovateľom sociálnej služby, ktorého zriadil alebo založil vyšší územný 

celok, 

i) zriaďuje, zakladá a kontroluje útulok, domov na pol ceste, zariadenie núdzového bývania, 

zariadenie dočasnej starostlivosti o deti, zariadenie podporovaného bývania, rehabilitačné 

stredisko, domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie a integračné centrum, 

j) môže zriaďovať, zakladať a kontrolovať aj iné zariadenia podľa tohto zákona, 

k) je povinný uhradiť ekonomicky oprávnené náklady podľa § 71 ods. 7, 

l) poskytuje podľa § 75 ods. 3 až 5 finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc 

inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančný príspevok na prevádzku poskytovanej 

sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, 

m) môže poskytovať podľa § 75 ods. 7 finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej 

služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, 

n) môže poskytovať podľa § 75 ods. 9 finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc 

inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančný príspevok na prevádzku poskytovanej 

sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, 

o) vykonáva zápis do registra, oznamuje vykonanie zápisu do registra, vydáva výpis z registra, 

vykonáva výmaz z registra, 

p) vedie register a vykonáva zmeny v registri vo svojom územnom obvode, 

q) predkladá štvrťročne aktualizovaný register ministerstvu, 

r) kontroluje úroveň poskytovania sociálnej služby, 

s) kontroluje hospodárenie s finančným príspevkom pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej 

fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančným príspevkom na prevádzku, 

t) ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov pri výkone pôsobnosti ustanovenej v 

písmenách r) a s) a kontroluje ich plnenie, 

u) kontroluje účelnosť využitia finančných prostriedkov poskytnutých podľa § 71 ods. 7, 

v) vedie evidenciu 

1. vyhotovených posudkov o odkázanosti na sociálnu službu podľa stupňa odkázanosti fyzickej 

osoby na pomoc inej fyzickej osoby, 

2. rozhodnutí podľa písmena b), 



3. prijímateľov sociálnej služby vo svojom územnom obvode, 
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w) poskytuje štatistické údaje z oblasti poskytovania sociálnych služieb štátnym orgánom na 

účely spracovania štatistických zisťovaní a administratívnych zdrojov,44) 

x) uhrádza poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti zdravotné výkony na účely posúdenia 

odkázanosti na sociálnu službu, 

y) môže poveriť právnickú osobu, ktorú zriadil alebo založil, vykonávaním sociálnej posudkovej 

činnosti na účely vyhotovenia posudku podľa písmena c). 

 

 

 

 

 



Tabuľkový prehľad rozdelenia pôsobností v oblasti sociálnych vecí medzi Bratislavu a mestské časti 

Pôsobnosť obce Bratislava Mestská časť 

Oblasť sociálnych služieb 

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o 

živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších 

predpisov 
Čl. 32 Čl. 32a 

Vypracúva, schvaľuje komunitný plán sociálnych služieb vo svojom územnom obvode. 
Povinne Povinne 

Utvára podmienky na podporu komunitného rozvoja. Povinne Povinne 

Je správnym orgánom v konaniach o: 

• odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby, v 

dennom stacionári, o odkázanosti na opatrovateľskú službu, 

 
 
 

 Povinne 

• zániku odkázanosti na sociálnu službu uvedenú v prvom bode, 
 

Povinne 

• odkázanosti na sociálnu službu uvedenú v prvom bode po zmene stupňa odkázanosti, 
 

Povinne 

• povinnosti zaopatrených plnoletých detí alebo rodičov platiť úhradu za sociálnu službu alebo 

jej časť podľa § 73 ods. 13. 

 

Povinne 

Vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu podľa § 51. 
 

Povinne 
  



Poskytuje alebo zabezpečuje poskytovanie: 

• sociálnej služby v nízkoprahovom dennom centre, 
Povinne môže 

• sociálnej služby v nocľahárni, 
Povinne môže 

• sociálnej služby v zariadení pre seniorov, 
Povinne môže 

• sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby, 
môže Povinne 

• sociálnej služby v dennom stacionári, 
môže Povinne 

• nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu, 
Povinne môže 

• opatrovateľskej služby, 
môže Povinne 

• prepravnej služby, 
— Povinne 

• odľahčovacej služby, 
— Povinne 

• pomoci pri osobnej starostlivosti o dieťa podľa § 31, 
— Povinne 

• terénnej sociálnej služby krízovej intervencie. 
Povinne — 

Poskytuje základné sociálne poradenstvo. 
Povinne Povinne 

Môže poskytovať alebo zabezpečovať poskytovanie aj iných druhov sociálnej služby podľa § 12. Povinne 

Povinne 

najmä sociálnej 

služby na podporu 

zosúlaďovania   



  

rodinného života a 

pracovného života 

poskytovaním 

starostlivosti o dieťa 

do troch rokov veku 

Uzatvára zmluvu o: 

• poskytovaní sociálnej služby, 
Povinne Povinne 

• poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej 

osoby pri úkonoch sebaobsluhy neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby Povinne Povinne 

• poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému 

poskytovateľovi sociálnej služby, Povinne Povinne 

Zriaďuje, zakladá a kontroluje: 

• nocľaháreň, 
Povinne môže 

• nízkoprahové denné centrum, 
Povinne môže 

• zariadenie pre seniorov, 
Povinne môže 

• zariadenie opatrovateľskej služby, 
môže Povinne 

• denný stacionár. 
môže Povinne 

Môže zriaďovať, zakladať a kontrolovať aj iné zariadenia podľa tohto zákona. 
Povinne Povinne 

  



  

najmä zariadenie 

starostlivosti o deti 

do troch rokov veku 

dieťaťa 

Môže poskytnúť finančný príspevok podľa § 78a ods. 8 písm. a) a § 78aa ods. 5 na základe písomnej 

zmluvy podľa osobitného predpisu13) a kontroluje hospodárenie s ním. 

Povinne 

 ak ho 

neposkytla mestská 

časť 

Povinne ak 

ho neposkytla 

Bratislava 

Poskytuje podľa § 75 ods.1 finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby 

neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby. 

Povinne 

neverejnému 

poskytovateľovi 

sociálnej služby, 

ktorý poskytuje: 

- sociálnu službu 

nízkoprahovom 

dennom centre, 

- v zariadení pre 

seniorov, 

- terénnu sociálnu 

službu krízovej 

intervencie, 

- nízkoprahovú 

sociálnu službu pre 

deti a rodinu 

Povinne 

neverejnému 

poskytovateľovi 

sociálnej služby, 

ktorý poskytuje: 

- sociálnu službu v 

zariadení 

opatrovateľskej 

služby, 

- sociálnu službu v 

dennom stacionári, 

- pomoc pri osobnej 

starostlivosti o dieťa 

podľa § 31, 

- opatrovateľskú 

službu, 

- prepravnú službu 

  



Poskytuje podľa § 75 ods. 2 finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej 

fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby. môže Povinne 

Môže poskytovať podľa § 75 ods. 6 finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby 

neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby. Povinne Povinne 

Môže poskytovať podľa § 75 ods. 7 finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby 

neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby. Povinne Povinne 

Kontroluje hospodárenie s finančným príspevkom pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej 

fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a s finančným príspevkom na prevádzku poskytovanej 

sociálnej služby. 
Povinne Povinne 

Ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov pri výkone pôsobnosti ustanovenej v písmene 

o) a kontroluje ich plnenie. Povinne Povinne 

V rozsahu svojej pôsobnosti vedie evidenciu podľa § 80 písm. q) zákona. Povinne 
Povinne 

Vyhľadáva fyzické osoby, ktorým treba poskytnúť sociálnu službu. 
Povinne Povinne 

Poskytuje štatistické údaje z oblasti poskytovania sociálnych služieb štátnym orgánom sociálnych 

služieb na účely spracovania štatistických zisťovaní a administratívnych zdrojov. Povinne Povinne 

Uhrádza poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti 

na sociálnu službu. — Povinne 

Môže poveriť právnickú osobu, ktorú zriadila alebo založila, vykonávaním sociálnej posudkovej 

činnosti na účely vyhotovenia posudku o odkázanosti na sociálnu službu podľa § 51. — Povinne 

Vydáva písomné vyjadrenie podľa § 83 ods. 8. 

Určuje a zverejňuje kritériá súladu poskytovanej sociálnej služby s komunitným plánom sociálnych 

služieb. 

Povinne — 

  



   

Oblasť sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Čl. 32c Čl. 32d 

Vykonáva 

• opatrenia zamerané na predchádzanie vzniku porúch psychického vývinu, fyzického vývinu a 

sociálneho vývinu detí a plnoletých fyzických osôb podľa § 10, — 
Povinne 

• opatrenia podľa § 11 ods. 1. — 
Povinne 

Spolupracuje s orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a so zariadením pri 

vykonávaní odbornej metódy podľa § 11 ods. 3 písm. b) piateho bodu. — 
Povinne 

Spolupôsobí 

• pri výkone výchovných opatrení uložených súdom alebo orgánom sociálnoprávnej ochrany 

detí a sociálnej kurately, 
— 

Povinne 

• pri pomoci deťom, pre ktoré orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonáva 

sociálnu kuratelu, a podieľa sa na spracovaní a plnení plánu sociálnej práce s dieťaťom, 

— 
Povinne 

• pri úprave a obnove rodinných pomerov dieťaťa. — 
Povinne 

Poskytuje 

• rodičovi dieťaťa alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa, príspevok na dopravu do 

zariadenia podľa § 64 ods. 1 písm. a), — 
Povinne 

  



• informácie fyzickej osobe, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, na podanie 

žiadosti o zapísanie do zoznamu žiadateľov a o subjektoch vykonávajúcich prípravu na 

náhradnú rodinnú starostlivosť, 
Povinne Povinne 

• štatistické údaje z oblasti výkonu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately štátnym 

orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na účely spracovania 

štatistických zisťovaní a administratívnych zdrojov, 
Povinne Povinne 

• finančný príspevok podľa § 69. 
Povinne 

— 

Poskytuje pomoc 

• dieťaťu v naliehavých prípadoch, najmä ak je ohrozený jeho život, zdravie alebo priaznivý 

psychický vývin, fyzický vývin a sociálny vývin, — Povinne 

• dieťaťu alebo plnoletej fyzickej osobe ohrozenej správaním člena rodiny, členov rodiny alebo 

správaním iných fyzických osôb, — Povinne 

• na zachovanie a úpravu vzájomných vzťahov medzi dieťaťom a rodičom a úpravu rodinných 

pomerov dieťaťa, ak bolo dieťa umiestené v zariadení na výkon ústavnej starostlivosti, 

neodkladného opatrenia alebo výchovného opatrenia, — Povinne 

• mladému dospelému po skončení náhradnej osobnej starostlivosti, pestúnskej starostlivosti a 

ústavnej starostlivosti pri zabezpečení bývania a zamestnania. Povinne Povinne 

Poskytuje súčinnosť 

  



• štátnym orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pri zisťovaní rodinných 

pomerov, bytových pomerov a sociálnych pomerov dieťaťa a jeho rodiny na účely 

vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, 

— 
Povinne 

• zariadeniu pri zabezpečovaní osamostatnenia sa mladého dospelého. — 
Povinne 

Utvára podmienky na prácu s komunitou. — 
Povinne 

Môže zriadiť centrum, kontroluje a metodicky usmerňuje ňou zriadené centrum; zriadenie centra 

oznamuje orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73 ods. 1. 
Povinne Povinne 

Vyhľadáva fyzické osoby, ktorým by bolo možné zveriť dieťa do starostlivosti. 
— Povinne 

Vyjadruje sa k spôsobu života fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, 

a jej rodiny podľa § 35 ods. 4 písm. d). — 
Povinne 

Vedie evidenciu detí, rodín a plnoletých fyzických osôb, pre ktoré vykonáva opatrenia 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. — 
Povinne 

Kontroluje úroveň vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately u 

subjektov, ktorým poskytuje finančný príspevok. 
Povinne Povinne 

Plní ďalšie úlohy podľa tohto zákona a osobitných predpisov. — 
Povinne 

Oblasť zamestnanosti 

Zákon č. 5/2004 o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 
Čl. 32e Čl. 32e 

Môže vytvárať partnerstvo s cieľom realizovať konkrétne projekty a programy podpory 

zamestnanosti. Povinne Povinne 

Môže organizovať menšie obecné služby. Povinne Povinne   



   

Oblasť pomoci v hmotnej núdzi 

Zákon č. 417/2013 o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 
Čl. 32f Čl. 32g 

Rozhoduje o jednorazovej dávke. 
— Povinne 

Poskytuje fyzickým osobám poradenskú činnosť v oblasti hmotnej núdze. 
môže Povinne 

Je osobitným príjemcom na základe rozhodnutia úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ak má 

príjemca pomoci v hmotnej núdzi trvalý pobyt na jej území. — Povinne 

Poskytuje súčinnosť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. 
môže Povinne 

Pôsobnosti v iných oblastiach sociálnych vecí 

Zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o 

sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 
— Čl. 32h ods. 1 

Prijíma prídavok na dieťa, ak oprávnená osoba po uplatnení nároku na prídavok zomrela a 

podmienky nároku na prídavok ku dňu jej smrti boli splnené, ak má nezaopatrené dieťa trvalý pobyt 

alebo prechodný pobyt na jej území. 
— Povinne 

Je osobitným príjemcom prídavku a príplatku k prídavku na základe rozhodnutia úradu práce, 

sociálnych vecí a rodiny, ak má oprávnená osoba trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na jej území. — Povinne 

  



Je povinná spolupracovať s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a na jeho žiadosť podávať 

informácie a oznámenia vo veci nároku na prídavok a jeho výplatu v rozsahu svojej pôsobnosti. 
— Povinne 

   

Zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov — Čl. 32h ods. 2 

Je osobitným príjemcom rodičovského príspevku na základe rozhodnutia úradu práce, sociálnych vecí 

a rodiny, ak má oprávnená osoba trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na jej území. — Povinne 

Je povinná spolupracovať s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny; na účely kontroly trvania 

podmienok nároku na rodičovský príspevok, na jeho výšku a výplatu je na jeho žiadosť povinná 

oznamovať osobné údaje uvedené v § 8 ods. 2 o oprávnenej osobe a o dieťati, ďalšie údaje o riadnej 

starostlivosti o dieťa podľa § 3 ods. 3 a 4. 

— Povinne 

 

Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov — Čl. 32h ods. 3 

Vykonáva funkciu 

1. kolízneho opatrovníka na základe rozhodnutia súdu, 
— Povinne 

2. majetkového opatrovníka na základe rozhodnutia súdu, 
— Povinne 

3. poručníka na základe rozhodnutia súdu, 
— Povinne 

4. opatrovníka na základe rozhodnutia súdu, 
— Povinne 

  



Prijíma oznámenia o nevhodnom správaní sa detí, o porušovaní povinností rodičov vyplývajúcich z 

ich rodičovských práv a povinností, o zneužívaní ich rodičovských práv, ako aj o skutočnosti, že 

rodičia nemôžu plniť povinnosti vyplývajúce z rodičovských práv a povinností. 
— Povinne 

Poskytuje súdu súčinnosť pri 

1. vykonávaní dohľadu, ktorý súd určil nad výchovou maloletého dieťaťa, 
— Povinne 

2. sledovaní dodržiavania obmedzenia, ktoré súd uložil maloletému dieťaťu, 
— Povinne 

3. sledovaní vykonávania výchovných opatrení, 
— Povinne 

4. hodnotení účinnosti výkonu ústavnej starostlivosti v zariadení, 
— Povinne 

5. hodnotení výkonu funkcie poručníka. 
— Povinne 

 

Občiansky zákonník 
— Čl. 32h ods. 4 

Vykonáva na základe rozhodnutia súdu funkciu opatrovníka fyzickej osoby, ktorú súd rozhodnutím 

pozbavil spôsobilosti na právne úkony alebo ktorej spôsobilosť na právne úkony súd rozhodnutím 

obmedzil. 
— Povinne 

 

Civilný mimosporový poriadok 
— Čl. 32h ods. 5 

Poskytuje súdu súčinnosť vo veciach zabezpečenia riadnej starostlivosti o maloletých 
— Povinne 

Pôsobnosti Bratislavy v oblasti drogovej politiky 

 

Čl. 32i —   



Zabezpečuje tvorbu a realizáciu opatrení v oblasti drogovej politiky na svojom území, pričom sa 

zameriava predovšetkým na opatrenia minimalizujúce riziká užívania návykových látok ako drogy, 

tabak a alkohol. 

Povinne — 

 

 
Vysvetlivky : 

 

Povinne = Obligatórne  

Môže = Fakultatívne 
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