
Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.

NAŠE KANCELÁRIE NÁJDETE V 15 MESTÁCH:

ÚRADNE HODINY KANCELÁRIÍ CENTRA:

KONZULTAČNÉ DNI:

KU KANCELÁRIÁM PRISLÚCHA AJ 29 KONZULTAČNÝCH PRACOVÍSK: 
Predbežné konzultácie 1-4x do mesiaca, termíny konzultácií v konzultačných 

pracoviskách nájdete na Facebookovej alebo webovej stránke Centra.

Bratislava 

Banská Bystrica 

Humenné 

Komárno 

Košice

Pondelok:   8:00 – 15:00 hod. 

Utorok:  8:00 – 15:00 hod.

Streda:   8:00 – 16:00 hod. (v Bratislave do 15:30 hod.)

Štvrtok:  8:00 – 15:00 hod.

Piatok:   8:00 – 12:00 hod.  

obedňajšia prestávka – každý deň od 12:00 do 12:30 h.

Pondelok:  8:00 – 15:00 hod.

Streda:   8:00 – 16:00 hod. (v Bratislave do 15:30 hod.)

Banská Štiavnica 

Bánovce nad Bebravou

Bardejov

Brezno 

Čadca

Detva

Dolný Kubín 

Fiľakovo 

Galanta 

Giraltovce

Ilava

Jelšava 

Levice

Levoča

Malacky 

Martin 

Medzilaborce

Michalovce

Nové Zámky

Považská Bystrica

Prievidza

Rožňava

Senica 

Skalica

Spišská Nová Ves

Stará Ľubovňa 

Topoľčany

Trebišov 

Veľký Krtíš

Liptovský Mikuláš 

Nitra 

Prešov 

Rimavská Sobota 

Svidník 

Trenčín 

Trnava 

Tvrdošín 

Žiar nad Hronom 

Žilina

Neviem vyplniť žiadosť o poskytnutie právnej pomoci a aké doklady 
mám doložiť, čo mám robiť?

Najlepším a najjednoduchším riešením je, ak sa objednáte na konzultáciu 

a prídete osobne do ktorejkoľvek kancelárie Centra.

Ako postupovať, ak chcem vyhlásiť „osobný bankrot“?

Centrum právnej pomoci poskytuje vo veci „osobného bankrotu“ bezplatnú 

konzultáciu, na ktorú je (v prípade záujmu o konzultáciu) potrebné objed-

nať sa na presný termín a čas. Odporúčame absolvovať konzultáciu, kde 

vám zamestnanec Centra vysvetlí celý postup, dozviete sa všetky potreb-

né informácie, ale aj všetky zákonom stanovené podmienky a povinnosti, 

ktoré ste ako dlžník povinný spĺňať. Podať návrh na súd je možné iba cez 

Centrum právnej pomoci a preto je nevyhnutné komunikovať s našim Cen-

trom.  Tlačivá (žiadosť a príslušné prílohy) sú dostupné v každej kancelárii 

Centra ako aj na webovej stránke www.centrumpravnejpomoci.sk v čas-

ti Dokumenty na stiahnutie. Povinnou prílohou k žiadosti je aj Zmluva o 

pôžičke a dohoda o splátkach, ktorú však musí dlžník podpísať osobne pred 

zamestnancom Centra buď pri alebo po podaní žiadosti o „osobný bankrot“.

Hrozí mi zmeškanie lehoty, čo mám robiť?

Ak Vám hrozí zmeškanie lehoty (napr. na podanie odvolania voči rozhod-

nutiu súdu, odporu voči platobnému rozkazu, apod.), Centrum môže na 

základe Vami podanej Žiadosti o  poskytnutie právnej pomoci rozhodnúť 

o  predbežnom poskytnutí právnej pomoci a  prideliť Vám advokáta ale-

bo právnika Centra na zastupovanie. Je potrebné zdokladovať aj lehotu, 

ktorá plynie – napr. doložiť doklad o vytýčenom termíne súdneho pojed-

návania. V prípade, ak po posúdení podmienok nároku na právnu pomoc 

Centrum zistí skutočnosť, že nespĺňate jednu z podmienok nároku na právnu 

pomoc, môžu vám byť dodatočne vyúčtované trovy právneho zastúpenia 

za poskytnutie predbežnej právnej pomoci. 

Kde nájdem žiadosti a tlačivá?

Všetky potrebné tlačivá sú dostupné osobne na vyžiadanie vo 

všetkých informačných kanceláriách Centra alebo ich môžete nájsť na našej 

webstránke www.centrumpravnejpomoci.sk v časti Dokumenty na 

stiahnutie.



POSLANIE CENTRA

Centrum právnej pomoci (ďalej len „Centrum“) je štátna  rozpočtová or-

ganizácia zriadená Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky na 

základe zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám 

v materiálnej núdzi. Centrum právnej pomoci vzniklo dňa 01.01.2006. 

Centrum má aktuálne 15 kancelárií, ktorých služby môžu využívať 
klienti v úradných hodinách v rámci pracovného týždňa a 29 kon-
zultačných pracovísk, ktoré prislúchajú k jednotlivým kanceláriám 
v rámci celého Slovenska.

Poskytnúť nové možnosti ochrany práv pre každého, kto nemá peniaze, 

ani majetok, na zabezpečenie právnej pomoci a  zároveň zvyšovať práv-

ne povedomie spoločnosti. Poskytovať  právnu pomoc ľuďom, ktorí pre 

nedostatok fi nančných prostriedkov a zlú sociálnu situáciu nemôžu využí-

vať bežne dostupné právne služby.

O NÁS

PODMIENKY NÁROKU NA POSKYTNUTIE PRÁVNEJ POMOCI

HLAVNÉ CIELE CENTRA

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Zabezpečiť lepší prístup k spravodlivosti našim klientom a najmä tým, ktorí 

to potrebujú a nemôžu si to zabezpečiť z vlastných fi nančných zdrojov.

FORMY POSKYTOVANIA PRÁVNEJ POMOCI:

• právne poradenstvo – predbežná konzultácia

• mediácie - mimosúdne riešenie sporov

• pridelenie advokáta na zastupovanie v konaní pred súdom 

• pridelenie právnika Centra na zastupovanie v konaní pred súdom

Čo je predbežná konzultácia a kto má na ňu nárok?

Predbežná konzultácia je forma, akou Centrum poskytuje právne poraden-

stvo klientom. Predbežnú konzultáciu môže využiť každá fyzická osoba. 

Za poskytnutie predbežnej konzultácie v trvaní max. 60 minút sa podľa 

zákona platí poplatok vo výške 4,50 Eur. Predbežná konzultácia je posky-

tovaná v jednej právnej veci len jeden krát. V rámci predbežnej konzultácie 

klientovi zamestnanci Centra vysvetlia podmienky pre poskytnutie práv-

nej pomoci a poskytnú základnú právnu radu. V prípade, že klientovi hrozí 

nebezpečenstvo zmeškania lehoty, zamestnanci Centra ho na to upozor-

nia a  poradia konkrétne riešenie. Zároveň môže byť v  rámci predbežnej  

konzultácie poskytnutá aj pomoc pri vypĺňaní tlačiva žiadosti o poskytnu-

tie právnej pomoci. 

Čo mám robiť, ak potrebujem radu od právnika?

Objednajte sa k  nám na predbežnú konzultáciu na čísle 0650 105 100 

alebo osobne v  ktorejkoľvek kancelárii Centra a  naši zamestnanci Vás 

objednajú na presný termín a čas.

Chcem si podať žiadosť o poskytnutie právnej pomoci, ale neviem 
či mám na advokáta alebo právnika nárok?

Ideálne je, ak sa objednáte na predbežnú konzultáciu, v rámci ktorej Vám 

zamestnanci Centra právnej pomoci, poskytnú základnú právnu radu a 

taktiež môžu pomôcť pri vypĺňaní žiadosti o poskytnutie právnej pomoci.

Poskytuje Centrum právne rady a právnu pomoc aj v trestných
veciach?

Nie, Centrum neposkytuje právne rady ani právnu pomoc v oblasti trest-

ného práva. Centrum poskytuje právne rady a právnu pomoc len vo vyššie 

uvedených oblastiach práva, ktoré sú zároveň vymedzené v § 3 zákona 

č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej 

núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene 

a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnosten-

ský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z.

PÔSOBNOSŤ CENTRA - OBLASTI PRÁVA

• občianskoprávne 
(spory o nájom alebo vlastníctvo bytu, vyporiadanie bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov, nezaplatenie pôžičky, náhrada škody na zdraví 

a majetku, ochrana spotrebiteľa,...)

• rodinnoprávne 

(platenie výživného, zverenie dieťaťa do výchovy, rozvod, ...)

• pracovnoprávne 

(neplatnosť výpovede zo strany zamestnávateľa, pracovné podmienky,..)

• obchodnoprávne 

(spor z úverovej zmluvy s bankou, spor zo zmluvy o vkladovom účte,....)

• konania pred súdom v správnom súdnictve 
(konanie o preskúmanie rozhodnutia správneho orgánu, konanie pri 

nečinnosti správneho orgánu,...)

• konania pre Ústavným súdom SR

• konania o oddlžení fyzických osôb – tzv. „osobný bankrot“

• cezhraničné spory

• právna pomoc obetiam trestných činov 

podľa zákona č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov

• azyl, zaistenie a administratívne vyhostenie

Pre úspešné schválenie žiadosti o poskytnutie právnej pomoci v civilných 

veciach alebo vo veci osobného bankrotu je nevyhnutné, aby žiadateľ 

spĺňal všetky nižšie uvedené podmienky súčasne:

•  pri civilných sporoch:
1. žiadateľ musí byť v stave materiálnej núdze

2. nejde o zrejmú bezúspešnosť sporu

3. hodnota sporu prevyšuje hodnotu minimálnej mzdy

•  vo veci osobného bankrotu:
1. ide o fyzickú osobu podnikateľa alebo nepodnikateľa

2. žiadateľ musí byť platobne neschopný

3. žiadateľ musí osvedčiť existenciu exekučného alebo iného 

obdobného vykonávacieho konania 

4. žiadateľ musí mať poctivý zámer




