
Konzultačné pracovisko Centra právnej 

pomoci začalo poskytovať služby pre 

obyvateľov regiónu aj v Bardejove. 

Rady v súvislosti s vlastníckym právom, dedičským právom, s rozvodom manželstva, 

výživným, ale aj otázky týkajúce sa práv ochrany spotrebiteľa či exekučné záležitosti. S týmto 

všetkým a tiež ďalšími problémami pomôžu obyvateľom regiónu v novom konzultačnom 

pracovisku. 

Otvorili ho 10. novembra 2015 v budove Okresného úradu Bardejov, konzultačné dni budú 2-

krát do mesiaca. 

Jednou z podmienok bezplatnej pomoci je, aby žiadatelia boli v materiálnej núdzi.  

Komu pomáhajú 

Konzultačné pracovisko spadá pod Centrum právnej pomoci vo Svidníku, ktorého kancelária 

tu bola zriadená v októbri 2009 a do jej územnej pôsobnosti patria okresy Svidník, Stropkov 

a Bardejov.  

Ľudia sa na Centrum najčastejšie obracajú vo veciach z oblasti občianskeho práva, ako sú 

napríklad problémy súvisiace s vlastníckym právom, dedičské veci, náhrada škody, tiež 

rodinného práva, ako je rozvod manželstva, výživné, ďalej pracovného práva, pýtajú sa na 

spotrebiteľské právne veci, ako sú ochrana spotrebiteľa, neprijateľné zmluvné podmienky a s 

tým súvisiace exekučné veci. 

O právnu pomoc môže požiadať ktokoľvek, sú však tri podmienky, ktoré musí žiadateľ v 

zmysle zákona spĺňať. Prvou je, že sa nachádza v stave materiálnej núdze, čo znamená, že 

príjem žiadateľa je nižší ako 1,4-násobok, resp. 1,6-násobok životného minima a nemôže si 

poskytovanie právnych služieb zabezpečiť svojím majetkom. Ďalšou podmienkou je, že spor, 

o ktorý ide, nie je zrejme bezúspešný, to znamená, že nejde o vec, s ktorou žiadateľ v zmysle 

platných právnych predpisov nemôže pred súdom uspieť. A do tretice – hodnota sporu je vyššia 

ako hodnota minimálnej mzdy, pričom sa táto podmienka považuje za splnenú v prípadoch, 

keď hodnotu sporu nemožno vyčísliť v peniazoch, napríklad zverenie dieťaťa do osobnej 

starostlivosti. 

Kde a kedy začali 

Úlohou Centra je poskytovanie právnej pomoci ľuďom, ktorí si ju nemôžu zabezpečiť sami. Ide 

často o ľudí, ktorých príjmy sú také nízke, že si nemôžu dovoliť ani vycestovať za radou do 

vzdialenejšieho mesta a preto sa Centrum snaží prísť k ním bližšie, a to aj prostredníctvom 

otvárania nových konzultačných pracovísk. 

Kancelária vo Svidníku je od Bardejova vzdialená 35 kilometrov, okres Bardejov je rozlohou 

veľmi rozsiahly, takže ľudia, ktorí žijú vo vzdialenejších obciach to majú do Svidníka ďaleko. 

Centrum dúfa, že otvorením konzultačného pracoviska sa informácia o jeho existencii a činnosti 

rozšíri viac medzi ľuďmi a potom budú vedieť, na koho sa v prípade potreby obrátiť. 
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Konzultačné pracovisko má svoju kanceláriu v budove Okresného úradu na 1. poschodí 

a otvorené bude každý druhý utorok v mesiaci v čase od 09.30 hod. do 14.45 hod. 

Na konzultáciu je vhodné si priniesť doklady k právnej stránke veci, aby právnik mohol 

poskytnúť čo najpresnejšiu právnu radu. Pri konzultácii právnik neskúma príjmovú situáciu 

klienta. Tá sa skúma v prípade, že klient požiada o poskytnutie právnej pomoci písomne, na 

predpísanom formulári. Konzultácia trvá maximálne jednu hodinu a je podľa zákona 

spoplatnená sumou 4,50 eura. Na konzultáciu nie je potrebné sa dopredu objednať. 

KTO JE CENTRUM PRÁVNEJ POMOCI 

Centrum právnej pomoci je právnická osoba zriadená zákonom č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní 

právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi, ktorej cieľom je zlepšovanie prístupu k 

spravodlivosti pre ľudí v materiálnej núdzi, t. j. pre tých ľudí, ktorí pre nedostatok 

prostriedkov nemôžu využívať existujúce právne služby.  

Myšlienka bezplatnej právnej pomoci sociálne odkázaným občanom vychádza z článku 47 ods. 

2 Ústavy SR: "Každý má právo na právnu pomoc v konaní pred súdmi, inými štátnymi 

orgánmi alebo orgánmi verejnej správy od začiatku konania, a to za podmienok 

ustanovených zákonom". Úlohou a poslaním Centra je poskytovať právnu pomoc ľuďom 

v materiálnej núdzi, ktorí potrebujú odbornú právnu pomoc no nemôžu si ju dovoliť.  

Centrum právnej pomoci poskytuje právnu pomoc vo veciach občianskoprávnych, 

rodinnoprávnych, pracovnoprávnych, obchodnoprávnych, v konaní pred súdom v správnom 

súdnictve a v týchto veciach aj v konaní pred Ústavným súdom SR.  

Kontakt na kanceláriu Svidník: Sov. Hrdinov 102, 089 01 Svidník ( budova Okresného úradu 

vo Svidníku, prízemie č. d. 87 ), telefonický kontakt: 054 242 00 81, 0917 204 751 alebo e-

mailom: info.sk@centrumpravnejpomoci.sk.  
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