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Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu. 
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1. Čo je Centrum právnej pomoci? 

Centrum právnej pomoci je štátna rozpočtová organizácia zriadená 
Ministerstvom spravodlivosti SR na základe zákona č. 327/2005 Z. z. o 
poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi. Centrum právnej 
pomoci vzniklo 01.01.2006.  

Zmyslom práce centra je poskytovať komplexnú právnu pomoc vo 
vymedzených oblastiach ľuďom, ktorí nemôžu využívať právne služby v 
dôsledku nedostatku peňazí a majetku. Centrum sa tak snaží zabezpečiť ľuďom 
v núdzi efektívnu právnu ochranu a prístup k uplatneniu ich práv.  

 

Pôsobnosť Centra právnej pomoci. 

 v občianskoprávnych veciach (napr. v sporoch týkajúcich sa nájmu bytu, 
vysporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov, nezaplatenia 
pôžičky, ochrany spotrebiteľa, náhrada škody), 

 v rodinnoprávnych veciach (napr. platenie výživného, zverenie dieťaťa do 
výchovy, rozvod), 

 v pracovnoprávnych veciach (napr. v sporoch týkajúcich sa neplatnosti 
výpovede, pracovných podmienok, diskriminácie na pracovisku), 

 v obchodnoprávnych veciach (napr. v spore z úverovej zmluvy s bankou, 
spore zo zmluvy o vkladovom účte), 

 v konaní pred súdom v správnom súdnictve (napr. v konaní o preskúmanie 
rozhodnutia správneho orgánu, pri nečinnosti správneho orgánu), 

 v uvedených veciach aj v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej 
republiky, 

 v konaniach o oddlžení fyzických osôb, 
 v cezhraničných sporoch iba fyzickým osobám, ktoré majú bydlisko alebo 

obvyklý pobyt na území členského štátu Európskej únie, 
 v azylových veciach, v konaní o administratívnom vyhostení, v konaní o 

zaistení štátneho príslušníka tretej krajiny, v konaní o zaistení žiadateľa o 
udelenie azylu. 

V trestných konaniach Centrum právnej pomoci nemá pôsobnosť!!! 
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2. Kto si môže podať žiadosť. 

 vo vnútroštátnych sporoch každá fyzická osoba, 

 v cezhraničných sporoch iba fyzická osoba, ktorá má bydlisko alebo obvyklý 

pobyt na území členského štátu Európskej únie, 

 v azylových veciach, fyzická osoba, ktorej vzniklo právo na poskytnutie 
právnej pomoci v azylovej veci, 

 v konaní o administratívnom vyhostení, v konaní o zaistení štátneho 
príslušníka tretej krajiny alebo v konaní o zaistení žiadateľa o udelenie azylu 

sa právna pomoc fyzická osoba, ktorej vzniklo právo na poskytnutie právnej 
pomoci v týchto veciach. 

 

Aké sú podmienky poskytnutia právnej pomoci a čo sa skúma?  

(Tieto podmienky musí fyzická osoba spĺňať vo vnútroštátnych sporoch, netýka 
sa konania o oddlžení fyzických osôb.)  

Na poskytnutie právnej pomoci má fyzická osoba nárok, ak spĺňa súčasne tieto 
tri podmienky: 

a) nachádza sa v stave materiálnej núdze, t. j. je poberateľom dávky a 
príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, alebo jej príjem nepresahuje  
1,4-násobok sumy životného minima a nemôže si využívanie právnych 

služieb zabezpečiť svojím majetkom, 

b) nejde o zrejmú bezúspešnosť sporu, 

c) hodnota sporu prevyšuje hodnotu minimálnej mzdy ustanovenej 
osobitným zákonom. 

 

V prípade, ak fyzická osoba presahuje 1,4-násobok sumy životného minima, 
ale zároveň nepresahuje 1,6-násobok sumy životného minima, nemôže si 
využívanie právnych služieb zabezpečiť svojím majetkom a spĺňa všetky 
ostatné podmienky, má právo na poskytnutie právnej pomoci s finančnou 
účasťou v výške 20% trov právneho zastúpenia.  
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3. Skúmanie podmienky materiálnej núdze. 

Pri skúmaní materiálnej núdze Centrum právnej pomoci skúma výšku príjmu 
za kalendárny mesiac, v ktorom je podaná žiadosť o poskytnutie právnej 
pomoci, pričom sa prihliada aj na príjem za posledných šesť kalendárnych 

mesiacov pred jej podaním (t. j. ak je žiadosť podaná v januári, je potrebné 
preukázať potvrdenie o výške príjmu vyplatenom v mesiaci január a potvrdenie 
o príjmoch vyplatených v mesiacoch júl až december). 

Za príjem sa nepovažuje:  

- dávka a príspevky k dávke v hmotnej núdzi (napr. príspevok na zdravotnú 

starostlivosť, aktivačný príspevok, príspevok na bývanie, a iné) a 

jednorazová dávka v hmotnej núdzi, 

- peňažné príspevky občanom s ťažkým zdravotným postihnutím na 

kompenzáciu sociálnych dôsledkov ich ťažkého zdravotného postihnutia, 

- materské a dávky štátnej sociálnej podpory (napr. rodičovský príspevok, 

príspevok pri narodení dieťaťa, prídavok na dieťa), 

- zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť, 

- štipendiá (okrem doktorandského štipendia). 

Napriek tomu, že vyššie uvedené dávky, resp. príspevky, sa do príjmu 

nezapočítavajú, ich zdokladovanie je nevyhnutné. 

Pri posudzovaní príjmu Centrum právnej pomoci posudzuje aj spoločne 

posudzované osoby. Takýmito osobami sú napríklad manžel, manželka, 

nezaopatrené dieťa, alebo iná fyzická osoba, ktorá má spoločné nezaopatrené 

dieťa s fyzickou osobou, ktorá požiadala o poskytnutie právnej pomoci.  

Toto neplatí, ak sú spoločne posudzované osoby protistranami v súdnom 

spore (napr. konanie o rozvode manželstva). 
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Za majetok sa považujú: 

 

- nehnuteľnosti (napr. dom, byt, záhrada, pozemok). Na preukázanie 
vlastníctva nehnuteľnosti nie je potrebné doložiť k žiadosti o poskytnutie 
právnej pomoci list vlastníctva, ale je nevyhnutné vlastníctvo nehnuteľnosti 
uviesť v žiadosti o poskytnutie právnej pomoci, 
 

- hnuteľné veci (motorové vozidlá, obrazy), 
 

- ak to ich povaha pripúšťa, práva alebo iné majetkové hodnoty (napr. cenné 
papiere, právo spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným na 
vyplatenie podielu na zisku). 
 

4. Skúmanie podmienky zrejmej bezúspešnosti sporu. 

 

Pri posudzovaní zrejmej bezúspešnosti sporu Centrum právnej pomoci 
prihliada najmä na to, či právo nezaniklo uplynutím času, či sa právo 
nepremlčalo a či je fyzická osoba schopná označiť dôkazy na preukázanie 

svojich tvrdení, ktoré sú dôležité na zistenie skutkového stavu. 

 

5. Skúmanie podmienky hodnoty sporu. 

Hodnota sporu sa určuje v peniazoch. Hodnota sporu musí byť vyššia ako suma 
aktuálne určenej minimálnej mesačnej mzdy. 

Splnenie podmienky stanovenej hodnoty sporu sa nevyžaduje v sporoch, 
ktorých hodnotu nie je možné vyčísliť (napr. konanie o obmedzenie 
spôsobilosti na právne úkony). 
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6. Ako požiadať o poskytnutie právnej pomoci. 

Žiadosť o poskytnutie právnej pomoci je nevyhnutné podať na predpísanom 
tlačive. Takéto podanie je možné urobiť písomne, elektronicky so zaručeným 
elektronickým podpisom alebo cez Ústredný portál verejnej správy.  

Ak je podanie žiadosti neúplné, Centrum právnej pomoci konanie preruší 
a fyzickú osobu, ktorá požiadala o poskytnutie právnej pomoci, vyzve na 

odstránenie nedostatkov svojho podania. 

Po splnení všetkých vyššie uvedených podmienok Centrum právnej pomoci 

rozhodne o nároku na právnu pomoc do 30 dní.    

7. Centrum právnej pomoci poskytuje pomoc aj formou predbežnej 
konzultácie.  

Predbežnú konzultáciu môže využiť každá fyzická osoba. 

Predmetom predbežnej konzultácie je: 

a) vysvetlenie podmienok na poskytnutie právnej pomoci,  

b) základná právna rada, 

c) upozornenie na nebezpečenstvo zmeškania lehoty v konkrétnom prípade, 

d) pomoc pri vypĺňaní žiadosti o poskytnutie právnej pomoci.  

Predbežná konzultácia je poskytovaná v jednej právnej veci, len jeden krát a to 
v trvaní maximálne jednej hodiny. Za poskytnutie jednej predbežnej 
konzultácie sa podľa zákona platí poplatok vo výške 4,50 Eur. 
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8. Čo ak vám hrozí zmeškanie lehoty? 

  

V prípade, ak hrozí nebezpečenstvo zmeškania lehoty (napr. na podanie 
odvolania proti rozhodnutiu súdu, podanie odporu proti platobnému rozkazu, 
a pod.), je možné žiadosťou o poskytnutie právnej pomoci požiadať 
o predbežné poskytnutie právnej pomoci. O predbežnom poskytnutí právnej 
pomoci Centrum právnej pomoci rozhodne bez zbytočného odkladu. O 
priznaní, resp. nepriznaní predbežnej právnej pomoci, centrum urýchlene 
rozhodne ešte pred riadnym rozhodnutím o nároku na poskytnutie právnej 
pomoci. 

Ak sa po posúdení podmienok na vznik nároku na poskytnutie právnej pomoci 
zistí, že fyzická osoba nespĺňa podmienky na priznanie nároku na poskytnutie 
právnej pomoci, môžu mu byť dodatočne vyúčtované trovy právneho 
zastúpenia vo výške určenej osobitným predpisom. 

9. Cezhraničné spory.  

 

O cezhraničný spor ide vtedy, ak príslušným súdom na konanie vo veci je súd 

iného členského štátu Európskej únie ako Slovenskej republiky. 

Pomoc centra v týchto prípadoch bude spočívať v prijatí žiadosti o poskytnutie 

právnej pomoci tuzemskej oprávnenej osoby (t. j. osoby, ktorá má trvalý alebo 

prechodný pobyt na území Slovenskej republiky) a v postúpení tejto žiadosti 

príslušnému orgánu členského štátu.  
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Kancelárie CPP: 

 

                                    CALL CENTRUM 

                      0650 105 100 
         

CPP - Kancelária Bratislava 

Račianska 71 

810 05  Bratislava 15 

CPP - Kancelária Rimavská Sobota 

Čerenčianska 20 

979 01  Rimavská Sobota 

 

CPP - Kancelária Banská Bystrica 

Skuteckého 30 

974 01  Banská Bystrica 

 

CPP- Kancelária Svidník 

Sov. Hrdinov 102 

089 01  Svidník 

 

CPP - Kancelária Humenné 

Lipová 1 

066 01  Humenné 

 

CPP- Kancelária Trenčín 

Gen. M. R. Štefánika 20 

911 01  Trenčín 

 

CPP - Kancelária Košice 

Murgašova 3 

040 41  Košice 

 

CPP- Kancelária Trnava 

Pekárska 11 

917 01  Trnava 

 

CPP - Kancelária Liptovský Mikuláš 

Kollárova 2 

031 01  Liptovský Mikuláš 

 

CPP- Kancelária Tvrdošín 

Medvedzie 132 

027 44  Tvrdošín 

 

CPP - Kancelária Nitra 

Štefánikova trieda 26 

949 03  Nitra  3 

 

CPP- Kancelária Žilina 

P.O.Hviezdoslava 690/6 

011 00  Žilina 

 

CPP - Kancelária Prešov 

Masarykova 10 

080 01  Prešov 

 

CPP - Kancelária Žiar n/Hronom 

SNP 613/124 

965 01  Žiar nad Hronom 

 

CPP - Kancelária Komárno 

Župná ul. 14 

945 01  Komárno 
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Konzultačné dni:  

  

Pondelok:  8:00 – 15:00 h 

Streda:   8:00 – 16:00 h  

 

Informačná kancelária – úradné hodiny: 

 

Pondelok:   8:00 – 15:00 h  

Utorok:  8:00 – 15:00 h 

Streda:   8:00 – 16:00 h  

Štvrtok:  8:00 – 15:00 h 

Piatok:   nestránkový deň   

 

 

 

www.centrumpravnejpomoci.sk 

info@centrumpravnejpomoci.sk 

Facebook: Centrum právnej pomoci 

 

http://www.centrumpravnejpomoci.sk/
mailto:info@centrumpravnejpomoci.sk
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