
  

 

  

 

Žiadosť o poskytnutie právnej pomoci 

súvisiacej s oznamovaním protispoločenskej 

činnosti 
podľa 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 
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov 

(„zákon o poskytovaní právnej pomoci“) 

 

A. Údaje o žiadateľovi (o osobe, ktorá žiada o právnu pomoc) 

A.1 Priezvisko:  

 Rodné priezvisko:  

 Meno:  

 Pohlavie:  žena  muž 

 Rodné číslo:  

Štátna 

príslušnosť:  
 

 Adresa trvalého pobytu 

 Ulica:  číslo:  

 Obec:  PSČ:  
 

 

Iná adresa (prechodný pobyt, korešpondenčná adresa, iná adresa na 

doručovanie) 

 Ulica:  číslo:  

 Obec:  PSČ:  
 

 Kontaktné údaje 

 Telefónne číslo:  E-mail:  

 

A.2 Údaje o zákonnom zástupcovi/opatrovníkovi žiadateľa 

(ak je žiadateľ neplnoletý alebo nespôsobilý na právne úkony) 

 

Meno a 

priezvisko:  

 

Dátum 

narodenia:  

 Adresa 

 Ulica:  číslo:  

 Obec:  PSČ:  

 Telefónne číslo:  E-mail:  

 

A.3 Údaje o splnomocnencovi žiadateľa na účely nárokového konania 

(v prílohe priložte plnomocenstvo) 

 

Meno a 

priezvisko:  

 

Dátum 

narodenia:  

 Adresa 



 Ulica:  číslo:  

 Obec:  PSČ:  

 Telefónne číslo:  E-mail:  

 

B. Informácie o spore, ohľadom ktorého žiadate o právnu pomoc 

B.1 Uveďte v akej veci žiadate o právnu pomoc 

(označte krížikom) 

 
 

v konaní súvisiacom s podaním oznámenia o protispoločenskej činnosti 

(okrem trestného konania a konania o správnom delikte) 

 

 

v konaní súvisiacom s podaním návrhu na nariadenie predbežného 

opatrenia na súd (ak voči žiadateľovi bola v súvislosti s podaním podnetu 

zamestnávateľovi inšpektorátom práce pozastavená účinnosť pracovnoprávneho 

úkonu zamestnávateľa) 

B.2 Opíšte v stručnosti Váš prípad 

  

  

  

  

  

  

  

  
 

Pozn.: Priložte všetky doklady o tom, že ste oznamovateľom protispoločenskej 

činnosti, resp. o tom, že voči Vám bola pozastavená účinnosť pracovnoprávneho 

úkonu, ako aj ďalšie fotokópie listín, prípadne inej dokumentácie, ktorou 

preukazujete Vaše tvrdenia! 

 

B.3 Meno a priezvisko, kontaktné údaje protistrany v spore: 

  

 

B.4 Hodnota sporu 

 

Ak viete predmet sporu vyčísliť v peniazoch, uveďte 

sumu:   
 

 Ak neviete vyčísliť hodnotu sporu, označte krížikom:  
 

C. 
Hrozí Vám nebezpečenstvo zmeškania lehoty, prípadne bezprostredná ujma na 

Vašich právach? 
  

 
Žiadam o predbežné poskytnutie právnej pomoci (označte 

krížikom)  

 dôvod:  

koniec 

lehoty/termín:  
  
  

Pozn.: Priložte fotokópiu dokladu, z ktorého ste sa dozvedeli, že Vám plynie lehota, 

prípadne bol určený termín určitej udalosti! 

 

D. Doplňujúce informácie 
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