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544

VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z 23. novembra 2005,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 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.

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 26 písm. a) až c) 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. (ďalej
len „zákon“) ustanovuje:

§ 1
Táto vyhláška upravuje

a) vzor žiadosti o poskytnutie právnej pomoci podľa § 10 ods. 1 zákona a zoznam dokladov
preukazujúcich skutočnosti uvedené v žiadosti,

b) vzor žiadosti o poskytnutie právnej pomoci v cezhraničnom spore podľa § 18 ods. 1 zákona
a zoznam dokladov preukazujúcich skutočnosti uvedené v žiadosti a 

c) vzor na postúpenie žiadosti o poskytnutie právnej pomoci v cezhraničnom spore podľa § 23 ods.
1 písm. b) zákona,

d) vzor žiadosti o poskytnutie právnej pomoci v azylovej veci podľa § 24b ods. 1 zákona,

e) vzor žiadosti o poskytnutie právnej pomoci v konaní o administratívnom vyhostení, v konaní
o zaistení štátneho príslušníka tretej krajiny alebo v konaní o zaistení žiadateľa o udelenie azylu
podľa § 24c ods. 2 zákona,

f) vzor žiadosti o poskytnutie právnej pomoci súvisiacej s oznamovaním protispoločenskej činnosti
podľa § 24f ods. 2 a § 24g ods. 2 zákona.

g) vzor žiadosti o poskytnutie právnej pomoci v konaní o oddlžení.

§ 2

(1) Žiadosť o poskytnutie právnej pomoci podľa § 10 ods. 1 zákona sa podáva na tlačive, ktorého
vzor je uvedený v prílohe č. 1.

(2) Žiadosť o poskytnutie právnej pomoci v cezhraničnom spore podľa § 18 ods. 1 zákona sa
podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v osobitnom predpise.1)

(3) Žiadosť o poskytnutie právnej pomoci v cezhraničnom spore, ktorú podáva tuzemská
oprávnená osoba, sa postupuje príslušnému orgánu na tlačive, ktorého vzor je uvedený
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v osobitnom predpise.2) K žiadosti sa pripoja doklady, ktoré vyžaduje príslušný orgán iného
členského štátu Európskej únie na posúdenie skutočností uvedených v žiadosti.

(4) Žiadosť o poskytnutie právnej pomoci v azylovej veci podľa § 24b ods. 1 zákona sa podáva na
tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2.

(5) Žiadosť o poskytnutie právnej pomoci v konaní o administratívnom vyhostení, v konaní
o zaistení štátneho príslušníka tretej krajiny alebo v konaní o zaistení žiadateľa o udelenie azylu
podľa § 24c ods. 2 zákona sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3.

(6) Žiadosť o poskytnutie právnej pomoci súvisiacej s oznamovaním protispoločenskej činnosti
podľa § 24f ods. 2 a § 24g ods. 2 zákona sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č.
4.

(7) Žiadosť o poskytnutie právnej pomoci v konaní o oddlžení sa podáva na tlačive, ktorého vzor
je uvedený v prílohe č. 5.

§ 3

(1) Dokladom preukazujúcim skutočnosti uvedené v žiadosti o poskytnutie právnej pomoci podľa
§ 10 ods. 1 zákona je v prípade

a) príjmu zo závislej činnosti potvrdenie od zamestnávateľa,

b) dávky nemocenského poistenia a dávky v nezamestnanosti potvrdenie Sociálnej poisťovne,

c) dávky dôchodkového poistenia potvrdenie pošty alebo Sociálnej poisťovne,

d) dávky z povinného zahraničného poistenia obdobného druhu ako sociálneho poistenia
potvrdenie banky, Sociálnej poisťovne alebo iného príslušného orgánu, ktorý dávku priznal,

e) príjmu zo starobného dôchodkového sporenia, doplnkového dôchodkového sporenia, životného
poistenia, účelového sporenia potvrdenie životnej poisťovne, doplnkovej dôchodkovej
spoločnosti alebo inej inštitúcie, kde žiadateľ sporil,

f) dávky úrazového poistenia potvrdenie pošty alebo Sociálnej poisťovne,

g) dávky garančného poistenia potvrdenie pošty alebo Sociálnej poisťovne,

h) dávky a príspevkov v hmotnej núdzi právoplatné rozhodnutie o priznaní dávky a príspevkov
v hmotnej núdzi a potvrdenie o poberaní dávky a príspevkov v hmotnej núdzi,

i) náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti potvrdenie od zamestnávateľa,

j) peňažného príspevku za opatrovanie potvrdenie príslušného úradu práce, sociálnych vecí
a rodiny,

k) výživného právoplatný rozsudok súdu, ak táto vyhláška neustanovuje inak, prípadne
rozhodnutie príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ak sa poskytuje náhradné
výživné,

l) neplatenia výživného povinnou osobou čestné vyhlásenie žiadateľa,

m) príjmov zo samostatnej zárobkovej činnosti, nájmu a podnájmu čestné vyhlásenie žiadateľa
a kópia posledného podaného daňového priznania, prípadne potvrdenie príslušného daňového
úradu o jednotlivých čiastkových základoch dane a o uplatnení daňového bonusu za posledné
zdaňovacie obdobie,

n) príjmov z účasti v obchodnej spoločnosti čestné vyhlásenie žiadatela a kópia posledného
podaného daňového priznania, prípadne potvrdenie príslušného daňového úradu o jednotlivých
čiastkových základoch dane a o uplatnení daňového bonusu za posledné zdaňovacie obdobie,
potvrdenie o vyplatenom podiele na zisku, prípadne vyrovnacom podiele alebo podiele na
likvidačnom zostatku,
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o) príjmov z funkcie štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti čestné vyhlásenie žiadateľa
a kópia posledného podaného daňového priznania, prípadne potvrdenie príslušného daňového
úradu o jednotlivých čiastkových základoch dane a o uplatnení daňového bonusu za posledné
zdaňovacie obdobie, potvrdenie o vyplatenej odmene za výkon funkcie štatutárneho orgánu,

p) iných príjmov čestné vyhlásenie žiadateľa,

r) vlastníctva nehnuteľností, umeleckých diel a predmetov, hnuteľných vecí vyššej hodnoty
napríklad výpis z listu vlastníctva, kúpna zmluva, znalecký posudok alebo čestné vyhlásenie
žiadateľa,

s) pohľadávok z cenných papierov, vkladov a úspor napríklad zmluva alebo čestné vyhlásenie
žiadateľa.

(2) Dokladmi preukazujúcimi skutočnosti uvedené v žiadosti o poskytnutie právnej pomoci
v cezhraničnom spore podľa § 18 ods. 1 zákona sú obdobné doklady ako doklady uvedené
v odseku 1 vydané príslušnými orgánmi iného členského štátu Európskej únie.

(3) Dokladmi preukazujúcimi skutočnosti uvedené v žiadosti o poskytnutie právnej pomoci
v azylovej veci podľa § 24b ods. 1 zákona a v žiadosti o poskytnutie právnej pomoci v konaní
o administratívnom vyhostení, v konaní o zaistení štátneho príslušníka tretej krajiny alebo
v konaní o zaistení žiadateľa o udelenie azylu podľa § 24c ods. 2 zákona, sú obdobné doklady ako
doklady uvedené v odseku 1.

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

v z. Lucia Žitňanská v. r.
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Príloha č. 1
k vyhláške č. 544/2005 Z. z.

Žiadosť o poskytnutie právnej pomoci
DynamicResources\d6d02484-0bd8-4187-8f49-e545a01289a6_1.pdf

  

 

 

Žiadosť o poskytnutie právnej pomoci 

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:  
 

 Stav: 
(označte krížikom) 

slobodná/ý  

 

 vydatá/ženatý  

 ovdovená/ý  

 rozvedená/ý  

 odlúčená/ý  
 

 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 konania o nároku na poskytnutie 

právnej pomoci 

(v prílohe priložte plnomocenstvo) 

 

Meno a 

priezvisko:  
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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 právnej veci žiadate o právnu pomoc, a opíšte v stručnosti Váš 

prípad 

  

  

  

  

  

  

  

  
 

Poznámka: Priložte všetky fotokópie súdnych rozhodnutí (platobných rozkazov, 

rozsudkov, uznesení), dôkazov, listín, prípadne inej dokumentácie, ktorou 

preukazujete Vaše tvrdenia! 

 

B.2 Meno a priezvisko, kontaktné údaje protistrany v spore: 

  

 

B.3 Hodnota sporu 

 

Ak viete predmet sporu vyčísliť v peniazoch, uveďte 

sumu:   

 (napr.: ak je predmetom sporu zaplatenie sumy 700 eur, hodnotou sporu je suma 700 eur) 

 Ak neviete vyčísliť hodnotu sporu, označte krížikom:  
 

C. Uveďte, o akú právnu pomoc žiadate 

 Označte krížikom – môžete označiť aj viac možností. 

  právne poradenstvo 

  mediácia (mimosúdne riešenie sporu dohodou) 

  právna pomoc a zastupovanie v súdnom konaní vrátane jeho začatia 

  

právna pomoc a zastupovanie v rámci už prebiehajúceho súdneho 

konania 

  príslušný súd:  

spisová 

značka:  

  dátum najbližšieho pojednávania:  

  
ste navrhovateľom alebo odporcom v 

konaní?  
 

  
právna pomoc a zastupovanie v rámci súdneho konania, ktoré sa týka už 

vydaného súdneho rozhodnutia 

  príslušný súd:  

spisová 

značka:  
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  povaha prípadu: 

    odvolanie, iný opravný prostriedok 

   dátum doručenia rozhodnutia:  

   

ste navrhovateľom alebo odporcom    

v konaní?  

    výkon rozhodnutia, exekúcia 

   

ste oprávneným alebo povinným       

v konaní?  

 

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

Vašich právach? 

 

(napr. lehota na podanie odvolania proti rozhodnutiu súdu, odporu proti platobnému rozkazu, námietok 
proti exekúcii, premlčacia lehota, lehota na podanie žaloby o určenie neplatnosti výpovede z práce; 
blížiace sa kľúčové súdne pojednávanie, dražba bytu, vysťahovanie z bytu) 

  

 
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! 

 

E. Rodinná a sociálna situácia žiadateľa 
 

 
Poberáte dávku a príspevky v hmotnej núdzi? 
(označte krížikom)  ÁNO      NIE  

 

Pozn.: V prípade, ak ste poberateľom dávky a príspevkov v hmotnej núdzi, časti E.1 

až E.5 nevypĺňajte! 

 

E.1 Príjmové pomery žiadateľa 
  

Pozn.: K žiadosti priložte doklady o príjme z mesiaca, v ktorom podávate žiadosť, 

a za 6 mesiacov pred jej podaním! 
  

 Mám príjem: Označte krížikom – môžete označiť aj viac možností. 

  

mzda alebo plat zo zamestnania 

 suma:  

  
príjem z dohody o vykonaní práce/pracovnej 

činnosti suma:  

  

príjem z brigádnickej činnosti 

 suma:  

 

 

príjem zo samostatnej zárobkovej činnosti 
(z podnikania na základe živnostenského alebo iného 
oprávnenia, z použitia alebo poskytnutia práv z priemyselného 
alebo iného duševného vlastníctva, z finančného 
sprostredkovania a pod.) suma:  

  

príjem z funkcie konateľa alebo spoločníka 

firmy suma:  

 
 

príjem z nájmu alebo podnájmu 
(nehnuteľnosti alebo hnuteľnej veci) 

 suma:  

  
príjem z iného majetku 
(vklady, úspory, cenné papiere, úspory, iné cennosti) suma:  

 

 

 

príjem z pohľadávok voči tretím osobám nad 

750 Eur 
(ak Vám niekto dlhuje peniaze); uveďte aj stav pohľadávky 
(vymáhaná/neuplatňovaná) suma:  
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Som evidovaným uchádzačom o zamestnanie na úrade 

práce, sociálnych vecí a rodiny.  ÁNO  NIE 

 

 

Som žiak ZŠ/ SŠ alebo študent VŠ.  ÁNO  NIE 
 
 

 Poberám: Označte krížikom – môžete označiť aj viac možností 

 
 

dôchodkové dávky  
 

suma:   predčasný  starobný 
 

invalidný 
 

sirotský 
 

vdovský 

 

 

    

    

 vdovecký      sociálny 
 

 

nemocenské dávky  suma:  

     materské suma:  

  dávka v nezamestnanosti suma:  

     dávka úrazového poistenia suma:  

     dávka garančného poistenia suma:  
 

  peňažný príspevok na opatrovanie suma:  

  rodičovský príspevok suma:  

  prídavok na dieťa suma:  

 

 

 dávky/príspevky zo zahraničia suma:  

  (dôchodok, rodičovský príspevok, prídavok na dieťa)   

  príspevky pri náhradnej starostlivosti suma:  
 

 
 

výživné 

suma:   manželské  na dieťa 
 príspevok rozvedenému 

manželovi 

 

 

iné príjmy 
(príjmy z príležitostných činností vrátane príjmov 
z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného 
hospodárstva; príjmy z prevodu vlastníctva nehnuteľností, z 
predaja hodnotnejších hnuteľných vecí; výnos z investovania 
majetku v dôchodkovom fonde, dávky doplnkového 
dôchodkového sporenia, životného poistenia, účelového 
sporenia a z kapitálového majetku; doktorandské štipendium; 
dobrovoľné príspevky ako finančná pomoc od príbuzných 
a príspevky z nadácií)                                           suma:  

E.2 

 

Majetkové pomery žiadateľa 

  

 Vlastním: 

  nehnuteľnosť používanú na trvalé bývanie hodnota:  

  

iné nehnuteľnosti (napr. orná pôda, záhrada, lesné 

pozemky) hodnota:  

  vklady a úspory hodnota:  

  automobil/y (uveďte značku a rok výroby) hodnota:  

  

........................................................................ 

iné 
(cenné papiere, umelecké diela, hnuteľné veci vyššej hodnoty) hodnota:  

 

E.3 Rodinné pomery žiadateľa 
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Manžel/-ka; druh/družka; zákonný zástupca/iná fyzická osoba, ktorá poberá na 

dieťa príjem: 

 

Meno 

a priezvisko:  

Dátum 

narodenia:  
 

 Nezaopatrené deti (maloleté deti do 18 rokov, prípadne staršie deti študujúce na SŠ alebo VŠ): 

 

Meno 

a priezvisko:  

Dátum 

narodenia:  

 

Meno 

a priezvisko:  

Dátum 

narodenia:  

 

Meno 

a priezvisko:  

Dátum 

narodenia:  

 

Meno 

a priezvisko:  

Dátum 

narodenia:  

 

Meno 

a priezvisko:  

Dátum 

narodenia:  
 
 

E.4 Príjem spoločne posudzovaných osôb 
 

Osoby uvedené v časti E.3 na účely posudzovania Vašej príjmovej situácie 

považujeme za spoločne posudzované osoby. To neplatí, ak sa sporíte medzi sebou 

navzájom. Z tohto dôvodu rovnako, ako pri Vašom príjme, zdokladujte aj príjmy 

týchto osôb za mesiac, v ktorom podávate žiadosť, a za 6 mesiacov pred jej podaním! 

 
E.5 Výdavky žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb 

Pozn.: K žiadosti priložte doklady o výdavkoch  z mesiaca, v ktorom podávate žiadosť, 

a za 6 mesiacov pred jej podaním!  

 Žiadateľ 

Manžel/ka, 
druh/žka, zákonný 
zástupca dieťaťa 

Nezaopatrené 
deti 

Na bývanie: (nájom, energie, pevné palivo, 

vodné stočné)    

Strava:    

Ošatenie + hygiena:    

Zdravotná starostlivosť (lieky, výdavky 

súvisiace so zdravotným postihnutím, diétne 
stravovanie):    

Pôžičky, úvery, exekúcie: 
(uveďte názov spoločnosti a výšku mesačnej splátky)    

     

     

     

     

Ostatné výdavky: 
(škola, cestovné, výdavky výživné, prípadne 
jednorazové nevyhnutné či neočakávané výdavky 
v posudzovanom období)    

     

     

     

     

 
 Pozn.: Ak máte viac pravidelných výdavkov, uveďte ich podrobne v časti F. Doplňujúce 

informácie! 
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G. Čestné vyhlásenie o pravdivosti a úplnosti údajov 

 

Čestne vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé a som si 

vedomý/á právnych následkov v prípade uvedenia nepravdivých údajov. 

 

V _________________________________       Dňa _____________________________  

Podpis žiadateľa/ky:  _____________________________  
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Príloha č. 2
k vyhláške č. 544/2005 Z. z.

ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE PRÁVNEJ POMOCI V AZYLOVEJ VECI
DynamicResources\d6d02484-0bd8-4187-8f49-e545a01289a6_2.pdf
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Príloha č. 3
k vyhláške č. 544/2005 Z. z.

ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE PRÁVNEJ POMOCI V KONANÍ O ADMINISTRATÍVNOM
VYHOSTENÍ

DynamicResources\d6d02484-0bd8-4187-8f49-e545a01289a6_3.pdf

 
ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE PRÁVNEJ POMOCI V KONANÍ O 
ADMINISTRATÍVNOM VYHOSTENÍ, V KONANÍ O ZAISTENÍ 
ŠTÁTNEHO PRÍSLUŠNÍKA TRETEJ KRAJINY A V KONANÍ 

O ZAISTENÍ ŽIADATEĽA O UDELENIE AZYLU 
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Číslo spisu konania o administratívnom vyhostení, konania o zaistení štátneho príslušníka tretej krajiny alebo konania o 
zaistení žiadateľa o udelenie azylu.*: ........................................................................................................  

 
B. Informácie o konaní o administratívnom vyhostení, konaní o zaistení štátneho príslušníka tretej krajiny alebo 
konaní o zaistení žiadateľa o udelenie azylu*, v ktorom žiadate o právnu pomoc 
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Čestne vyhlasujem, že nemám právneho zástupcu v konaní o administratívnom vyhostení, konaní o zaistení štátneho 
príslušníka tretej krajiny alebo konaní o zaistení žiadateľa o udelenie azylu*  podľa zákona č. 327/2005 Z. z. v znení 
zákona č. 332/2011 Z. z. 
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E. Splnomocnenie 
Splnomocňujem Centrum právnej pomoci na zastupovanie v konaní o administratívnom vyhostení, v konaní o zaistení 
štátneho príslušníka tretej krajiny alebo konaní o zaistení žiadateľa o udelenie azylu.* 

V ...................................................................... dňa ..................................................................  

Podpis žiadateľa/žiadateľky ..................................................................................................  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------- 
* Nehodiace sa prečiarknite 
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Príloha č. 4
k vyhláške č. 544/2005 Z. z.

ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE PRÁVNEJ POMOCI SÚVISIACEJ S OZNAMOVANÍM
PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI

DynamicResources\d6d02484-0bd8-4187-8f49-e545a01289a6_4.pdf
  

 

  

 

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 
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 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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Príloha č. 5
k vyhláške č. 544/2005 Z. z.

ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE PRÁVNEJ POMOCI V KONANÍ O ODDLŽENÍ
DynamicResources\d6d02484-0bd8-4187-8f49-e545a01289a6_5.pdf

 
 

 
 

 

 
 

Žiadosť o poskytnutie právnej pomoci 

v konaní o oddlžení 
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 

 

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 pre účely nárokového konania 

(v prílohe priložte plnomocenstvo) 

 

Meno a 

priezvisko:  

 
Dátum 
narodenia:  

 Adresa 
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 Ulica:  číslo:  

 Obec:  PSČ:  

 Telefónne číslo:  E-mail:  

 

B. Informácie o konaní, v ktorom žiadate o právnu pomoc 

B.1 

 

Chcete si po oddlžení zachovať aspoň 

čiastočne Váš majetok? (označte krížikom) 
 áno  nie 

 

B.2 Uveďte, v akej veci žiadate o právnu pomoc (označte krížikom) 

 

 
v konaní o oddlžení konkurzom  

 

 

(v  konaní o oddlžení konkurzom zastupuje dlžníka štandardne Centrum právnej 

pomoci, ďalej len „Centrum“) 

 

 

 v konaní o oddlžení splátkovým kalendárom 

(označte vždy, ak ste v kolónke B. 1 označili „áno“,) 

 

 

 

  Na poskytovanie právnej pomoci v konaní o oddlžení splátkovým kalendárom 

žiadam ustanoviť konkrétneho advokáta; doplňte aj jeho meno a priezvisko: 

 

 

 

_________________________________________________________________

____________ 

(Centrum v prípade úspešnej žiadosti o právnu pomoc v konaní o oddlžení 

splátkovým kalendárom určí advokáta, pričom môže prihliadnuť aj na vašu 

preferenciu)   

 

  

______________________________________________

_____________________________________ 

B.3 Opíšte v stručnosti Vašu aktuálnu životnú situáciu  
(uveďte najmä, v akej finančnej situácii sa nachádzate, aké sú Vaše príjmy a nevyhnutné 

výdavky, ako vznikli Vaše dlhy a voči komu máte dlhy)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 

Pozn.: Priložte fotokópie dokladov, ktoré preukazujú Vaše tvrdenia! 

 

B.4 Vyhlasujem, že sa voči mne vedie minimálne jedno exekučné konanie alebo 

obdobné vykonávacie konanie: 

 

súdny 

exekútor:  

spisová 

značka:  

 oprávnený:  

 výška vymáhanej istiny:  
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Pozn.: Priložte fotokópiu upovedomenia o začatí exekúcie a exekučného titulu. Ak sú 

proti Vám vedené aj ďalšie exekučné konania alebo obdobné vykonávacie konania, 

tieto špecifikujte v kolónke C. Doplňujúce informácie. 

 

  

 

_______________________________________________________________________

____________ 

 
B.5 Vyhlasujem, že voči mne za posledných desať rokov 

 

 

bol  

 

 
  

nebol 

 

 vyhlásený konkurz alebo určený splátkový kalendár podľa štvrtej časti zákona č. 

7/2005 Z. z.  o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov   

    

 

C. Doplňujúce informácie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Čestné vyhlásenia 

 

Čestne vyhlasujem, že som platobne neschopný/-á, do toho stavu som sa 

nepriviedol/-dla úmyselne,  pri preberaní záväzkov som sa nespoliehal/-a na to, že 

svoje dlhy budem riešiť oddlžením a nemám snahu poškodiť svojho/-ich veriteľa/-ov 

alebo zvýhodniť niektorého/-ých veriteľa/-ov. Čestne vyhlasujem, že na území 

Slovenskej republiky mám centrum hlavných záujmov. 

 

Čestne vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé a som si 

vedomý/-á právnych následkov v prípade uvedenia nepravdivých údajov.  

 

V  Dňa  
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 Podpis žiadateľa/-ky:   

 

 

 

E. Poučenia 
 

 

 Na výzvu Centra žiadateľ doplní v primeranej lehote určenej Centrom ďalšie údaje a 

doklady týkajúce sa skutočností rozhodujúcich na posúdenie nároku 

na poskytnutie právnej pomoci. 
 

 

 Centrum rozhodne o nároku na poskytnutie právnej pomoci do 30 dní, a to až po 

doručení riadne vyplneného formuláru žiadosti doloženého všetkými potrebnými 

dokladmi, t. j. táto lehota začína plynúť až vtedy, keď doložíte všetky požadované 

doklady Centru a poskytnete všetky informácie potrebné na rozhodovanie Centra 

o Vašom nároku. 
 

 

 Nakoľko Centrum poskytuje na účet príslušného súdu preddavok na úhradu paušálnej 

odmeny správcu v konaní o oddlžení konkurzom a dlžník je povinný hodnotu 

poskytnutého preddavku vrátiť Centru v mesačných splátkach do troch rokov od jeho 

poskytnutia, podmienkou poskytnutia právnej pomoci je uzavretie dohody 

o splátkach s Centrom. Táto pohľadávka Centra nie je oddlžením dotknutá. 

V konaní o oddlžení splátkovým kalendárom Centrum nemá oprávnenie hradiť 

preddavok  na úhradu paušálnej odmeny správcu, v tomto konaní tieto náklady hradí 

dlžník. Rovnako to platí aj pre náklady právneho zastúpenia, ktoré si hradí dlžník 

sám.  
 

 

 Akékoľvek zmeny, ktoré môžu ovplyvniť vydanie rozhodnutia Centra, je žiadateľ 
povinný Centru bezodkladne nahlásiť. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



544/2005 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 33

1) Rozhodnutie Komisie 2004/844/ES z 9. novembra 2004, ktorým sa stanovuje forma žiadostí
o právnu pomoc podľa smernice Rady 2003/8/ES na zlepšenie prístupu k spravodlivosti pri
cezhraničných sporoch stanovením minimálnych spoločných pravidiel, ktoré sa týkajú právnej
pomoci pri takýchto sporoch (Ú. v. EÚa L 365, 10. 12. 2004).

2) Rozhodnutie Komisie 2005/630/ES z 26. augusta 2005, ktorým sa ustanovuje formulár na
postúpenie žiadostí o poskytovanie právnej pomoci podľa smernice Rady 2003/8/ES (Ú. v. EÚ L
225, 31. 8. 2005).
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