OZNÁMENIE
10/2014
MINISTERSTVA SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 9. mája 2014
č. 37828/2014/110
o vydaní Štatútu Centra právnej pomoci
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 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 (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v
znení neskorších predpisov vydalo Štatút Centra právnej pomoci.
Vzhľadom na dôležité úlohy, ktoré z neho vyplývajú, Ministerstvo spravodlivosti
Slovenskej republiky uverejňuje jeho text:
Štatút
Centra právnej pomoci
z 9. mája 2014
Čl. 1
Úvodné ustanovenie
(1)
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 5
ods. 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 (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) schvaľuje
Štatút Centra právnej pomoci (ďalej len „štatút“), ktorým sa podrobnejšie určuje postavenie,
pôsobnosť a úlohy Centra právnej pomoci (ďalej len „centrum“), zásady činnosti a zásady
vnútornej organizácie centra a vzťahy centra k ústredným orgánom štátnej správy a ďalším
orgánom a organizáciám.
(2)
Centrum sa pri plnení úloh riadi Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ďalšími
všeobecne záväznými právnymi predpismi, štatútom, organizačným poriadkom centra,
koncepciou činnosti centra, internými riadiacimi aktmi centra a internými riadiacimi aktmi
ministerstva a pri svojej činnosti uplatňuje základné princípy právneho štátu.
Čl. 2
Postavenie centra
Centrum je právnická osoba zriadená zákonom, ktorá v právnych vzťahoch vystupuje
vo svojom mene.

Čl. 3
Pôsobnosť centra
(1)
Centrum zabezpečuje primeranú a rovnomernú dostupnosť svojich služieb na celom
území Slovenskej republiky.
(2)

Centrum
a) poskytuje a zabezpečuje poskytovanie právnej pomoci fyzickým osobám na území
Slovenskej republiky vo vnútroštátnych sporoch v rozsahu ustanovenom zákonom,
b) poskytuje a zabezpečuje poskytovanie právnej pomoci v azylových veciach, v konaní
o administratívnom vyhostení podľa osobitného predpisu,1)
c) rozhoduje o úhrade peňažných prostriedkov na účely poskytnutia právnej pomoci
osobám, ktoré nespĺňajú podmienky na poskytnutie právnej pomoci podľa zákona
z prostriedkov centra, ak ide o vec hodnú osobitnej ochrany a potreby zabezpečenia
prístupu k spravodlivosti,
d) plní úlohy prijímajúceho a postupujúceho orgánu v oblasti poskytovania právnej
pomoci pre územie Slovenskej republiky a iných členských štátov podľa práva
Európskej únie.2)

(3)

Na tento účel centrum najmä
a) prijíma opatrenia na zabezpečenie primeranej a rovnomernej dostupnosti svojich
služieb,
b) poskytuje predbežné konzultácie,
c) rozhoduje o predbežnom poskytnutí právnej pomoci fyzickým osobám,
d) rozhoduje o nároku fyzických osôb na poskytnutie právnej pomoci,
e) rozhoduje o forme poskytovania právnej pomoci,
f) zabezpečuje poskytovanie právnej pomoci prostredníctvom právnika centra, určeného
advokáta alebo určeného mediátora,
g) poskytuje právne poradenstvo osobám, ktorým bol priznaný nárok na poskytnutie
právnej pomoci vo forme poradenstva,
h) rozhoduje o odmene advokátov a mediátorov za podmienok ustanovených zákonom.

(4)
a)
b)
c)
d)

Centrum plní ďalšie úlohy, najmä
vo vzťahu k štátnemu rozpočtu,3)
na úseku kontrolnej činnosti,4),
na úseku slobodného prístupu k informáciám,5)
na úseku petícií a sťažností,6)

) Napríklad zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
2
) Čl. 14 ods. 2 smernice Rady 2003/8/ES z 27. januára 2003 o zlepšení prístupu k spravodlivosti pri
cezhraničných sporoch ustanovením minimálnych spoločných pravidiel týkajúcich sa právnej pomoci pri
takýchto sporoch.
3
) Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
4
) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení
neskorších predpisov, zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5
) Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
6
) Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z. z.
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e) na úseku zodpovednosti štátu za škodu spôsobenú orgánmi verejnej moci pri výkone
verejnej moci,7)
f) plní povinnosti podľa medzinárodných zmlúv a dohovorov v oblasti poskytovania
právnej pomoci, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Čl. 4
Zásady činnosti a vnútornej organizácie centra
(1)

Centrum riadi a za jeho činnosť zodpovedá riaditeľ centra (ďalej len „riaditeľ“).

(2)
Riaditeľ je štatutárnym orgánom centra a koná v jeho mene vo vzťahoch k štátnym
orgánom, právnickým osobám a fyzickým osobám.
(3)
Riaditeľa v čase jeho neprítomnosti zastupuje písomne poverený zamestnanec
v rozsahu jeho práv a povinností. Riaditeľ môže písomne poveriť aj iného zamestnanca, aby
ho zastupoval v ním určenom rozsahu.
(4)

V centre sa uplatňujú tieto stupne riadenia:
a) riaditeľ,
b) vedúci odboru.

(5)
Vedúci kancelárie riaditeľa a vedúci kancelárie centra má postavenie vedúceho
odboru.
(6)
Postavenie, rozsah oprávnení a zodpovednosti riaditeľa a vedúceho odboru upraví
organizačný poriadok centra.
Čl. 5
Vnútorná organizácia centra
(1)

Centrum sa organizačne člení na organizačné útvary, ktorými sú:
a) odbor,
b) referát.

(2)
Súčasťou centra je aj kancelária riaditeľa centra a kancelárie centra, ktoré majú
postavenie odboru, a konzultačné pracovisko, ktoré má postavenie referátu.
(3)
Vnútornú organizačnú štruktúru centra, rozsah pôsobnosti a vzájomné vzťahy
organizačných útvarov upraví organizačný poriadok centra.
(4)
Organizačný poriadok centra musí byť v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi a týmto štatútom.
(5)
Ak zákon neustanovuje inak, odvolacím orgánom centra v zmysle osobitného
predpisu8) je riaditeľ. V odvolacom konaní rozhoduje riaditeľ na základe návrhu ním
ustanovenej osobitnej komisie.

) Zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
8
) § 58 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
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(6)
Organizačný poriadok centra a jeho zmeny a doplnenia v podobe číslovaných
dodatkov vydáva centrum po predchádzajúcom súhlase ministerstva. Ak ministerstvo nezašle
centru pripomienky do siedmich dní odo dňa doručenia návrhu organizačného poriadku
centra, znamená to, že ministerstvo súhlas udelilo.
Čl. 6
Rada
(1)
Rada je konzultačným orgánom riaditeľa a plní úlohy v rozsahu ustanovenom
zákonom.
(2)

Členstvo v rade je nezastupiteľné. Funkcia člena rady je čestná funkcia.

(3)
Podrobnosti o rokovaní rady upraví rokovací poriadok rady, ktorý schvaľuje rada
nadpolovičnou väčšinou všetkých členov rady.
Čl. 7
Vzťah centra k ústredným orgánom štátnej správy a iným orgánom a organizáciám
(1)
Centrum pri plnení svojich úloh úzko spolupracuje s ministerstvom a radou. V rozsahu
svojej pôsobnosti centrum spolupracuje aj s ďalšími ústrednými orgánmi štátnej správy
Slovenskej republiky a štátnymi orgánmi a poskytuje im náležitú súčinnosť v súlade
s platnými právnymi predpismi.
(2)
Centrum pri plnení úloh prijímajúceho a postupujúceho orgánu v oblasti poskytovania
právnej pomoci spolupracuje s prijímajúcimi orgánmi a odosielajúcimi orgánmi iných
členských štátov pri vykonávaní práva Európskej únie a medzinárodných zmlúv, ktorými je
Slovenská republika viazaná, a poskytuje im náležitú súčinnosť.
(3)
Centrum spolupracuje aj s ďalšími právnickými a fyzickými osobami, najmä
s mimovládnymi organizáciami, neziskovými organizáciami, občianskymi združeniami,
univerzitami a vysokými školami na účel podpory vzdelávania, rozvoja odborných znalostí
zamestnancov centra alebo študentov, podpory právneho povedomia ďalších fyzických osôb a
na tento účel je centrum oprávnené s takýmito subjektmi uzatvárať dohody o spolupráci.
Čl. 8
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa Štatút Centra právnej pomoci z 15. marca 2012 (oznámenie 7/2012
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 9. marca 2012 č. 17957/2012/110 o vydaní
Štatútu Centra právnej pomoci).
Čl. 9
Účinnosť
Tento štatút nadobúda účinnosť 15. mája 2014.
Tomáš Borec v. r.
minister spravodlivosti Slovenskej republiky

