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PRÍHOVOR RIADITEĽKY

Vážené dámy a páni,
Centrum právnej pomoci (ďalej aj „centrum“) začalo svoju činnosť 1. januára 2006 v súlade
so zákonom č. 327/2005 Z.z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi.
Cieľom centra je poskytovať komplexnú právnu pomoc ľuďom, ktorí pre nedostatok
prostriedkov nemôžu využívať iné právne služby. Najčastejšie žiadajú o právnu pomoc
ľudia pri rozvodoch, pri zverení detí do výchovy, pri výživnom, ale aj pri sporoch o určenie
vlastníckych práv, či neplatnom skončení pracovného pomeru. Osobitne veľkú skupinu
tvoria tzv. spotrebiteľské spory. Pomáhame aj oznamovateľom kriminality alebo inej
protispoločenskej činnosti a tiež v azylových veciach, v konaniach o administratívnom
vyhostení či zaistení štátneho príslušníka tretej krajiny. Od 1. marca 2017 centrum
významne rozširuje svoju pôsobnosť aj o agendu tzv. osobného bankrotu. Služby centra za
uplynulých 11 rokov využili desiatky tisíc ľudí.
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Pôsobnosť centra je pomerne rozsiahla, vždy sa však usilujeme o to, aby naši klienti dostali
kvalitnú a efektívnu právnu pomoc a aby skutočnosť, že sú v materiálnej núdzi, nebola
prekážkou pri hľadaní a nachádzaní spravodlivosti. Centrum sa usiluje o to, aby bolo pre
ľudí čo najdostupnejšie a aby jeho zamestnanci poskytovali služby na vysokej odbornej
úrovni. Aj vďaka tomu sa centrum čoraz viac dostáva do povedomia občanov.
Zaznamenávame neustále výrazný záujem žiadateľov, ktorí spĺňajú podmienky na
poskytnutie právnej pomoci alebo majú záujem o predbežnú konzultáciu, čo len potvrdzuje
opodstatnenosť a výnimočnosť existencie tejto inštitúcie.
Centrum právnej pomoci k 31.12.2016 malo 12 kancelárií a 15 konzultačných pracovísk.
Dve kancelárie v Hlohovci a v Tvrdošíne boli zrušené, ale zároveň vznikli ďalšie dve
konzultačné pracoviská v Považskej Bystrici a Michalovciach. Pre rok 2017 plánujeme
ďalšie rozširovanie. V niektorých mestách sa stávajú naše pracoviská súčasťou klientskych
centier budovaných v rámci ESO reformy (napr. Svidník, Ilava).
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Výročná správa sumarizuje najmä čísla a fakty za rok 2016. Veríme, že práca a činnosť
centra je nevyhnutná, robíme teda maximum pre to, aby občan našiel fungujúcu inštitúciu,
z ktorej odíde s kvalifikovanými radami a riešeniami svojich problémov.

V Bratislave, február 2017

Mgr. Eva Kováčechová,
riaditeľka
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HISTORICKÝ EXKURZ AŽ PO SÚČASNOSŤ
Legislatívny zámer, ktorý predchádzal vytvoreniu 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 č. 327/2005 Z. z.“), navrhoval viaceré alternatívy fungovania orgánu alebo
organizácie, ktorá bude poskytovať bezplatnú právnu pomoc oprávneným osobám, ktoré
budú v zmysle platného zákona spĺňať stanovené podmienky pre poskytovanie právnej
pomoci.
Jedným z navrhovaných riešení, ako zabezpečiť niektoré základné práva občanov (napr.
čl. 46 a 47 Ústavy Slovenskej republiky, čl. 6 ods. 3 Európskeho dohovoru o ochrane
ľudských práv, čl. 47 Charty základných práv Európskej únie) aj osobám bez finančných
prostriedkov a majetku, boli centrá právnej pomoci, ktoré mali poskytovať právnu pomoc
v zásade vlastnými zamestnancami – právnikmi alebo prostredníctvom externých
advokátov, pričom táto alternatíva sa ujala ako najefektívnejšia a najhospodárnejšia.
Zákonom č. 327/2005 Z. z. s účinnosťou od 01.01.2006 bolo zriadené Centrum právnej
pomoci ďalej členené na kancelárie centra. Účelom zriaďovania jednotlivých kancelárií je
rovnomerné pokrytie celého územia Slovenskej republiky a prostredníctvom činnosti centra
naďalej zabezpečovať čo najlepšiu dostupnosť bezplatnej právnej pomoci. Centrum bolo
zriadené vo forme rozpočtovej organizácie napojenej na rozpočtovú kapitolu Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky. Zákon stanovil tri podmienky, ktoré musí oprávnená
osoba spĺňať na to, aby jej centrum mohlo poskytovať právnu pomoc, či už prostredníctvom
svojich zamestnancov alebo externých advokátov, a to 1. stav materiálnej núdze, 2.
vylúčenie zrejmej bezúspešnosti, 3. minimálna hodnota sporu, ak sa dá určiť. Tieto tri
podmienky prešli od vzniku zákona len miernymi zmenami.
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Zákonom č. 327/2005 Z. z. bol taktiež zakotvený princíp činnosti centra, ktoré jednak
rozhoduje v správnom konaní o nároku žiadateľov na právnu pomoc, alebo priamo
poskytuje právnu pomoc oprávneným osobám prostredníctvom svojich zamestnancov.
Okrem zamestnancov centra poskytujú právnu pomoc aj centrom určení advokáti. Následne,
v zjednodušenom poňatí, majú centrom určení advokáti nárok na náhradu trov právneho
zastúpenia, o ktorom taktiež rozhoduje centrum.
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ÚLOHY CENTRA
Centrum prostredníctvom úloh, ktoré mu zveruje zákon č. 327/2005 Z. z., plní úlohu
garanta základných ľudských práv, a to najmä vo vzťahu k právu na prístup k súdu.
Cieľom centra je zlepšovanie prístupu k spravodlivosti pre osoby v materiálnej núdzi, t. j.
pre tých, ktorí v dôsledku svojej nepriaznivej životnej situácie nemajú možnosť využívať
právne služby advokátov.
Základné úlohy centra v zmysle zákona č. 327/2005 Z. z. je možné z pohľadu poskytovania
právnej pomoci rozdeliť v zásade na tri štádia, a to:

1. Štádium pred poskytovaním právnej pomoci a predbežná konzultácia
V rámci tohto štádia sa na centrum obracajú klienti za účelom získania informácie
o činnosti centra alebo o svojich možnostiach v rôznych právnych veciach, či už osobne,
telefonicky alebo e-mailom. Toto štádium začína akýmkoľvek prvým kontaktom klienta
s centrom.
V tomto štádiu je centrum oprávnené prostredníctvom svojich zamestnancov poskytovať
klientom základné informácie o svojej činnosti, ozrejmovať podmienky v zmysle zákona
č. 327/2005 Z. z., ktoré musí oprávnená osoba spĺňať na to, aby jej centrum mohlo
poskytovať právnu pomoc, a v neposlednom rade aj poskytovať základné právne rady
vo forme predbežných konzultácií. Účelom predbežnej konzultácie nie je právny rozbor, ale
v zásade len poskytnutie základnej právnej rady. Predbežné konzultácie sú zo zákona
spoplatnené sumou 4,50 €, avšak nezriedka je možné právny problém klienta vyriešiť už na
takejto predbežnej konzultácii.

-7-

Konzultovať môže prísť každý, tzn. že zákon č. 327/2005 Z. z. nedefinuje žiadne
podmienky, ktoré by musel klient pred predbežnou konzultáciou spĺňať. Jedinou
podmienkou je úhrada už vyššie uvedeného správneho poplatku vo výške 4,50 € (§ 9
zákona č. 327/2005 Z. z.). Zároveň je však potrebné uviesť, že predbežná konzultácia nie je
podmienkou pre podanie žiadosti o poskytnutie právnej pomoci. Klient sa teda môže
rozhodnúť, či využije inštitút predbežnej konzultácie alebo hneď požiada o poskytnutie
právnej pomoci prostredníctvom formuláru žiadosti o poskytnutie právnej pomoci.

2. Štádium poskytovania právnej pomoci
Druhé štádium predstavuje samotné poskytovanie právnej pomoci. Z časového hľadiska by
sa začiatok tohto štádia dal určiť momentom podania žiadosti o poskytnutie právnej pomoci.
V rámci tohto procesu centrum najskôr skúma, či klient (žiadateľ o právnu pomoc) spĺňa
zákonom stanovené podmienky pre priznanie nároku na poskytovanie právnej pomoci (§ 6
zákona č. 327/2005 Z. z.). Týmito podmienkami sú: A/ stav materiálnej núdze (príjem do
1,6-násobku sumy životného minima a nedostatok majetku na zabezpečenie si právnych
služieb vlastnými prostriedkami), B/ vylúčenie zrejmej bezúspešnosti sporu (napr.
premlčaný alebo prekludovaný nárok, neschopnosť žiadateľa o právnu pomoc označiť
dôkazy na preukázanie svojich tvrdení), C/ hodnota sporu, ak sa dá určiť (hodnota sporu
musí prevyšovať hodnotu stanovenej minimálnej mzdy, pre rok 2016 to bola čiastka 405,00
€).
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Ak žiadateľ o právnu pomoc spĺňa zákonom stanovené podmienky, centrum mu
rozhodnutím prizná nárok na poskytovanie právnej pomoci. Rozhodnutím o priznaní nároku
na poskytovanie právnej pomoci sa zo žiadateľa stáva oprávnená osoba.
Bezplatná právna pomoc sa poskytuje oprávneným osobám s príjmom do 1,4-násobku sumy
životného minima. Finančnú spoluúčasť musia uhradiť oprávnené osoby s príjmom
od 1,4-násobku do 1,6-násobku sumy životného minima. Finančná spoluúčasť sa uhrádza za
každý stupeň konania a predstavuje 20 % výšky predpokladaných trov právneho zastúpenia,
t. j. maximálne 40,00 € pre jeden stupeň konania.
V rámci rozhodnutia o nároku na poskytovanie právnej pomoci centrum zároveň rozhoduje
aj o forme poskytovania právnej pomoci. Právnu pomoc je možné poskytovať
prostredníctvom centrom určeného advokáta, právnikom centra alebo ak je vec možné
vyriešiť mimosúdne prostredníctvom mediácie, je možné na poskytovanie právnej pomoci
určiť aj mediátora.
Ďalšou formou poskytovania právnej pomoci je právne poradenstvo, ktoré môže poskytovať
právnik centra. Právne poradenstvo právnici poskytujú v takých veciach, ktoré si výslovne
nevyžadujú zastupovanie v konaní pred súdom, ale pri ktorých je možné právny problém
vyriešiť napr. spísaním podania, zmluvy a pod. Právnik centra je oprávnený v rámci
právneho poradenstva poskytnúť oprávnenej osobe okrem základnej právnej rady aj právny
rozbor s návrhom riešenia.
Štádium poskytovania právnej pomoci končí právoplatnosťou rozhodnutia súdu v právnej
veci oprávnenej osoby alebo uzatvorením mimosúdnej dohody. Ak klient odmieta
poskytovať centru, advokátovi alebo mediátorovi potrebnú súčinnosť, štádium poskytoania
právnej pomoci môže skončiť odňatím nároku na poskytovanie právnej pomoci (§ 14
zákona č. 327/2005 Z. z.).
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3. Štádium po poskytovaní právnej pomoci
Toto štádium sa už netýka priamo oprávnených osôb, ale advokátov a mediátorov, ktorých
centrum určilo na poskytovanie právnej pomoci oprávneným osobám. Po ukončení
poskytovania právnej pomoci oprávnenej osobe nastanú nasledujúce situácie:
A/ oprávnenej osobe vznikne nárok na náhradu trov konania. V takomto prípade má
advokát nárok na náhradu trov právneho zastúpenia od protistrany a o nároku na náhradu
trov nerozhoduje centrum ale príslušný súd, prípadne je náhrada trov konania viazaná na
dohodu účastníkov konania (napr. pri mimosúdnom riešení sporu).
B/ oprávnenej osobe nevznikne nárok na úhradu trov konania, a to aj napriek tomu, že
takýto nárok bol riadne a včas uplatnený (napr. v nesporových konaniach - vo veciach
maloletých, v rozvodových konaniach, pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva,
pri mimosúdnych dohodách, pri uzatváraní súdnych zmierov), alebo v prípadoch, keď
oprávnená osoba nebola na súde úspešná. V takomto prípade má advokát alebo mediátor
nárok na náhradu trov právneho zastúpenia, o ktorej rozhoduje opätovne centrum. Na to,
aby mohlo centrum rozhodnúť o náhrade trov, advokáti alebo mediátori si musia svoj nárok
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na náhradu trov riadne uplatniť prostredníctvom vyúčtovania doloženého aj relevantnými
dokladmi, ktoré preukazujú rozsah právnych služieb poskytnutých oprávnenej osobe.

Vecná pôsobnosť
Vecnú pôsobnosť centra upravuje § 3 zákona č. 327/2005 Z. z. Centrum podľa tohto
ustanovenia bolo oprávnené a povinné poskytovať právnu pomoc v nasledujúcich právnych
oblastiach:


s účinnosťou od 01.01.2006
o vo vnútroštátnych veciach:
 občianskoprávne veci,
 pracovnoprávne veci,
 rodinnoprávne veci,
o v cezhraničných veciach:
 občianskoprávne veci,
 pracovnoprávne veci,
 rodinnoprávne veci,
 obchodnoprávne veci.



zákonom č. 451/2008 Z. z. s účinnosťou od 01.12.2008 došlo k rozšíreniu vecnej
pôsobnosti centra o:
o cudzineckú agendu:
 azylové veci.



zákonom č. 495/2009 Z. z. s účinnosťou od 01.01.2010 došlo k rozšíreniu vecnej
pôsobnosti centra o:
o rozhodovanie o náhrade trov právneho zastúpenia súdom ustanovených
advokátov.



zákonom č. 332/2011 Z. z. s účinnosťou od 01.01.2012 došlo k rozšíreniu vecnej
pôsobnosti centra o:
o vo vnútroštátnych veciach:
 obchodnoprávne veci,
 konania pred súdom v správnom súdnictve,
 konania pred Ústavným súdom SR vo veciach v pôsobnosti centra,
o cudzineckú agendu:
 konania o administratívnom vyhostení,
 konania v správnom súdnictve a konania pred Ústavným súdom SR
vo veciach cudzineckej agendy.



zákonom č. 307/2014 Z. z. s účinnosťou od 01.01.2015 došlo k rozšíreniu vecnej
pôsobnosti centra o:
o poskytovanie právnej pomoci oznamovateľovi protispoločenskej činnosti
v konaniach súvisiacich s podaním oznámenia okrem trestného konania
a konania o správnom delikte a
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o



poskytovanie právnej pomoci osobe, voči ktorej bola pozastavená účinnosť
pracovnoprávneho úkonu podľa osobitného predpisu v konaniach
súvisiacich s podaním návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia.

zákonom č. 131/2015 Z. z. s účinnosťou od 20.07.2015 došlo k rozšíreniu vecnej
pôsobnosti centra o:
o poskytovanie právnej pomoci osobám v konaní o zaistení štátneho
príslušníka tretej krajiny alebo v konaní o zaistení žiadateľa o udelenie
azylu.

Do vecnej pôsobnosti centra teda patria:
o vo vnútroštátnych veciach:
 občianskoprávne veci,
 pracovnoprávne veci,
 rodinnoprávne veci,
 obchodnoprávne veci,
 konania pred súdom v správnom súdnictve,
 konania pred Ústavným súdom SR vo veciach v pôsobnosti centra,
o v cezhraničných veciach:
 občianskoprávne veci,
 pracovnoprávne veci,
 rodinnoprávne veci,
 obchodnoprávne veci,
o
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cudzinecká agenda:
 azylové veci,
 konania o administratívnom vyhostení,
 konania o zaistení štátneho príslušníka tretej krajiny,
 konania o zaistení žiadateľa o udelenie azylu,
 konania v správnom súdnictve a konania pred Ústavným súdom SR
vo veciach cudzineckej agendy,

o poskytovanie právnej pomoci oznamovateľovi protispoločenskej
činnosti v konaniach súvisiacich s podaním oznámenia okrem trestného
konania a konania o správnom delikte,
o

poskytovanie právnej pomoci osobe, voči ktorej bola pozastavená
účinnosť pracovnoprávneho úkonu podľa osobitného predpisu v
konaniach súvisiacich s podaním návrhu na nariadenie predbežného
opatrenia,

o rozhodovanie o náhrade trov právneho zastúpenia súdom ustanovených
a centrom určených advokátov a mediátorov.
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V nadväznosti na plnenie záväzkov vyplývajúcich pre Slovenskú republiku z európskych
aktov a iných medzinárodných dokumentov je predpoklad, že pôsobnosť centra sa bude
v blízkej dobe opätovne rozširovať. S účinnosťou od 01.03.2017 sa rozširuje pôsobnosť
centra o poskytovanie právnej pomoci v konaniach o oddlžení podľa zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii. V tejto súvislosti centrum bude poskytovať právnu pomoc
fyzickým osobám pri oddlžení konkurzom alebo splátkovým kalendárom.

Osobná pôsobnosť
Centrum bolo pri zriadení oprávnené poskytovať právnu pomoc v zásade len fyzickým
osobám.
Centrum mohlo poskytovať právnu pomoc osobám s nedostatkom majetku, ak mali spolu
so spoločne posudzovanými osobami príjem nižší než 1,4-násobok sumy životného minima.
Od 01.01.2012 došlo k rozšíreniu hranice materiálnej núdze, teda aj k rozšíreniu osobnej
pôsobnosti centra, a to tým, že hranica materiálnej núdze, resp. príjem, ktorý mohli
oprávnené osoby poberať, sa zvýšil z 1,4-násobku sumy životného minima na 1,6-násobok.
Od 01.01.2012 sa tiež zaviedlo do zákona aj ustanovenie zmierňujúce tvrdosť zákona (§ 6b
zákona č. 327/2005 Z. z.), na základe ktorého môže centrum v odôvodnených prípadoch
priznať právnu pomoc aj osobám, ktoré prevyšujú zákonom stanovenú hranicu materiálnej
núdze. Centrum v poslednom roku zaznamenáva nárast takýchto odôvodnených prípadov
najmä s ohľadom na nárast spotrebiteľských sporov.

-11Možnosť poskytovať právnu pomoc aj právnickým osobám bola do zákona č. 327/2005 Z.
z. zakotvená zákonom č. 495/2009 Z. z. s účinnosťou od 01.01.2010 (§ 5a zákona
č. 327/2005 Z. z. s účinnosťou od 01.01.2010 do 31.01.2011). Centrum mohlo poskytovať
právnu pomoc právnickým osobám - združeniam na ochranu spotrebiteľa vo veciach
ochrany spotrebiteľa.

Zabezpečovanie európskych a medzinárodných záväzkov SR
prostredníctvom centra
Centrum zabezpečuje plnenie záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z právnych
predpisov Európskeho spoločenstva a Európskej únie a zákonom č. 327/2005 Z. z. boli
transponované nasledujúce smernice:


Smernica Rady č. 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 (Ú. v. ES L 26, 31. 1. 2003),



Smernica Rady 2005/85/ES z 1. decembra 2005 o minimálnych štandardoch
pre konanie v členských štátoch o priznávaní a odnímaní postavenia utečenca (Ú. v.
ES L 326, 13. 12. 2005),
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Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES zo 16. decembra 2008
o spoločných normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych
príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území (Ú. v. EÚ
L 348, 24. 12. 2008).

Zákonom č. 327/2005 Z. z. boli čiastočne transponované aj smernice:


Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/32/EÚ z 26. júna 2013 o spoločných
konaniach o poskytovaní a odnímaní medzinárodnej ochrany,



Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/33/EÚ z 26. júna 2013, ktorou sa
stanovujú normy pre prijímanie žiadateľov o medzinárodnú ochranu.

Centrum zároveň zabezpečuje plnenie aj základných práv vyplývajúcich z viacerých
medzinárodných dokumentov, napr.:


Charta základných práv Európskej únie – v článku 47 charty je stanovené, že právna
pomoc sa poskytuje osobám, ktoré nemajú dostatočné prostriedky v prípade, ak je
táto pomoc potrebná na zabezpečenie efektívneho prístupu k spravodlivosti.

Je možné predpokladať, že centrum v budúcnosti prevezme aj ďalšie záväzky vyplývajúce
z medzinárodných záväzkov a záväzkov vyplývajúcich z predpisov EÚ.
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Koncepcia CPP na roky 2016-2017
Desať rokov činnosti prinieslo nielen veľa pomoci pre cieľovú skupinu osôb, ale aj mnohé
aplikačné problémy, ktoré súvisia so špecifickosťou problematiky a mnohými novelizáciami
zákona č. 327/2005 Z. z.
Podrobnejšie sa venujeme tejto téme v dokumente Koncepcia CPP na roky 2016-2017,
ktorá bola pripravená v CPP v roku 2015 a schválená Vládou SR dňa 3.2.2016. Dokument
je zverejnený na webovom sídle CPP.
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ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA
Organizačné členenie centra upravujú základné interné riadiace akty centra, najmä Štatút
centra z 09.05.2014 účinný od 15.05.2014 a Organizačný poriadok centra z 26.05.2014, v
znení Dodatku č. 1, Konsolidované znenie účinné od 01.09.2015. Dokumenty sú
k dispozícií na webovom sídle CPP.

Organizačné členenie
Štatutárnym orgánom centra je riaditeľ. V priamej riadiacej pôsobnosti riaditeľa sú vedúci
odborov a vedúci kancelárií.
Ústredie centra je rozčlenené na nasledujúce odbory a referáty:
 Kancelária riaditeľa
 Právny odbor
o referát trov
 Odbor podpory a financií
Centrum má v súčasnosti
a 16 konzultačných pracovísk.

12

kancelárií

(usporiadané

v abecednom

poradí)
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Kancelária centra Banská Bystrica
o konzultačné pracovisko Brezno
o konzultačné pracovisko Detva
Kancelária centra Bratislava
Kancelária centra Humenné
o konzultačné pracovisko Medzilaborce
o konzultačné pracovisko Michalovce
Kancelária centra Košice
o konzultačné pracovisko Spišská Nová Ves
Kancelária centra Liptovský Mikuláš
Kancelária centra Nitra
o konzultačné pracovisko Nové Zámky
o konzultačné pracovisko Levice (zriadené k 15.01.2015)
Kancelária centra Prešov
o konzultačné pracovisko Levoča
Kancelária centra Rimavská Sobota
o konzultačné pracovisko Jelšava
Kancelária centra Svidník
o konzultačné pracovisko Bardejov
Kancelária centra Trenčín
o konzultačné pracovisko Ilava
Kancelária centra Žiar nad Hronom
o konzultačné pracovisko Banská Štiavnica
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o konzultačné pracovisko Prievidza
o konzultačné pracovisko Veľký Krtíš
Kancelária centra Žilina
o konzultačné pracovisko Čadca
o konzultačné pracovisko Považská Bystrica

Územná pôsobnosť kancelárií centra
(usporiadané podľa dátumu vzniku, spolu 79 okresov)








Kancelária centra Bratislava – vznik 01.01.2006 – počet okresov 13:
o Bratislava I,
o Bratislava II,
o Bratislava III,
o Bratislava IV,
o Bratislava V,
o Malacky,
o Senica,
o Skalica,
o Pezinok,
o Senec,
o Dunajská Streda,
o Galanta od 01.07.2016,
o Trnava od 01.07.2016.
Kancelária centra Košice – vznik 31.07.2006 – počet okresov 9:
o Košice I,
o Košice II,
o Košice III,
o Košice IV,
o Košice okolie,
o Rožňava,
o Gelnica,
o Spišská Nová Ves,
o Trebišov.
Kancelária centra Banská Bystrica – vznik 01.08.2006 – počet okresov 4:
o Banská Bystrica,
o Zvolen,
o Detva,
o Brezno,
Kancelária centra Žilina – vznik 18.12.2006 – počet okresov 10:
o Žilina,
o Považská Bystrica,
o Bytča,
o Čadca,
o Kysucké Nové Mesto,
o Turčianske Teplice,

-14-
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Martin,
Tvrdošín od 01.10.2016,
Dolný Kubín od 01.10.2016,
Námestovo od 01.10.2016.

Kancelária centra Prešov – vznik 13.12.2007 – počet okresov 5:
o Prešov,
o Levoča,
o Kežmarok,
o Stará Ľubovňa,
o Sabinov.
Kancelária centra Tvrdošín – vznik 15.02.2008 – počet okresov 3:
o Tvrdošín,
o Dolný Kubín,
o Námestovo.
o zánik kancelárie k 30.09.2016
Kancelária centra Liptovský Mikuláš – vznik 18.02.2008 – počet okresov 3:
o Liptovský Mikuláš,
o Ružomberok,
o Poprad.
Kancelária centra Humenné – vznik 11.06.2008 – počet okresov 6:
o Humenné,
o Medzilaborce,
o Snina,
o Vranov nad Topľou,
o Michalovce,
o Sobrance.
Kancelária centra Hlohovec – vznik 01.08.2008 – počet okresov 4:
o Hlohovec,
o Piešťany,
o Trnava,
o Galanta,
o zánik kancelárie k 30.06.2016.
Kancelária centra Rimavská Sobota – vznik 01.06.2009 – počet okresov 4:
o Rimavská Sobota,
o Lučenec,
o Poltár,
o Revúca.
Kancelária centra Svidník – vznik 19.11.2009 – počet okresov 3:
o Svidník,
o Bardejov,
o Stropkov.
Kancelária centra Nitra – vznik 14.05.2012- počet okresov 8:
o Nitra,
o Topoľčany,
o Zlaté Moravce,
o Levice,
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o Nové Zámky,
o Komárno,
o Šaľa,
o Hlohovec od 01.07.2016.
Kancelária centra Trenčín – vznik 17.09.2012 – počet okresov 7:
o Trenčín,
o Nové mesto nad Váhom,
o Myjava,
o Ilava,
o Púchov,
o Bánovce nad Bebravou,
o Piešťany od 01.07.2016.
Kancelária centra Žiar nad Hronom – vznik 01.05.2014 – počet okresov 7:
o Žiar nad Hronom,
o Žarnovica,
o Partizánske,
o Prievidza,
o Banská Štiavnica,
o Krupina,
o Veľký Krtíš.
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Mapa územnej pôsobnosti kancelárií centra
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Personálne zabezpečenie centra
Riadne plnenie pracovných úloh centra v roku 2016 zabezpečovalo 88 zamestnancov, a to
na základe pridelenia systémových miest zriaďovateľom – Oznámením č.
36318/56621/2014-41 zo dňa 24.06.2014 s účinnosťou od 01.07.2014. Napriek skutočnosti,
že sa v posledných rokoch rozšírila vecná pôsobnosť centra, v roku 2016 neprišlo
k navýšeniu počtu miest. Systémové miesta sú rozdeľované za účelom dosiahnutia
primeranej a rovnomernej dostupnosti služieb centra v súlade s čl. 3 ods. 2 Organizačného
poriadku centra, v záujme zabezpečenia riadneho plnenia úloh a riadneho fungovania
útvarov centra v zmysle Organizačného poriadku centra a platných právnych predpisov. Ku
dňu 31.12.2016 boli systémové miesta príkazom riaditeľa (s účinnosťou od 01.01.2017)
rozdelené nasledovne:




Riaditeľ
Odborný pracovník na projekte
Kancelária riaditeľa (3 zamestnanci):
o vedúci Kancelárie riaditeľa
o radca Kancelárie riaditeľa (1)
o asistent (1)

__________________________________________________________________________________________________________________________
www.centrumpravnejpomoci.sk



















Právny odbor (4 zamestnanci):
o vedúci Právneho odboru
o právnici (3)
Odbor podpory a financií (9 zamestnancov):
o vedúci Odboru podpory a financií
o účtovník (2)
o špecialista pre odmeňovanie a personalistiku (1)
o referent ekonomiky a rozpočtu (1)
o referent správy majetku (1)
o informatik (1)
o ekonóm (1)
o asistentka (1)
Kancelária centra Banská Bystrica (9 zamestnancov):
o vedúci kancelárie
o právnici (4)
o paralegals (2)
o pracovníci 1. kontaktu (2)
Kancelária centra Bratislava (15 zamestnancov):
o vedúci kancelárie
o právnici (6)
o paralegals (3)
o pracovníci 1. kontaktu (3)
o asistenti (2)
Kancelária centra Hlohovec (3 zamestnanci): (kancelária ukončila činnosť
k 30.06.2016)
o vedúci kancelárie
o právnik (1)
o pracovník 1. kontaktu (1)
Kancelária centra Humenné (6 zamestnancov):
o vedúci kancelárie
o právnici (2)
o paralegals (2)
o pracovník 1. kontaktu (1)
Kancelária centra Košice (15 zamestnancov)
o vedúci kancelárie
o právnici (6)
o paralegals (3)
o pracovníci 1. kontaktu (3)
o asistenti (2)
Kancelária centra Liptovský Mikuláš (5 zamestnanci):
o vedúci kancelárie
o právnici (1)
o paralegals (2)
o pracovník 1. kontaktu (1)
Kancelária centra Nitra (8 zamestnancov):
o vedúci kancelárie
o právnici (2)
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o paralegals (2)
o pracovníci 1. kontaktu (2)
o asistent (1)
Kancelária centra Prešov (11 zamestnancov):
o vedúci kancelárie
o právnici (4)
o paralegals (3)
o pracovníci 1. kontaktu (2)
o asistent (1)
Kancelária centra Rimavská Sobota (10 zamestnancov):
o vedúci kancelárie
o právnici (3)
o paralegals (3)
o pracovník 1. kontaktu (1)
o asistenti (2)
Kancelária centra Svidník (5 zamestnancov):
o vedúci kancelárie
o právnik (1)
o paralegals (2)
o pracovník 1. kontaktu (1)
Kancelária centra Trenčín (5 zamestnancov):
o vedúci kancelárie
o právnici (2)
o pracovníci 1. kontaktu (2)
Kancelária centra Tvrdošín (2 zamestnanci): (kancelária ukončila činnosť
k 30.09.2016)
o vedúci kancelárie
o pracovník 1. kontaktu
Kancelária centra Žiar nad Hronom (5 zamestnancov):
o vedúci kancelárie
o právnici (2)
o pracovník 1. kontaktu (1)
o asistent (1)
Kancelária centra Žilina (13 zamestnancov):
o vedúci kancelárie
o právnici (4)
o paralegals (3)
o pracovníci 1. kontaktu (3)
o asistenti (2)
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Rada CPP
Rada centra ako konzultačný orgán riaditeľky centra sa v rozsahu ustanovenom zákonom č.
327/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov podieľa na činnosti centra. Radu tvoria šiesti
členovia, ktorých funkcia sa pokladá za čestnú funkciu. Členov Rady vymenúva a odvoláva
minister spravodlivosti. V roku 2016 členmi Rady boli (v abecednom poradí):
1. doc. JUDr. Ľubomír Čunderlík PhD., menovaný na návrh Slovenského národného
strediska pre ľudské práva
2. JUDr. Jana Britaňáková, menovaná na návrh Ministerstva spravodlivosti Slovenskej
republiky
3. Mgr. Martin Butko, menovaný na návrh Ministerstva spravodlivosti Slovenskej
republiky
4. Mgr. Tatiana Chorvatovičová, menovaná na návrh Ministerstva práce, sociálnych vecí a
rodiny SR
5. JUDr. Mária Chrenková, menovaná na návrh Slovenskej advokátskej komory
6. Mgr. Pavol Žilinčík, menovaný na návrh Verejného ochrancu práv

Účelom vzniku Rady bolo najmä poskytovať konzultačnú pomoc a podporu riaditeľke
centra. Rada sa vyjadruje na návrh riaditeľky k výročnej správe centra, ku koncepcii
činnosti centra a k uvoľneniu peňažných prostriedkov na účely podľa § 5b ods. 6 zákona č.
327/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov (ak ide o vec hodnú osobitnej ochrany a
potreby zabezpečenia prístupu k spravodlivosti). Rada zasadá minimálne 2x ročne pričom
zasadnutie Rady zvoláva a vedie riaditeľka centra. Podrobnosti o činnosti a organizácii
Rady upravuje Rokovací poriadok Rady centra.
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ROK 2016 V ČÍSLACH
Klienti centra
Na centrum sa v roku 2016 obrátilo celkovo 56.160 klientov, t. j. o 5.663 klientov viac než
v roku 2015. Z tohto počtu kontaktovalo centrum osobne 29.100 klientov, telefonicky
25.374 a e-mailom 1.686 klientov.

Predbežné konzultácie
O predbežnú konzultáciu požiadalo celkovo 3.071 klientov. Výška príjmu zo správnych
poplatkov za predbežnú konzultáciu v roku 2016 dosiahla čiastku 13.819,50 €. V roku 2016
v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym rokom je možné pozorovať čiastočný pokles
platených predbežných konzultácií o 400.
Štatistika celkového počtu predbežných konzultácií:
2014 2015 2016
Rok
Počet 2.776 3.471 3.071
Počet predbežných konzultácií v roku 2015 a 2016 podľa kancelárií:
Kancelárie/rok 2015 2016
BA
586
513
BB
242
186
HC (zrušená k 30.6.)
267
140
HE
105
102
KE
365
402
LM
155
121
NR
371
322
PO
414
390
RS
70
68
SK
47
67
TN
248
264
TS (zrušená k 30.9.)
117
69
ZA
320
307
ZH
164
120
Spolu
3.471 3.071
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Žiadosti o poskytovanie právnej pomoci
Z vyššie uvedeného počtu klientov požiadalo centrum prostredníctvom formulárovej
žiadosti o poskytnutie právnej pomoci celkovo 5.893 klientov. Z toho podstatnú časť tvorili
žiadosti klientov vo vnútroštátnych veciach (5.672, z toho v 2 prípadoch
protispoločenskej činnosti) a menší počet žiadostí v cezhraničných veciach (38) a vo
veciach cudzineckej agendy (183).
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V porovnaní s predchádzajúcim rokom sa počet žiadateľov o právnu pomoc
prostredníctvom formulárovej žiadosti v roku 2016 zvýšil o 384 (medziročný nárast
o 6,97 %).
Štatistika žiadostí o poskytnutie právnej pomoci:
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Rok
Počet 1.228 1.659 1.768 1.828 4.370 4.862 5.655 5.509 5.893
Štatistika žiadostí v roku 2016 podľa vecnej pôsobnosti centra
(porovnanie s rokom 2015):
2015 2016
Vnútroštátne spory 5.309 5.672
67
38
Cezhraničné spory
133
183
Cudzinecká agenda
Spolu
5.509 5.893
Štatistika počtu žiadostí podľa jednotlivých kancelárií:
Kancelárie/rok 2014 2015 2016
BA
678
610
539
BB
442
414
465
HC
310
224
110 (do 30.06.2016)
HE
379
265
549
KE
836
836
849
LM
148
154
149
NR
371
375
461
PO
402
379
364
RS
462
544
682
SK
221
250
309
TN
306
284
281
TS
152
130
77 (do 30.09.2016)
ZA
411
381
406
ZH
537
663
652
Spolu
5.655 5.509 5.893
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Mesačný priemer počtu žiadostí podľa kancelárií v roku 2016:
Kancelária Mesačný priemer
počtu žiadostí celkový
BA
45
BB
39
HC
18 (za 6 mesiacov)
HE
46
KE
71
LM
12
NR
38
PO
30
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RS
SK
TN
TS
ZA
ZH

57
26
23
9 (za 9 mesiacov)
34
54

V rámci celého územia Slovenskej republiky prijalo centrum v roku 2016 každý mesiac cca
502 žiadostí.
Centrum v roku 2016 viedlo 5.893 správnych konaní o nároku na poskytovanie právnej
pomoci, pričom v rámci týchto správnych konaní bolo vydaných 9.885 správnych
rozhodnutí. V porovnaní s predchádzajúcim rokom sa počet rozhodnutí zvýšil o 261
rozhodnutí (medziročný nárast o viac ako 2,7 %).
Štatistika rozhodnutí v správnom konaní o nároku na poskytnutie právnej pomoci:
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Rok
Počet 1.445 1.964 2.100 2.068 3.547 5.360 7.556 9.624 9.885
Centrum v roku 2016 z celkového počtu žiadostí priznalo právnu pomoc žiadateľom v 4.080
právnych veciach (z toho 74 vo forme právneho poradenstva), zároveň z celkového počtu
žiadostí priznalo žiadateľom v 517 prípadoch aj predbežné poskytnutie právnej pomoci
(teda na základe takýchto rozhodnutí bola žiadateľom predbežne poskytovaná právna
pomoc ešte pred vydaním riadneho rozhodnutia o nároku z dôvodu hrozby zmeškania
nejakej procesnej alebo hmotnoprávnej lehoty). Centrum okrem vyššie uvedeného počtu
žiadateľov, ktorým bola priznaná právna pomoc, poskytovalo právnu pomoc aj v 183
prípadoch cudzineckej agendy (azylové konania, konanie o administratívnom vyhostení
a konanie o zaistení cudzinca), pričom v týchto veciach sa v zmysle zákona č. 327/2005 Z.
z. rozhodnutie o nároku nevydáva.
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Vzhľadom na skutočnosť, že fyzická osoba nespĺňala podmienky na poskytnutie právnej
pomoci podľa ust. § 6 zákona č. 327/2005 Z. z. z celkového počtu 5.893 žiadostí centrum
nepriznalo nárok na poskytovanie právnej pomoci v 460 veciach. Správne konanie bolo zo
zákonných dôvodov vyplývajúcich z ust. § 30 zákona o správnom konaní (správny
poriadok) zastavené v 1.074 konaniach.
Správne konania, ktoré neboli ukončené v roku 2016 riadnym rozhodnutím, prechádzajú
do nasledujúceho kalendárneho roka, v ktorom bude vydané aj riadne rozhodnutie.
Štatistika formy poskytovania právnej pomoci a celkového počet rozhodnutí
o priznaní nároku:
Rok/Forma Právnik Advokát Mediátor Spolu
619
2.576
16
3.211
2013
454
3.002
9
3.465
2014
319
3.653
4
3.976
2015
2016
384
3.694
2
4.080
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Okrem vyššie uvedeného počtu právnikov centra určených na zastupovanie oprávnených
osôb centrum prostredníctvom svojich zamestnancov zastupovalo aj cudzokrajných
žiadateľov o právnu pomoc v rámci cudzineckej agendy v 183 prípadoch.

Priznanie právnej pomoci z dôvodov primeraných okolnostiam žiadanej právnej
pomoci
Centrum je v zmysle § 5b ods. 6 a § 6b ods.1 a 2 zákona č. 327/2005 Z. z. oprávnené
v odôvodnených prípadoch využiť klauzulu zmierňujúcu tvrdosť zákona pri posudzovaní, či
žiadateľ spĺňa zákonom stanovené podmienky pre priznanie nároku na poskytovanie
právnej pomoci.
Centrum v roku 2016 postupovalo s prihliadnutím na § 6b ods. 1 zákona č. 327/2005 Z. z.
v 37 prípadoch a priznalo právnu pomoc žiadateľom bez finančnej účasti, resp. rozhodlo
o pokračovaní v právnej pomoci bez finančnej účasti aj napriek tomu, že jednotliví
žiadatelia mali príjem vyšší ako 1,4-násobok sumy životného minima, avšak zároveň nižší
než 1,6-násobok sumy životného minima.
A s prihliadnutím na § 6b ods. 2 zákona č. 327/2005 Z. z. postupovalo v 442 odôvodnených
prípadoch, pričom priznalo právnu pomoc s finančnou účasťou, resp. rozhodlo
o pokračovaní v poskytovaní právnej pomoci s finančnou účasťou aj žiadateľom, ktorých
príjem prevyšoval zákonom stanovenú hranicu materiálnej núdze (t. j. 1,6-násobok sumy
životného minima).
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právnej pomoci vo veciach ochrany spotrebiteľa. Komisia centra na posudzovanie
primeraných okolností žiadanej právnej pomoci je zriadená príkazom riaditeľa a riaditeľke
centra predkladá stanoviská k prijatým návrhom, ktoré majú odporúčací charakter.

Náhrada trov právneho zastúpenia
Centrum okrem rozhodovania o nároku na poskytovanie právnej pomoci je za splnenia
zákonom stanovených podmienok (§ 15 zákona č . 327/2005 Z. z.) oprávnené a povinné
rozhodovať aj o náhrade trov právneho zastúpenia určených advokátov alebo mediátorov.
Toto rozhodovanie sa už netýka priamo oprávnených osôb, ale konkrétnych advokátov
a mediátorov, ktorí boli určení na poskytovanie právnej pomoci oprávneným osobám. Ide
o samostatné správne konania, v ktorom ako účastník vystupuje advokát alebo mediátor.
Takéto konanie o náhrade trov právneho zastúpenia začína dňom doručenia vyúčtovania
trov právneho zastupovania centru aj s príslušnými dokladmi potrebnými na posúdenie
oprávnenosti uplatnených nárokov.
Od 01.01.2010 došlo k zjednoteniu systému rozhodovania o náhradách trov právneho
zastúpenia advokátov, či už určených centrom alebo ustanovených súdom a právomoc
súdov rozhodovať o odmene advokáta ustanoveného súdom bola prenesená na centrum.
Zjednotením dvojkoľajného systému došlo opätovne k navýšeniu agendy centra. V čase
od 01.01.2012 v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi bolo možné pozorovať markantný
nárast rozhodnutí o náhrade trov právneho zastúpenia. Nárast rozhodnutí o náhrade trov až
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v roku 2012 (k zjednoteniu dvojkoľajného systému rozhodovania o náhrade trov došlo
k 01.01.2010) je možné odôvodniť aplikačnými problémami, s ktorými bolo zjednocovanie
dvojkoľajného systému sprevádzané (napr. počiatočná nevôľa advokátov požiadať
o náhradu trov centrum s ohľadom na „paušálnu odmenu“, ktorú im centrum bolo
oprávnené priznávať).
O náhrade trov právneho zastúpenia rozhoduje Právny odbor v rámci referátu trov podľa
ust. § 14a a nasl. vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z. z..
Náhrada trov právneho zastúpenia predstavuje náhradu za:
1. odmenu podľa ust. § 14a a 14b vyhlášky č. 655/2004 Z. z.,
2. režijný paušál za vykonané úkony právnej služby podľa ust. § 16 ods. 3 vyhlášky č.
655/2004 Z. z.,
3. hotové výdavky podľa ust. § 15 písm. a) vyhlášky č. 655/2004 Z. z.,
4. stratu času podľa ust. § 17 ods. 1 vyhlášky č. 655/2004 Z. z.,
5. cestovné výdavky ust. § 16 ods. 4 vyhlášky č. 655/2004 Z. z.,
6. DPH podľa ust. § 18 ods. 3 vyhlášky č. 655/2004 Z. z..

Štatistika rozhodovania o trovách právneho zastúpenia centrom:
Rok
Celkový počet
Celkové náklady

2012
698

2013
947

2014
1449

2015
1369

2016
2390

224.855,45 €

241.588,13 €

309.408,00 €

353.828,75 €

448 517,02 €
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Zamestnanci centra
Centrum malo zriaďovateľom ku dňu 31.12.2016 pridelených 88 systémových miest –
zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme (bližšie upravené zákonom č. 552/2003
Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a 553/2003 Z. z. o
odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), pričom skutočne obsadených
miest ku dňu 31.12.2016 bolo 86, z toho 18 mužov a 68 žien. Neobsadené pracovné miesta
budú obsadené podľa potrieb centra v najbližšom období.

Počet pridelených pracovných miest :
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Rok
86
86
88
88
88
Pridelené systémové miesta 81
Priemerný vek zamestnancov centra je 35,54, z toho priemerný vek u mužov je 34,28 a
priemerný vek u žien je 34,50.
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Jednou z príčin zvýšenej fluktuácie zamestnancov je slabá finančná motivácia
zamestnancov pri veľkom nápore práce. Zamestnanci centra sú odmeňovaní v súlade so
zákonom č. 553/2005 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Právnici centra sú zaradení do 12. platovej triedy, pracovníci prvého kontaktu do 10.
platovej triedy a asistentky do 9. alebo 7. platovej triedy podľa dosiahnutého vzdelania.
Platový stupeň sa odvíja od rokov praxe konkrétneho zamestnanca. Nástupný plat
zamestnanca bez predchádzajúcej praxe na pozíciu právnika predstavuje v súčasnosti hrubú
mzdu vo výške 532,50 €, na pozíciu pracovníka 1. kontaktu 475,50 €.
Riaditeľ centra môže zamestnancom priznať na návrh priameho nadriadeného aj osobný
príplatok podľa § 10 zákona č. 553/2005 Z. z. na ocenenie mimoriadnych osobnostných
schopností, dosahovaných pracovných výsledkov alebo za vykonávanie práce nad rámec
pracovných povinností.
V CPP pôsobia 2 odborové organizácie, ktoré vznikli v roku 2015 - Základná organizácia
SLOVES CPP Košice a Základná organizácia odborového zväzu justície v SR pri Centre
právnej pomoci. S druhou menovanou, ako početne väčšou, prebehlo kolektívne
vyjednávanie a bola podpísaná historicky prvá kolektívna zmluva v CPP.

Rozpočet
Pre rok 2016 malo Centrum právnej pomoci schválený celkový rozpočet v objeme
1.714.751,00 €, ktorý bol rozpočtovými opatreniami upravovaný v priebehu roka na výšku
2.097.628,91 €. V priebehu hodnoteného obdobia bolo čerpanie rozpočtu vo výške
2.093.977,69 € a mimo rozpočtu vo výške 37.025,71 €, čo predstavuje 99,99 % plnenie
rozpočtu.
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Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpanie výdavkov za obdobie od
1.1.2016 do 31.12.2016
1. Príjmy štátneho rozpočtu
V rámci záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2016 bol pre Centrum právnej
pomoci (ďalej len „CPP“) pridelený rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu
na rok 2016 č. 105/305/2016-41 zo dňa 13.01.2016 určený limit príjmov v sume
14 500,00 €.
Príjmy a granty za obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016 dosiahli výšku 57 546,39 €, z toho
bežné príjmy predstavujú čiastku 19 553,77 €, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje
134,85 % plnenie rozpočtovaných príjmov a iné mimorozpočtové prostriedky (11R3) Granty v celkovej čiastke 37 992,62 € predstavujú objem prostriedkov na realizáciu
projektu SK 2 2015 AMIF SC1 p1/1.
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Prehľad príjmov za rok 2016:
Príjmy z platených konzultácií
Príjmy z náhrady trov právneho zastúpenia, finančná spoluúčasť klientov1
Granty a transfery

13 312,60 €
6 241,17 €
37 992,62 €

Centrum právnej pomoci zrealizovalo za obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016 celkový
počet 3 071 platených konzultácií. Počet platených konzultácii v porovnaní s rovnakým
obdobím roku 2015 (3 433) je nižší o 362 konzultácií.

2. Výdavky štátneho rozpočtu
V rámci záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2016 bol pre CPP pridelený
rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2016 č. 105/305/2016-41 zo
dňa 13.01.2016 schválený rozpočet bežných výdavkov v objeme 1 714 751,00 €, ktorý bol
upravený rozpočtovými opatreniami na sumu 2 097 628,91 € (z toho zdroj 111 vo výške
2 085 287,00 € a zdroj 13R4 vo výške 12 341,91 €.
V priebehu hodnoteného obdobia od 01.01.2016 do 31.12.2016 bolo čerpanie bežného
rozpočtu (zdroj 111) v celkovej výške 2 081 635,78 €, čo predstavuje 99,82 % a plnenie
rozpočtu a prostriedkov určených na projekt SK 2 2015 AMIF SC1 p1/1 (zdroj 13R4) Bližšie k cudzincom v celkovej výške 12 341,91 €. V priebehu roka 2016 bolo okrem
rozpočtových prostriedkov realizované aj čerpanie z mimorozpočtových prostriedkov (zdroj
11R3) v celkovej výške 37 025,71 €.
Celkové čerpanie rozpočtových i mimorozpočtových prostriedkov (111+13R4+11R3) bolo
za rok 2016 vo výške 2 131 003,40 €. V porovnaní čerpania finančných prostriedkov oproti
roku 2015 (1 848 273,43) došlo k nárastu čerpania o sumu 282 729,97 €.
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Nárast čerpania rozpočtových prostriedkov nastal u všetkých ekonomických kategórií.
V kategórii 610- Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV a kategórii 620- Poistné a príspevok
do poisťovní došlo k nárastu najmä v súvislosti s čerpaním prostriedkov na realizáciu
projektu SK 2 2015 AMIF SC1 p1/1. U kategórie 630- Tovary a služby, z dôvodu úhrad
advokátom za trovy zastupovania, výdavkov na stravovanie zamestnancov, úhrad odmien
zamestnancom mimo pracovného pomeru a v kategórii 640- Bežné transfery, z dôvodu
zmien personálneho obsadenia a následného vyplatenia odstupného.

§ 6a ods. 1 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 ktorým
sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon“)
1
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Skrátené finančné výkazy podľa slovenských účtovných štandardov
Súvaha (v Eur)
Položka
AKTÍVA
SPOLU MAJETOK
Neobežný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
Dopravné prostriedky
Drobný dlhodobý hmotný majetok
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok
Zásoby
Materiál
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
Dlhodobé pohľadávky súčet
Krátkodobé pohľadávky súčet
Poskytnuté prevádzkové preddavky
Ostatné pohľadávky
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov
Pohľadávky voči zamestnancom
Iné pohľadávky
Finančné účty
Ceniny
Bankové účty
Výdavkový rozpočtový účet
Príjmový rozpočtový účet
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet
Časové rozlíšenie
Náklady budúcich období
Položka
PASÍVA
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY
Vlastné imanie
Oceňovacie rozdiely súčet
Fondy
Výsledok hospodárenia súčet
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
Záväzky
Rezervy
Ostatné krátkodobé rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy
Zúčtovanie odvodov príjmov RO do rozpočtu zriaďovateľa
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu
Dlhodobé záväzky
Záväzky zo sociálneho fondu
Krátkodobé záväzky súčet
Dodávatelia
Nevyfakturované dodávky
Iné záväzky
Zamestnanci
Ostatné záväzky voči zamestnancom
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho plnenia a zdravotného poistenia
Ostatné priame dane
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

2015

2016

143 659,21
5 413,44
0,00
5 413,44
4 413,44
0,00
0,00
0,00
0,00
115 604,76
0,00
0,00
0,00
0,00
464,39
0,00
0,00
123,36
341,03
0,00
115 140,37
779,80
114 360,57
0,00
0,00
0,00
22 641,01
22 641,01

196 546,71
32 528,86
7 164,00
25 364,86
3 097,28
0,00
0,00
0,00
0,00
163 636,90
0,00
0,00
0,00
0,00
5 419,19
0,00
0,00
0,00
234,42
5 184,77
158 217,71
7 770,00
150 447,71
0,00
0,00
0,00
380,95
380,95

2015

2016

143 659,21
13 098,40
0,00
0,00
13 098,40
-12 826,63
25 925,03
130 560,81
0,00
0,00
6 359,60
946,15
5 413,45
7 725,30
5 515,77
116 475,91
1 218,86
12 891,33
4 335,21
52 348 ,90
0,00
36 575,63
9 105,98
0,00
0,00

196 546,71
47 326,04
0,00
0,00
47 326,04
13 098,40
34 227,64
149 220,67
0,00
0,00
9 674,73
0,00
9 674,73
5 515,77
5 515,77
134 030,17
138,14
0,00
4 561,15
67 568,54
2 737,50
48 071,51
10 953,33
0,00
0,00
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Výkaz ziskov a strát (v Eur)
Položka
Náklady
Spotrebné nákupy
Spotreby materiálu
Spotreby energie
Služby
Opravy a udržovanie
Cestovné
Náklady na reprezentáciu
Ostatné služby
Osobné náklady
Mzdové náklady
Zákonné sociálne náklady
Ostatné sociálne náklady
Zákonné sociálne náklady
Dane a poplatky
Daň z motorových vozidiel
Daň z nehnuteľnosti
Ostatné dane a poplatky
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
Predaný materiál
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
Odpis pohľadávky
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
Manká a škody
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
Odpisy DNM a DHM
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
Finančné náklady
Náklady na derivátové operácie
Ostatné finančné náklady
Manká a škody na finančnom majetku
Mimoriadne náklady
Náklady na transfery a náklady z odvedených príjmov
Náklady na ostatné transfery
Náklady z odvodu príjmov
Náklady z budúceho odvodu príjmov
Náklady spolu:
Položka
Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia
Tržby za vlastné výkony a tovar
Zmena zásob vnútroorganizačných zásob
Aktivácia
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
Finančné výnosy
Mimoriadne výnosy
Výnosy z transferov a rozp .príjmov v st, RO
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov VS
Výnosy celkom
Výsledok hospodárenia pred zdanením
Výsledok hospodárenia po zdanení

2015
65 912,37
45 043,59
20 868,78
483 706,08
4 637,38
7 234,86
314,78
471 519,06
1 256 580,98
884 926,13
308 925,81
6 294,70
56 434,34
1 307,31
0,00
94,50
1 212,81
11 382,06
0,00
0,00
0,00
0,00
11 382,06
0,00
1 971,90
1 971,90
0,00
0,00
0,00
1 329,62
0,00
1 329,62
0,00
0,00
21 205,41
0,00
21 205,41
0,00
1 843 395,73
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
19 075,43
19 075,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 850 245,33
1 848 273,43
1 971,90
0,00
1 869 320,76
25 925,03
25 925,03

2016
86 175,83
64 322,87
21 852,96
575 894,17
1 729,70
6 281,47
517,50
567 365,50
1 421 534,38
1 004 630,87
343 548,95
4 780,80
68 573,76
1 366,08
0,00
99,47
1 266,61
9 601,63
0,00
8,50
60,00
0,00
9 533,13
0,00
2 902,72
2 902,72
0,00
0,00
0,00
806,68
0,00
806,68
0,00
0,00
57 546,39
0,00
57 546,39
0,00
2 155 827,88
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2016
19 553,77
0,00
0,00
0,00
6 733,92
6 733,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 163 767,83
2 123 839,40
2 902,72
37 025,71
2 190 055,52
34 227,64
34 227,64
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ROK 2016 VO FAKTOCH
SPOLUPRÁCA S TRETÍMI SUBJEKTAMI
Médiá
Spolupráca Centra s médiami a z toho vyplývajúce pravidelné zvyšovanie informovanosti o
centre, jeho pôsobnosti a aktivitách, poskytuje verejnosti cestu k dostupnejšej právnej
pomoci. Občanom boli poskytované informácie prostredníctvom viacerých celoslovenských
a regionálnych printových denníkov a týždenníkov, napr. SME, Pravda, TASR, bulettin
SAK, Najprávo a pod.
Centrum zabezpečovalo permanentne propagáciu a medializáciu poskytovania právnej
pomoci občanom formou informácií, správ, živých vstupov, odpovedí na otázky divákom
v priamom vysielaní, či už televíznom alebo rozhlasovom - RTVS, TA3, Markíza, TV JOJ a
v niektorých regionálnych médiách TV Ružinov, TV Región, Rádio Regina a ďalších podľa
územného pôsobenia kancelárií Centra.

Partnerské organizácie
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ministerstvo spravodlivosti SR
Úrad vlády SR
Verejný ochranca práv
Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže
Migračný úrad Ministerstva vnútra SR
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Sociálna poisťovňa
Úrad kartografie a geodézie
vyššie územné celky
Mimovládne organizácie – napr. Liga za ľudské práva, Liga za duševné zdravie,
Nadácia pre deti Slovenska, Aliancia žien Slovenska
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Spoluprácou so štátnymi organizáciami a viacerými partnerskými inštitúciami sa snažíme
lepšie implementovať do praxe poslanie centra, nielen v oblasti výmeny poznatkov
a skúseností v otázkach týkajúcich sa poskytovania účinnej právnej ochrany a pomoci pri
uplatňovaní práv a slobôd, ale aj snahou získavať nových partnerov pre spoluprácu.
Centrum intenzívne spolupracuje s Ústavom na výkon väzby a Ústavom na výkon trestu
odňatia slobody (ZVJS) pri vzdelávaní odsúdených. Tí najčastejšie patria do kategórie,
ktorá je často stigmatizovaná a vzhľadom na naše profesionálne zameranie realizujeme
prednášky a besedy.
Centrum poskytuje právnu pomoc v konaní o zaistení, administratívnom vyhostení,
azylovom konaní a doplnkovej ochrany tým, že pravidelne navštevuje žiadateľov o azyl a
azylantov v záchytných táboroch a v útvaroch policajného zaistenia.
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Kancelária CPP Košice pravidelne navštevuje:
- Útvar policajného zaistenia pre cudzincov v Sečovciach
- Záchytný tábor v Humennom
- Pobytový tábor v Opatovskej Novej Vsi
Kancelária CPP Bratislava pravidelne navštevuje:
- Pobytový tábor Rohovce
- Útvar policajného zaistenia Medveďov

Vzdelávanie zamestnancov
S otázkou spolupráce centra s partnerskými organizáciami súvisí aj téma vzdelávania
zamestnancov. Počas celého roka sa pracovníci Centra priebežne vzdelávali v oblastiach
súvisiacich s výkonom ich práce. Plán vzdelávania zamestnancov bol vypracovaný na
základe plánu poskytovaných seminárov, prednášok a školení v Inštitúte vzdelávania
Ministerstva spravodlivosti SR v Omšení. Okrem toho zamestnanci využili aj možnosť
ponúkaných seminárov a workshopov od spomínaných partnerských organizácií
a Európskej migračnej siete, Ligy za ľudské práva, Slovenského národného strediska pre
ľudské práva alebo Inštitútu pre výskum práce a rodiny pod záštitou MPSVR, ako aj iných
organizácií ako je napr. Nadácia Pontis či Fenestra.
Minulý rok sa uskutočnil aj tréning zamestnancov, posledný v poradí podľa regiónu, od
spoločnosti AM Consulting zameraný na komunikáciu, ktorá je vo vykonávaní tohto
povolania veľmi dôležitá.
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Študentská stáž
Centrum úzko spolupracuje aj so vzdelávacími inštitúciami za účelom praktickej prípravy
študentov vysokých škôl tak, aby svoje teoretické vedomosti mohli aplikovať následne aj
priamo v praxi a získali tak viac praktických skúseností. V súčasnosti Centrum spolupracuje
s viacerými právnickými fakultami, a to prostredníctvom tzv. právnych kliník z Právnickej
fakulty Univerzity Komenského, Právnickej fakulty Trnavskej univerzity, Právnickej
fakulty UPJŠ v Košiciach a Právnickej fakulty Paneurópskej Vysokej školy Práva. Právne
kliniky sa v priebehu svojej existencie osvedčili a sú prínosom nielen pre samotných
študentov ale aj pre regionálne kancelárie. V praxi to znamená, že na základe dohôd o
spolupráci poskytujeme študentom možnosť vykonať odbornú prax vo forme právnych
kliník. Spolupráca s univerzitami sa osvedčila, preto je aj v záujme centra túto spoluprácu
ďalej rozvíjať.

Advokáti
Centrum má v zmysle zákona č. 327/2005 Z. z. určovať na zastupovanie oprávnených osôb
prioritne advokátov s prihliadnutím na ich odborné zameranie. V minulosti sa advokáti
mohli dobrovoľne nahlasovať do zoznamu pre bezplatné poskytovanie právnej pomoci. Od
01.01.2012 však centrum môže určiť ktoréhokoľvek advokáta zo zoznamu vedeného
Slovenskou advokátskou komorou. Advokáti teda už „nemajú na výber“, či s centrom chcú
a budú spolupracovať, alebo nie. Určený advokát by mal na základe rozhodnutia centra
právnu pomoc oprávnenej osobe poskytovať bez ďalšieho. Takáto povinnosť advokáta však
nie je úplne absolútna. Advokát môže odmietnuť prevziať právne zastúpenie oprávnenej
osoby len za predpokladu, že sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu.
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Konferencie
Medzi významné podujatia, kam je pravidelne centrum pozývané, určite patria konferencie
organizované Európskou migračnou sieťou (EMN). Jej cieľom je napĺňať informačné
potreby Európskej únie a jej členských štátov prostredníctvom poskytovania aktuálnych,
objektívnych, spoľahlivých a porovnateľných informácií o migrácii a azyle. EMN poskytuje
tieto informácie aj verejnosti a tvoria ho zástupcovia inštitúcií ako Medzinárodná
organizácia pre migráciu, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí
a rodiny SR a Štatistický úrad SR. Podujatia s názvom Integračné programy pre osoby s
medzinárodnou ochranou sa zúčastnili viacerí zamestnanci centra z rôznych kancelárií.

Projekt AMIF
Centrum právnej pomoci koncom roku 2015 pripravovalo a v roku 2016 realizovalo
národný projekt „CPP bližšie k cudzincom“, kód projektu SK 2 2015 AMIF SC1 P1/1,
ktorý bol spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu vo
výške 87 029,77 EUR (z finančných prostriedkov zo zdrojov Fondu pre azyl, migráciu a
integráciu vo výške 65 272,32 EUR a z finančných prostriedkov zo zdrojov štátneho
rozpočtu SR vo výške 21 757,45 EUR) na obdobie 1/2016-7/2016.
Cieľom projektu bolo zlepšenie právneho povedomia, zabezpečenie prístupu k právnej
pomoci, poskytovanie právneho poradenstva a informácií štátnym príslušníkom tretích
krajín. V rámci projektu sa realizovali aktivity spočívajúce v poskytovaní nielen právneho
zastupovania, ale aj všeobecného právneho poradenstva so špecifickou pozornosťou
venovanou potrebám zraniteľných skupín, tlmočení osobných stretnutí právnikov s
príslušníkmi cieľovej skupiny (štátni príslušníci tretích krajín), či prekladmi listín v
konaniach o azyle, vyhostení a zaistení cieľovej skupiny za účelom poskytnutia právnej
pomoci.
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PROFIL ORGANIZÁCIE
Názov:
Sídlo:
Rezort/zriaďovateľ:
Riaditeľka centra:
Forma hospodárenia:
IČO:
DIČ:
Kontakty:
 telefón:
 email:
 webové sídlo:

Centrum právnej pomoci
Bratislava, Námestie slobody 12
Ministerstvo spravodlivosti SR
Mgr. Eva Kováčechová
Rozpočtová organizácia
307 988 41
2022122641
02/49 68 35 11
info@centrumpravnejpomoci.sk
www.centrumpravnejpomoci.sk
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