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„Analýza právnej pomoci v konaní o 
azyle v podmienkach SR“
Právnická fakulta Trnavskej Univerzity
V Trnave, Collegium Novum
26. februára 2015 : prezentácia analýzy, zistení a 
odporúčaní, prezentácia niektorých zvolených 
nástrojov/pomôcok, spoločenská diskusia 
27. februára 2015 : odborný workshop pre azylových 
právnikov



Prečo je právna pomoc dôležitá?



PRÁVO NA PRÁVNU POMOC
Právna pomoc:
Právne poradenstvo
Právna asistencia
Právne zastúpenie

PRÁVO NA BEZPLATNÚ PRÁVNU POMOC
PRÁVO NA JAZYKOVÚ POMOC



Výhody
 Dlhodobá podpora poskytovania BPP
 Poskytovatelia právnej pomoci:
Mimovládne organizácie – právnici/zamestnanci
Advokáti                     Centrum právnej pomoci – právnici/zamestnanci

 Dvojkoľajnosť financovania bezplatnej právnej 
pomoci

Centrum právnej pomoci – zákonný nárok
Mimovládna organizácia – projektová možnosť od MV SR
 Financovanie právnej pomoci
Advokáti – odplatné právne služby, pro bono právne služby, 

náhrady trov konania, paušálna odmena a náhrada 
hotových výdavkov zo strany CPP



Centrum právnej pomoci
unikát v strednej Európe



Centrum právnej pomoci
Výhody:
 Právna úprava – nárok vzniká ex lege
 Systematické napojenie na štátny rozpočet
 Kapacita – kancelárie, právnici, výdavky
 Systém spolupráce s advokátmi – motivačný
Výzvy:
 Zdroje a kapacity – doplnkové projektové zdroje
 Partnerstvá s advokátmi, MVO
 Právna pomoc v správnom konaní
 Refundácia nákladov a odmeny advokáta



Problémy:
 Podcenenie významu právnej pomoci
 Závislosť právnej pomoci od zdrojov financovania
 Nedostatočné zadefinovanie spoločenskej 

objednávky – objem, obsah, požiadavky kvality
 Nedostatok transparentnosti
 Nedostatočné zapojenie súťaže poskytovateľov 

právnych služieb
 Bez individuálneho subjektívneho nároku 
 Financovanie právnej pomoci CPP



DOSTUPNOSŤ

Právne poradenstvo
Právne zastúpenie v správnom konaní – zaostáva

Objednávka – pre všetkých
Ponuka – pre všetkých
Obmedzený prístup: zaistení žiadatelia o azyl, 

žijúci mimo tábor

Výdavky na tlmočenie a preklady – minimálne



VÝZVY

Transpozícia smerníc EÚ
Správny súdny poriadok – od 2016 nový 

poskytovateľ právnych služieb – MVO 
Partnerstvá s ProBono Advokátmi
Záujem SAK, vzdelávanie advokátov



KVALITA

Východiská a kritériá kvality a etiky práce s 
klientom – analogicky k advokátom

Dvojstranný vzťah klient – poskytovateľ
právnej pomoci

Obsah tohto vzťahu, dokumentácia, 
zodpovednosť

Písomná informácia pre klienta
Komunikácia s klientom



Čiastočne
nezodpovedané
otázky

 Koľkým klientom sa môže právnik venovať v tom 
istom čase?

 Vie si zadefinovať, kedy dosiahol svoju kapacitu?
 Koľko hodín právnej pomoci na jedného klienta?
 Ktoré úkony môžeme považovať za minimálny 

balík resp, minimálnu intervenciu v 1.stupni/pred 
súdom?



Kvalifikácia
Vzdelávanie
Podporné/servisné služby

 Procesné a materiálne vedomosti
 Prístup k vzdelávaniu – náklady, poskytovatelia
 Motivácia zamestnávateľom
 Pro bono aktivita jednotlivého právnika
 COI servis



Kvalifikácia
Vzdelávanie
Podporné/servisné služby
Odborný seminár pre právnikov
www.hrl.sk/forum - Fórum pre právnikov
Diskusné fórum – Registrácia užívateľa
3 oblasti – AZYL ZAISTENIE POBYT
Nová téma alebo Nový príspevok v rámci témy
Základné informácie
Aktuality

Odborné články
Pomôcky
Základný balíček pre začínajúceho právnika, Príprava na 

pohovor/pojednávanie, Judikatúra Krajských súdov a 
Najvyššieho súdu SR za 2013 a 2014, ESĽP a ESD 2014



Ďakujeme za pozornosť.

Nataša Just Hrnčárová –
natasa.just.hrncarova@truni.sk

Miroslava Mittelmannová –
mirka.mittelmannova@gmail.com

Barbora Meššová – messova@hrl.sk
Liga za ľudské práva - hrl@hrl.sk


