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:
Rodné číslo:

žena

muž
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:
A.2

E-mail:

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:
A.3

E-mail:

Údaje o splnomocnencovi žiadateľa na účely nárokového konania
(v prílohe priložte plnomocenstvo)
Meno a
priezvisko:
Dátum
narodenia:
Adresa

Ulica:

číslo:

Obec:

PSČ:

Telefónne číslo:
B.
B.1

E-mail:

Informácie o spore, ohľadom ktorého žiadate o právnu pomoc
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

Čestné vyhlásenie o pravdivosti a úplnosti údajov, čestné vyhlásenie
E. o tom, že žiadateľ nemá právneho zástupcu na konanie, v ktorom žiada
o poskytnutie právnej pomoci

Čestne vyhlasujem, že nemám právneho zástupcu na konanie, v ktorom žiadam o
poskytnutie právnej pomoci.
Čestne vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé a som si
vedomý/á právnych následkov v prípade uvedenia nepravdivých údajov.

Dňa

V

Podpis žiadateľa/ky:

Súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov (vrátane osobných údajov spoločne
posudzovaných osôb), ktorými sú napríklad meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresa, PSČ,
a s ich poskytovaním inej osobe výhradne na účely poskytovania právnej pomoci.
Súhlasím so spracúvaním osobných údajov na účely poskytnutia právnej pomoci kopírovaním,
skenovaním alebo iným zaznamenávaním údajov z dokladov preukazujúcich a dokladujúcich
údaje v rozsahu nevyhnutnom na účely posúdenia nároku na poskytnutie právnej pomoci.

V

Dňa

Podpis žiadateľa/ky:

F.

Poučenia

Žiadosť o poskytnutie právnej pomoci v prípade žiadateľa – oznamovateľa
protispoločenskej činnosti musí byť doložená dokladom o tom, že ide o oznamovateľa
protispoločenskej činnosti.

Žiadosť o poskytnutie právnej pomoci v prípade žiadateľa – osoby, voči ktorej
bola pozastavená účinnosť pracovnoprávneho úkonu, musí byť doložená dokladom o tom,
že voči nemu bola pozastavená účinnosť pracovnoprávneho úkonu.

Na výzvu Centra právnej pomoci (ďalej len „Centrum“) 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 formulára 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.

Ak Vám súd v konaní uloží nahradiť trovy súdneho konania, tieto trovy nemôže
hradiť Centrum ani určený advokát. Trovy súdneho konania hradí spravidla účastník,
ktorý nemal úspech vo veci.

Podanie tejto žiadosti nemá vplyv na plynutie lehôt, ktoré sa majú dodržať v
prípade začatia konania alebo odvolania. Ak Vám plynie lehota, je dôležité na túto
skutočnosť Centrum upozorniť v tejto žiadosti v časti C a požiadať o predbežné
poskytnutie právnej pomoci.

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

