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Advokáti pomohli 39 neziskovým organizáciám  
 

 Pro bono je skratka latinského pro bono publico, ktorým sa označuje odborná práca 
poskytnutá bezplatne pre verejný prospech. V programe Advokáti Pro Bono v Nadácii 
Pontis už piaty rok rozvíjame spoluprácu advokátov a advokátskych kancelárií 
s neziskovými organizáciami, ktoré potrebujú odbornú právnu pomoc pri riešení 
sociálnych, environmentálnych, ľudskoprávnych a iných tém verejnoprospešného 
charakteru, pre lepšie inštitucionálne fungovanie a na ochranu a presadzovanie práv 
svojich klientov – ľudí v núdzi. 
 

 V roku 2015 sme vďaka bezplatnej právnej pomoci zapojených advokátov pomohli 26 
neziskovým organizáciám v 38-mich právnych prípadoch vrátane štyroch právnych 
tréningov a priamej právnej pomoci dvom ľuďom bez domova a klientke združenia zo 
sociálne znevýhodneného prostredia. Ďalším 13-tim neziskovkám sme poskytli pro 
bono právne tréningy pre ich pracovníkov. 

 

 Prehľad žiadostí o bezplatnú právnu pomoc v programe za roky 2014 -2015 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Členovia programu Advokáti Pro Bono za rok 2015  
Allen & Overy, bnt attorneys-at-law, Mgr. Eva Braxatorisová, JUDr. Tijana Ćećezová, 
DENTONS, DLA Piper, Hillbridges, JUDr. Barbora Vrbová, JUDr. Branislav Krivošík, 
JUDr. Marián Prievozník, Kinstellar, Krivak & Company, Lexpert – JUDr. Roman Dula, 
White & Case a korporátny člen programu firma Dell. 
 

 Neziskové organizácie, ktorým sme pomohli právnou pomocou v roku 2015 
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, Inštitút pre dobre spravovanú 
spoločnosť, Nadácia pre deti Slovenska, Nadácia Pontis, občianske združenia: Barlička, 
Cyklokoalícia, Hrad Uhrovec, Brána do života, Odyseus, PRIMA, Návrat, TransFúzia, Šanca pre 
nechcených, Iniciatíva Inakosť, Free Food -Jedlo pre všetkých, Teach for Slovakia, Ulita, The 
Most, Proti Prúdu a Združenie na pomoc kardio-pacientom, neformálna platforma 
neziskoviek a poskytovateľov sociálnych služieb pracujúcich s ľuďmi bez domova, Relevant 
n.o., Onlinetmlocnik.sk, Spoločnosť ľudí dobrej vôle, Výcviková škola pre vodiace a asistenčné 
psy, Liga za ľudské práva, INEKO. Účastnící len právnych tréningov: Autistické centrum 
Andreas, Centrum MEMORY, DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie, Domov sv. Jána z Boha, 
združenia BROZ, Detská organizácia FÉNIX, INEX Slovakia, Človek v ohrození, Mládež ulice, 
Slovenský skauting, Liga proti rakovine, Platforma MVRO, Náruč - pomoc deťom v kríze.  
Viac o pro bono spoluprácach na webstránke Nadácie Pontis. 

Žiadosti neziskových 
organizácií v programe 

Počet za 
rok 2014 

Počet za 
rok 2015 

Prijaté do programu  70 82 

Zaradené do programu  52 73 

Prebraté advokátmi 41 38 

Ukončené do konca roka 20 30 

http://www.nadaciapontis.sk/uspesne-pripady
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g1. Oblasti dopadu pro bono pomoci 
 

 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

*graf 1. - pro bono spolupráce v r. 2015 podľa oblasti poskytnutej právnej pomoci cez program APB  
*graf 2 – pro bono spolupráce v r. 2015 podľa pomeru neziskoviek pracujúcich priamo s ľuďmi so 
znevýhodnením a neziskoviek, ktoré riešia celospoločenské alebo komunitné verejnoprospešné témy. 
*graf 3 – pro bono spolupráce v r. 2015 podľa kraja, v ktorom pôsobia neziskové organizácie 
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Pro bono pomohlo 27 advokátov a koncipientov 
 

V tabuľke uvádzame prehľad advokátskych kancelárií, advokátov a advokátskych 
koncipientov, ktorí v roku 2015 poskytli právnu pomoc neziskovým organizáciám a ich 
klientom cez program Advokáti Pro Bono riešením aktuálnych žiadostí neziskových 
organizácií, prostredníctvom supervízie študentských tímov v rámci predmetu Právna klinika 
neziskového sektora na Právnickej fakulte UK, v rámci strategickej pro bono spolupráce 
zameranej na systémovú pomoc pri riešení bezdomovectva alebo poskytnutím právnych 
tréningov pre pracovníkov neziskoviek počas podujatia Pro Bono Maratón.  
 
 

Advokátske kancelárie/ 
advokát/ koncipient 

Neziskové organizácie /  
charakter pro bono právnej pomoci 

Allen & Overy   

Mgr. Tomáš Demo 

 Cyklokoalícia, o.z. / v rámci podujatia Pro Bono Maratón v tíme 
s advokátom z bnt attorneys-at-law/ právna stratégia na podporu rozvoja 
cyklodopravy a zvýšenia bezpečnosti pre chodcov  

bnt attorneys-at-law  
 
Mgr. Vladimír Kordoš, 
LL.M., JUDr. Martin 
Provazník, Mgr. Ivana 
Kováčová, Mgr. Filip Takáč,  
Mgr. Pavol Benčo 

 Relevant, n.o. / poradenstvo v pracovno-právnej otázke a s OOÚ,  revízia 
zmluvy s detským domovom.  

 OZ Proti prúdu / strategická spolupráca zameraná na systémové riešenie 
bezdomovectva v oblasti problematiky zadĺženosti 

 OZ Free food – Jedlo pre všetkých / supervízia študentov Právnej kliniky 
neziskového sektora na PraF UK / právne poradenstvo v oblasti zákonov 
o potravinách a potravinovom odpade 

 Cyklokoalícia, o.z. / v rámci podujatia Pro Bono Maratón v tíme 
s advokátom z Allen & Overy/ právna stratégia na podporu rozvoja 
cyklodopravy a zvýšenia bezpečnosti pre chodcov 

 Nadácia Pontis / právna revízia zmluvného systému v projekte Kvalitnejší 
život so sklerózou multiplex 

 15 zástupcov 15 neziskových organizácií / právny tréning v oblasti 
strategického právneho myslenia a OOÚ v rámci Pro Bono Maratónu 

JUDr. Tijana Ćećezová  20 sociálni pracovníci OZ Odyseus , OZ Prima, OZ Vagus, OZ Návrat, OZ 
Ulita, Relevant n.o., Depaul Slovensko n.o. / právny tréning v exekučnom 
práve počas Pro Bono Maratónu v spolupráci so súdnym exekútorom 
JUDr. Pavlom Holíkom 

 OZ Odyseus / právne poradenstvo v oblasti postupu pri komunikácii s 
exekútorom 

 The MOST, o.z. / právne stanovisko a poradenstvo pre účely negociácie 
zmluvných vzťahov s bratislavským magistrátom 

DENTONS  
Gabriela Stopková, 
Stanislava Valientová  

 OZ Odyseus / právna analýza testovania obsahového zloženia drog 

DLA Piper WEISS-TESSBACH 
Mgr. Daniela Končierová, 
JUDr. Eva Skottke, JUDr. 

 OZ Hrad Uhrovec / právne nakoncipovanie nájomnej zmluvy 

 Nadácia pre deti Slovenska / právne poradenstvo v oblasti OOÚ 

 OZ Odyseus / právna analýza a memorandum na ochranu práv ľudí 
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Beáta Kušnírová / Bc. 
Vladimíra Roštárová 

infikovaných vírusom HIV 

 Liga za ľudské práva / Pomoc ľuďom zo zraniteľných skupín v zaistení 

Hillbridges 

Mgr. Andrej Adamčík, Mgr. 
Zuzana Brušková, Mgr. 
Martina Pondušová 

 Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica / supervízia študentov 
Právnej kliniky neziskového sektora na PraF UK / právna analýza možnosti 
mesta vyplácať svojich zamestnancov v lok. Mene 

 OZ Proti prúdu / právne poradenstvo a stanovisko vo veci autorských práv 
pre účely rozvoja projektu Nosiči batožiny 

 15 zástupcov 15 neziskových organizácií / právny tréning v oblasti ochrany 
osobných údajov v rámci Pro Bono Maratónu 2015 

JUDr. Branislav Krivošík  OZ Návrat / právna konzultáciana v prípade klientov združenia, ktorí majú 
dieťa v predosvojiteľskej starostlivosti 

Kinstellar  

Mgr.Roman Oleksik, Mgr. 
Marián Porvažník, Mgr. 
Michaela Némethová, Mgr. 
Jakub Berthóty 

 OZ Manageria – Teach For Slovakia / právna revízia pracovno-právnych 
zmlúv 

 OZ Manageria – Teach For Slovakia / supervízia študentov Právnej kliniky 
neziskového sektora na PraF UK / 

 Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy / supervízia študentov 
Právnej kliniky neziskového sektora na PraF UK 

 15 zástupcov 15 neziskových organizácií / právny tréning v oblasti ochrany 
osobných údajov v rámci Pro Bono Maratónu 2015 

 INEKO / Právna analýza a stanovisko na podporu ratingového portálu 
základných a stredných škôl na Slovensku 

Krivak & Company 
JUDr. Jana Štulrajterová, 
Mgr. Marianna Čopíková 

 Nadácia Pontis – Onlinetlmocnik.sk / právna analýza k novele zákona 
o sociálnych službách vo veci financovania sociálnych služieb 

Lexpert  
JUDr. Roman Dula 

 OZ Spoločnosť ľudí dobrej vôle / právne zastupovanie 

 OZ Barlička / právna revízia zmluvného systému 

Mgr. Eva Braxatorisová  OZ Ulita / právne poradenstvo a zastupovanie klientky 

 Združenia Proti prúdu, Vagus, Prima, Odyseus a organizácia Depaul 
Slovensko pracujúci s ľuďmi bez domova, drogovo závislými a ľuďmi 
pracujúcimi v sexbiznise / supervízia študentov Právnej kliniky 
neziskového sektora na PraF UK / právna analýza k povinnosti 
poskytovania OÚ o klientoch združení orgánom činným v trestnom konaní 

 OZ Návrat / Tréning právnej argumentácie v oblasti soc. právnej ochrany a 
presadzovania najlepšieho záujmu dieťaťa 

White & Case  

Mgr. Vladimír Ivančo, 
Tomáš Morochovič, Mgr. 
Peter Hodál 

 OZ Šanca pre nechcených / revízia pracovno-právnych dokumentov 

 OZ TransFúzia / právna analýza v oblasti ochrany práv LGBTI  

 OZ Iniciatíva Inakosť / právna analýza dopadov novely Ústavy SR a jej 
posúdenie s medzinárodnými ľudsoprávnymi záväzkami a právom EU 

 OZ Proti prúdu / strategická spolupráca zameraná na systémové riešenie 
bezdomovectva v oblasti problematiky zadĺženosti 
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Systémovo pomáhame najnúdznejším na Slovensku 
 

 Advokáti spolupracujúci s OZ Proti prúdu v rámci platformy neziskových organizácií s 
cieľom skoncipovania Národnej stratégie prevencie a riešenia bezdomovectva: JUDr. 
Martin Provazník z bnt attorneys-at-law, Mgr. Peter Hodál z White & Case, advokátka 
Mgr. Silvia Belovičová a právnička Alexandra Vicová 
 
 Vo februári sme cez Úrad splnomocnenca pre rozvoj občianskej spoločnosti úspešne 

podali pripomienky k navrhovanej novele Zákona o verejnom obstarávaní týkajúce 
sa inštitútu sociálnej doložky na podporu bežných zákaziek pre znevýhodnené 
skupiny. 

 V máji sme podali za 7 neziskových organizácií cez poslanca NR SR Mikuláša Hubu 
pripomienky k návrhu Rámcovej národnej stratégie na podporu sociálnej inklúzie 
a boja proti chudobe, v ktorej vypadli ako jedna z ohrozených skupín ľudia bez 
domova.   

 V novembri nás oslovil k spolupráci Úrad splnomocnenca pre rómske komunity vo 
veci pripravovaného národného akčného plánu finančnej inklúzie marginalizovaných 
rómskych komunít.  

 Pro bono spolupráca s advokátskou kanceláriou White&Case New York - advokáti 
z kancelárií z Fínska, Nemecka, Švédska, Veľkej Británie a USA pre nás vypracovali 
právny rešerš v oblasti inštitútu oddlžovania pre skupiny ľudí bez majetku a s nízkym 
príjmom za účelom inšpirácie pre rozumné systémové opatrenia na Slovensku. 
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Právna klinika na pomoc ľuďom bez domova 
 

 Rozbiehame model systematickej právnej pomoci ľuďom v sociálnom vylúčení, ktorí 
nemajú nárok na právnu pomoc od štátu, pričom ich práva sú často porušované. 
 

 V októbri sme v rámci Global Pro Bono Week 2015 zorganizovali v Dennom 
a integračnom centre DOMEC prípravné stretnutie k projektu pilotnej Právnej kliniky 
pre ľudí bez domova v spolupráci s občianskymi združeniami Proti prúdu a Vagus, 
advokátom Martinom Provazníkom z bnt attorneys-at-law a advokátkami Katarínou 
Matulníkovou z Allen & Overy a Jankou Štulrajterovou a Mariannou Čopíkovou 
z kancelárie Krivák & Company. 

 
 Projekt sa opiera o skúsenosti z pro bono spolupráce advokátov JUDr. Martina 

Provazník a Mgr. Filipa Takáča z kancelárie bnt attorneys-at-law, ktorí od marca 2015 
poskytujú právnu pomoc dvom klientom OZ Proti prúdu v projekte Nosiči batožiny 
v oblasti riešenia dlhovej situácie na podporu ich zamestnanosti. 
 

 Projekt realizujeme čiastočne s finančnou podporou firmy Philip Morris a od januára 
2016 s podporou Nadácie ERSTE. 

 
Viac na: www.probonoweek.org  

 

„Veľmi ma oslovil plán pomáhať v zostave advokát  - sociálny pracovník - klient. Okrem pomoci 
konkrétnemu klientovi tak prispejeme k zlepšeniu právneho povedomia sociálnych pracovníkov“ 

Katka Matulníková, Allen&Overy 
 

http://www.probonoweek.org/
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Zlepšujeme právne know-how v neziskových organizáciách 

 

 V júni sme v rámci podujatia Naše Mesto 2015 a Pro Bono Maratón poskytli 
bezplatný právny tréning pre pracovníkov 24 neziskoviek v 4 oblastiach práva:  
- OOÚ/ Mgr. Pavol Benčo, bnt attorneys-at-law, Mgr. Jakub Berthóty, Kinstellar 
- strategické právne myslenie / Mgr. Vlado Kordoš, bnt attonrneys-at-law 
- exekučné právo / JUDr. Tijana Ćećezová a JUDr. Pavol Holík 
- právo duševného vlastníctva / Mgr. Zuzana Brušková a M. Pondušová, Hillbridges  

 
 Pro bono právny tím pre občianske združenie Cyklokoalícia - Tomáš Demo z Allen & 

Overy a  Martin Provazník z  bnt attorneys-at-law vypracovali právnu stratégiu pre 
zlepšenie presadzovania práv cyklistov  v súlade so strategickým dokumentom mesta 
Bratislavy o rozvoji cyklodopravy, ako aj pre lepšiu ochranu chodcov.  

Viac v článku o právnych tréningoch a výstupoch z Pro Bono Maratónu 

„Bol som príjemne prekvapený, koľko ľudí chce nezištne pomáhať dobrej veci.Videl som ľudí 
z rôznych profesií a rôzneho veku spolupracovať na niečom lepšom. To vie človeka fakt 

namotivovať,“  Martin Provazník, bnt attorneys-at-law 

http://www.nadaciapontis.sk/clanok/advokati-sa-zapoja-do-pro-bono-maratonu-neziskovky-budu-vzdelavat-v-oblasti-prava/1516
http://www.nadaciapontis.sk/clanok/viac-zahrad-do-miest-a-menej-drog-v-uliciach-aj-o-tom-bol-pro-bono-maraton/1549
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Do pro bono zapájame aj študentov práva 
 
 Už tretí rok spolupracujeme s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave 

na výberovom predmete Právna klinika neziskového sektora. 
 V zimnom semestri 2015/2016 pracovalo na aktuálnych právnych zadaniach 10 

neziskových organizácií až 28 študentov 4. a 5. ročníka rozdelení do 10 tímov.  
 Odborná supervízia študentských tímov: advokáti z programu Advokáti Pro Bono Andrej 

Adamčík z Hillbridges, Michaela Némethová a Marián Porvažník z Kinstellar, Ivana 
Kováčová a Vlado Kordoš z bnt attorneys-at-law a advokátky Eva Braxatorisová 
a Tijana Ćećezová.  

 Spolupráca advokátov a Právnickej fakulty UK prvýkrát pokračuje aj v letnom semestri. 
 
Viac: na webe Najpravo.sk v článku Klinické právne vzdelávanie na PraF UK 

 
 „Práca so študentmi bola veľmi príjemná. 

Všetci svoje úlohy zvládali s prehľadom, po 
odbornej, aj organizačnej stránke. Na záver 

výstupy klientovi odkomunikovali, no poľavili vo 
fáze, kde išlo o to, aby klient výstupom v plnej 
miere porozumel. Práve z následnej diskusie o 

výsledkoch analýzy si klient najviac tvorí obraz, 
s akým právnikom pracuje,“ 
Andrej Adamčík, Hillbridges 

 
 

 
 

http://www.najpravo.sk/
http://www.najpravo.sk/clanky/klinicke-pravne-vzdelavanie-na-pravnickej-fakulte-univerzity-komenskeho-v-bratislave.html
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Seminár Strategická pro bono pomoc a ľudské práva 
 

 V marci sme vďaka podpore z Nórskeho finančného mechanizmu (EEA granty) 
zorganizovali inšpiratívny seminár o strategickej pro bono pomoci na ochranu 
a presadzovanie ľudských práv s advokátskymi kapacitami z Nórska, členmi Nórskej 
advokátskej komory - Arildom Humlenom a Bendikom Falch-Koslungom, spolu 
s poradcom komory pre verejnú politiku Stianom Oenom.  
 

 Seminár priblížil advokátom, právnikom z neziskového sektora a verejnej správy a 
študentom práva skúsenosti zo spolupráce advokátov, odborných neziskových 
organizácií a akademickej sféry so zapojením študentov práva na úspešnom 6-
ročnom projekte Asylum seekers na pomoc žiadateľom o azyl so systémovým 
presahom.  

 
 Z programu Advokáti Pro Bono na seminári vystúpili Mgr. Peter Hodál, White&Case, 

JUDr. Martin Provazník, bnt attorneys-at-law a JUDr. Alexandra Vicová s príspevkami 
o systémových bariérach na úrovni legislatívy pri riešení bezdomovectva v oblasti 
hmotného zabezpečenia a zamestnanosti ľudí bez domova.  
 

Viac v článku na webstránke Nadácie Pontis  
  

http://www.nadaciapontis.sk/clanok/ked-pro-bono-pravna-pomoc-meni-system/1467
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O pro bono pre odbornú verejnosť 
 
... na Konferencií Ľudia bez domova v Jasnej 
 

 Na odbornej konferencií Ľudia bez domova „Práca – cesta z bezdomovectva?“ 
vystúpil aj advokát JUDr. Martin Provazník s konkrétnymi praktickými tipmi pre 
sociálnych pracovníkov, ako negociovať s exekútormi a veriteľmi v prípade zadĺžených 
klientov  

 JUDr. Alexandra Vicová vystúpila s príspevkom o integračnom sociálnom podniku.  
 

Viac na: http://www.notabene.sk/?konferencia-o-bezdomovectve-2015-jasna 
 
 

… na Európskom Pro Bono Fóre v Ríme 
 

 V rámci prezentačného panelu pro bono programov v Európe prezentovala aj Lucia 
Borovská, programová manažérka Nadácie Pontis, o inovatívnych prístupoch k pro 
bono v programe Advokáti Pro Bono  

 Na stretnutí zástupcov pro bono programov z celého sveta Lucia Borovská facilitovala 
diskusiu Úloha pro bono v čase akútnej krízy, kde priblížila spoluprácu so združením 
Liga za ľudské práva na právnom tréningu pre advokátov a študentov práva v oblasti 
azylového práva a medzinárodných ľudskoprávnych dohovorov. 

 
 
 

http://www.notabene.sk/?konferencia-o-bezdomovectve-2015-jasna


12 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
... na Fóre o firemnej filantropii 
 

 Na 8. ročníku fóra s názvom Ako sociálne inovácie prispievajú k zmene sa hovorilo aj 
o riešení bezdomovectva na Slovensku. Advokát Martin Provazník z advokátskej 
kancelárie bnt attorneys-at-law v rámci barcampu Aktívne občianstvo priblížil 
skúsenosti z pro bono spolupráce s neziskovými organizáciami pomáhajúcimi ľuďom 
bez domova smerujúce k systémovým zmenám.  

 

... v diskusií so študentmi práva o  utečeneckej kríze 
 

 V novembri sme v spolupráci s Ligou za ľudské práva zorganizovali na  Právnickej 
fakulte UK odbornú prednášku s diskusiou so študentmi práva a širšou verejnosťou.  
 

 Prednášku o konflikte medzi demokraciou a medzinárodnými ľudskoprávnymi 
záväzkami viedol advokát Arild Humlen z Nórskej advokátskej komory, zakladateľ 
Litigačnej skupiny azylového a imigračného práva. V paneli diskutoval aj Marek Linha, 
právny poradca pre Nórsku organizáciu pre žiadateľov o azyl, autor blogov na 
Denníku N. Diskusiu moderovala Barbora Meššová, právnička z Ligy za ľudské práva. 

 



13 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Tréning Utečenci a ich práva – od dohovorov k praxi 
 
 V novembri sme v spolupráci s Ligou za ľudské práva a Nórskou advokátskou komorou 

zorganizovali pre advokátov a študentov práva z kliník azylového práva a neziskového 
sektora tréning zameraný azylové právo na Slovensku, v širšom kontexte ľudských práv 
a medzinárodnoprávnej ochrany. 

 Po tréningu nadviazala Liga za ľudské práva pro bono spoluprácu s advokátskou 
kanceláriou DLA Piper na pomoc ochrany práv ľuďom v zaistení. 

 
Viac: na webstránke Nadácie Pontis, v rozhovore s advokátom Arildom Humlenom z Nórskej 
advokátskej komory a v rozhovore s Barborou Meššovou z Ligy za ľudské práva  
 
 

Inšpirujeme aj právnikov zo zahraničia 
 

 O programe Advokáti Pro Bono sme sa rozprávali aj s právnikmi zo Združenia 
kubánskych právnikov počas ich študijnej cesty v rámci projektu OZ Človek v ohrození.  

 Skúsenosti z pro bono pomoci zraniteľným skupinám priblížila advokátka Eva 
Braxatorisová 
 

Viac: v článku na webstránke Nadácie Pontis 

http://www.nadaciapontis.sk/podujatie/utecenci-a-ich-prava-od-dohovorov-k-praxi
http://www.nadaciapontis.sk/clanok/arild-humlen-system-sa-dramaticky-posilnil-aby-sme-zvladli-prudko-rastuci-pocet-utecencov/1653
http://www.nadaciapontis.sk/clanok/barbora-messova-verejnost-by-mala-byt-angazovana-ako-sucast-riesenia-migracnej-krizy/1654
http://www.nadaciapontis.sk/clanok/kubanski-pravnici-sa-inspiruju-programom-advokati-pro-bono/1706
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Ocenenie Via Bona Slovakia v rukách advokátov 
 

 Nezávislá hodnotiaca komisia sa rozhodla udeliť Čestné uznanie Via Bona Slovakia za 
rok 2014 v kategórii Podporovateľ dobrovoľníctva advokátskej kancelárii bnt 
attorneys-at-law za účinné pro bono právne riešenie urgentného problému na 
sídlisku Kopčany v Bratislave 
  

 Advokáti z bnt attorneys-at-law poskytli v roku 2014 viacero bezplatných pro bono 
služieb verejnoprospešným organizáciám vrátane pomoci občianskemu združeniu 
Ulita, ktoré sa venuje deťom a mladým z marginalizovaných skupín v Bratislave.  
 
“Posielame do sveta dobre správy a tešíme sa  Vďaka pro bono službám bnt attorneys-at-law sa 

podarilo vyhrať dlho sa ťahajúci súdny spor so stavebnou firmou TopTrend, ktorá nám namiesto ihriska 

nechala stavenisko. Vďaka patrí p. Kordošovi, p. Takáčovi a tímu bnt a tiež Nadácii Pontis, ktorá nám cez 

program Advokáti pro bono pomoc sprostredkovala. Aj vďaka ich podpore sme našu snahu o postavenie 

ihriska na sídlisku Kopčany ešte nevzdali,” 

Petra Hricová, OZ Ulita, 3. február – post na facebooku 

Viac: v článku na webstránke Nadácie Pontis 

http://www.nadaciapontis.sk/clanok/pomohli-oz-ulita-s-nezodpovednym-dodavatelom-ziskali-cestne-uznanie-via-bona-slovakia/1433
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Advokáti Pro Bono v médiách 
 

 Denník N, 2.10.2015 – Rozhovor s Petrom Hodálom, advokátom z White&Case  
 Sme.sk – rozhovor s Arildom Humlenom, nórskym advokátom pozvaným Nadáciou 

Pontis  
 Pluska.sk, 26. 3. 2015 – Článok o víťazoch ocenenia Via Bona Slovakia 2014 (bnt 

attorneys-at-law v kategórii Podporovateľ dobrovoľníctva) 
 Pouličný časopis Nota Bene - 1/2015, str. 9 – článok Naši nosiči už nosia  

12/2015, str. 15 - článok Čo ste o našich nosičoch doposiaľ nevedeli  

 
Ďakujeme za finančnú podporu  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Philip Morris 
 
 
 
Odborní partneri 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Za Nadáciu Pontis  
Lucia Borovská, programová manažérka a stážisti - študenti práva: Žanet Sedíleková, 
University of Glasgow / Vladimíra Roštárová, Právnická fakulta UK / Adam Kližan, Právnická 
fakulta UK 
 

https://dennikn.sk/256932/problemu-s-dlhmi-chyba-dramatickost-ktora-by-pritiahla-media-a-rychle-vyjadrenia-politikov/
http://domov.sme.sk/c/20067269/advokat-cudzinci-sa-stretavali-s-diskriminaciou-aj-v-norsku-vyriesilo-sa-to-samo.html
http://www.pluska.sk/regiony/bratislava/biznis-slovensku-inak-toto-su-inspirativne-pribehy-podnikatelov.html
https://issuu.com/protiprudu/docs/nota_bene_163_janu__r_2015
https://issuu.com/casopisnotabene/docs/notabene_172_oktober2015

