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Podmienky sprostredkovania a poskytovania pro bono právnej služby v rámci 

 

programu Advokáti Pro Bono 

 

Týmito podmienkami sa riadia Nadácia Pontis (sprostredkovateľ pro bono právnej služby), 

žiadatelia o poskytnutie pro bono právnej služby resp. príjemcovia pro bono právnej služby 

a poskytovatelia právnej služby v rámci programu Advokáti Pro Bono (ďalej len ako 

„Program“) (tieto podmienky sprostredkovania a poskytovania pro bono právnych služieb v 

rámci Programu sa ďalej označujú len ako „podmienky sprostredkovania a poskytovania").  

 

I. Základné pojmy  

 

1. Pro bono právna služba je bezplatná právna služba poskytovaná advokátmi 

dobrovoľne, vo verejnom záujme, a v rovnakej kvalite ako právne služby poskytované 

za odplatu. Pro bono právna služba môže predstavovať právne poradenstvo, 

zastupovanie subjektov pred správnymi orgánmi, domácimi alebo zahraničnými súdmi, 

prípravu dokumentov, právne analýzy, a pod. (ďalej len ako „pro bono právna služba“ 
alebo „pro bono právne služby“).  

 

2. Poskytovateľ/Poskytovatelia pro bono právnej služby sú na báze dobrovoľného 

rozhodnutia advokáti a advokátski koncipienti zapojení do Programu (ďalej len jednotlivo 
ako „poskytovateľ“ a spoločne ako „poskytovatelia“).  

 

3. Sprostredkovateľ pro bono právnej služby medzi žiadateľom (definovaným nižšie) a 

poskytovateľom (definovaným vyššie) je Nadácia Pontis, Zelinárska 2, 821 08 Bratislava 
(ďalej len ako „sprostredkovateľ“).  

 

4. Žiadateľ/Žiadatelia o poskytnutie pro bono právnej služby sú organizácie 

poskytujúce verejnoprospešné služby, neziskové organizácie, občianske združenia, 

nadácie, neinvestičné fondy, príspevkové organizácie a záujmové združenie právnických 

osôb so sídlom na území Slovenskej republiky, registrované v registroch neziskových 

organizácii, občianskych združení, nadácii, neinvestičných fondov, ktoré vedie 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, a rozpočtové organizácie so sídlom na území 

Slovenskej republiky (ďalej len jednotlivo ako „žiadateľ“ a spoločne ako „žiadatelia“). 

Záujmové združenie právnických osôb je oprávneným žiadateľom výlučne za 

podmienky, že jeho členmi nie sú komerčné trhové subjekty a súčasne tieto subjekty 
nevykonávajú aj podnikateľské aktivity.  

 

5. Príjemca/Príjemcovia pro bono právnej služby sú tí žiadatelia, ktorých žiadosti 

spĺňali a spĺňajú kritéria na poskytnutie pro bono právnej služby stanovené v týchto 

podmienkach sprostredkovania a poskytovania pro bono právnej služby (definované 

nižšie), ktorí svojím podpisom vyjadrili súhlas s týmito podmienkami a ich žiadosti boli 

vybrané niektorým z poskytovateľov (ďalej len jednotlivo ako „príjemca“ a spoločne 
ako „príjemcovia“).  

 

6. Podmienky sprostredkovania a poskytovania pro bono právnej služby sú 

podmienky, ktorými sa spravuje proces podávania, výberu a zaraďovania žiadostí do 

Programu a ktoré upravujú podmienky poskytovania pro bono právnych služieb v rámci 

Programu (ďalej len „podmienky sprostredkovania a poskytovania“).  Ich plné znenie je 
dostupné v elektronickej verzií na www.nadaciapontis.sk/advokati-pro-bono .  

 

7. Zmluvné podmienky poskytovania pro bono právnej služby poskytovateľom 

konkrétnemu príjemcovi sú podmienky poskytovania pro bono právnej služby upravené 

v samostatnej zmluve o poskytovaní právnej služby uzatvorenej medzi poskytovateľom 

a príjemcom, prípadne klientom žiadateľa (ak ide o žiadosť podľa článku IV. týchto 

http://www.nadaciapontis.sk/advokati-pro-bono
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podmienok sprostredkovania a poskytovania) (ďalej len ako „zmluvné podmienky“). 

Nastavenie zmluvných podmienok musí byť v súlade s podmienkami sprostredkovania 

a poskytovania.  

 

 

II. Podávanie žiadostí o sprostredkovanie pro bono právnej služby  

 

1. V rámci Programu môžu byť do procesu výberu zaradené žiadosti od žiadateľov:  

a) ktorých zameranie práce má verejnoprospešný charakter, a/alebo  

b) ktorých žiadosť má verejnoprospešný charakter a jej vyriešenie je vo 
verejnom záujme.  

 

2. V rámci Programu nemôžu byť do procesu výberu zaradené tie žiadosti od žiadateľov:  

a) ktoré sa týkajú trestného konania, s výnimkou zastupovania poškodených,  

b) ktoré sa týkajú obchodných vecí a sporov, sporov a právnych vecí, ktorých 

predmetom je problematika týkajúca sa práva duševného vlastníctva, s 

výnimkou právnych vecí týkajúcich sa priamo žiadateľa,  

c) o sprostredkovanie právnej služby v právnej veci, v ktorej už poskytuje právne 

služby advokát za odplatu alebo bezodplatne. 

d) ak sú v konkrétnom prípade dané predpoklady pre zaistenie bezplatnej 

právnej pomoci od štátu (podľa zákona 327/2005 Z.z. o poskytovaní právnej 

pomoci osobám v materiálnej núdzi, v znení neskorších predpisov) alebo pre 

zaistenie bezplatnej právnej pomoci inak,  

e) v prípadoch, ak predmetom problému nie je vec / spor právnej povahy,  

f) v ktorých bezplatné poskytnutie právnych služieb nie je v danom prípade 

odôvodnené  majetkovou a príjmovou situáciou klienta žiadateľa – fyzickej osoby 

a povahou prípadu klienta (neoprávnenou povahou prípadu klienta sa rozumie 

napríklad šikanózny výkon práva, banálny nárok, ktorého hodnota nepresahuje 

250 eur a pod.),  

g) právnu službu nebude možné poskytnúť včas pred uplynutím lehoty alebo 

dátumom nariadeného pojednávania, výsluchu, výpovede alebo iného 

procesného úkonu v súdnom, správnom alebo inom konaní.  

 

3. Žiadosť o sprostredkovanie pro bono právnej služby podáva žiadateľ výlučne 

elektronicky na adresu lucia.borovska@nadaciapontis.sk v každom jednotlivom prípade 

najneskôr 8 týždňov pred uplynutím lehoty na uskutočnenie právneho úkonu v 

predmetnej veci alebo pred pojednávaním v súdnom, správnom alebo inom konaní. V 

prípade, že zo žiadosti samotnej, resp. z dokumentov priložených k žiadosti bude 

vyplývať, že lehota v zmysle predchádzajúcej vety v predmetnej veci už uplynula, resp. 

uplynie skôr ako 8 týždňov odo dňa doručenia predmetnej žiadosti sprostredkovateľovi, 

vyhradzuje si sprostredkovateľ právo takúto žiadosť vyradiť z procesu sprostredkovania 

alebo výberu a na túto neprihliadať. Formulár žiadosti je dostupný na 
www.nadaciapontis.sk/advokati-pro-bono.  

 

4. Podmienkou zaradenia žiadosti zaslanej žiadateľom do Programu je písomný súhlas 

žiadateľa s týmito podmienkami sprostredkovania a poskytovania. Na zaradenie 

žiadosti zaslanej žiadateľom do systému sprostredkovania ako aj na 

poskytnutie právnej služby nie je právny nárok. Sprostredkovateľ preverí, či 

doručená žiadosť patrí do oblasti, ktorej sa Program venuje, či je právnej povahy, či 

obsahuje všetky dôležité informácie a spĺňa v plnom rozsahu podmienky 

sprostredkovania a poskytovania.  

 

5. O žiadostiach, ktoré sú po ich doručení a prvotnom vyhodnotení zaradené do Programu 

informuje sprostredkovateľ poskytovateľov v dohodnutých intervaloch a vo výnimočných 

odôvodnených prípadoch aj na ad hoc báze.  

mailto:lucia.borovska@nadaciapontis.sk
http://www.nadaciapontis.sk/advokati-pro-bono
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6. Podmienky uvedené v tomto článku musia byť splnené v čase podania žiadosti a po celú 

dobu poskytovania pro bono právnych služieb. Nesplnenie uvedených podmienok v čase 

podania žiadosti resp. odpadnutie ktorejkoľvek podmienky počas poskytovania pro bono 

právnej služby je dôvodom na odmietnutie poskytovania pro bono právnej služby, resp. 

na odstúpenie od zmluvy o poskytovaní pro bono právnej služby, obsahujúcej zmluvné 
podmienky, ak bola so žiadateľom uzatvorená. 

 

7. Sprostredkovateľ upovedomí žiadateľa najneskôr do 4 týždňov odo dňa doručenia 

žiadosti, či bola žiadosť zaradená do Programu a v akej fáze sa sprostredkovanie pro 

bono právnej služby v konkrétnej veci nachádza.  

 

 

III. Prijímanie žiadostí poskytovateľmi pro bono právnej služby  

 

1. O poskytnutí pro bono právnej služby v jednotlivom prípade sa poskytovateľ rozhoduje 

dobrovoľne, a to tak, že oznámi sprostredkovateľovi svoj záujem poskytnúť pro bono 

právne služby vo veci uvedenej v žiadosti zaradenej do Programu. Následne 

sprostredkovateľ iniciuje prvý kontakt poskytovateľa so žiadateľom, prípadne s klientom 

žiadateľa.  

 

2. V prípade, ak záujem o poskytovanie pro bono právnej služby pre konkrétnu žiadosť, 

zaradenú do Programu, prejaví viacero poskytovateľov, sprostredkovateľ ponúkne 

poskytovateľom možnosť pracovať na žiadosti spoločne. Ak by nebolo možné alebo 

účelné, aby pro bono právne služby poskytovali viacerí poskytovatelia, sprostredkovateľ 

si vyhradzuje právo prideliť žiadosť tomu poskytovateľovi, ktorý prejavil záujem o 

poskytnutie pro bono právnej služby ako prvý.  

 

3. Poskytovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť poskytovanie právnej služby v 

prípadoch uvedených v týchto podmienkach poskytovania a v § 21 zákona č. 
586/2003 Z.z. o advokácii, v znení neskorších predpisov.  

 

4. Poskytovanie pro bono právnej služby vo veci žiadosti prijatej na poskytovanie pro bono 

právnej služby sa riadi podmienkami sprostredkovania a poskytovania a zmluvnými 

podmienkami. Sprostredkovateľ nezodpovedá za obsah konkrétnej zmluvy resp. dohody 

o poskytovaní právnej služby medzi poskytovateľom a príjemcom (prípadne klientom 

žiadateľa), upravujúcou zmluvné podmienky.  

 

5. Sprostredkovateľ v rámci Programu žiadnym spôsobom nezodpovedá za činnosť a úkony 

poskytovateľa alebo žiadateľa resp. klienta žiadateľa v akomkoľvek štádiu procesu 

výberu žiadostí v rámci Programu a nepreberá zodpovednosť ani za dodržanie 
príslušných lehôt v konkrétnych právnych veciach.  

 

 

IV. Pro bono právne služby pre klientov žiadateľov  

 

1. Žiadatelia môžu žiadať o poskytnutie pro bono právnej služby v rámci Programu pre 

svojich klientov – fyzické osoby výlučne v prípade, ak sa jedná o klientov žiadateľa, 

ktorých majetkové pomery a príjmy neumožňujú zaistiť si právnu pomoc/poskytnutie 

právnych služieb iným spôsobom a ich žiadosť má verejnoprospešný charakter 

(napríklad je dôsledkom boja klienta o verejný záujem ako je odhalenie korupcie alebo 

zlého hospodárenia s verejnými prostriedkami a i.), alebo sa týka podozrenia 

z porušovania práv znevýhodnených, ohrozených alebo sociálne vylúčených skupín. O 

tom, či má žiadosť verejnoprospešný charakter, rozhoduje sprostredkovateľ, pričom 
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zohľadní, či žiadosť zároveň spĺňa všetky podmienky uvedené v podmienkach 

sprostredkovania a poskytovania.  

 

Uvedené preukáže žiadateľ čestným vyhlásením, riadne podpísaným žiadateľom, v 

ktorom žiadateľ vyhlási, že:  

a) na základe vedomosti a skúsenosti žiadateľa s prácou s klientom, ku dňu 

podpisu čestného vyhlásenia, súčasné majetkové pomery a príjmy klienta 

žiadateľa neumožňujú zaistiť si právnu pomoc/poskytnutie právnych služieb iným 

spôsobom, a vyriešenie žiadosti klienta je vo verejnom záujme alebo sa jedná 

o podozrenie z porušovania práv klienta zo znevýhodnených, ohrozených alebo 

sociálne vylúčených skupín, a 

b) žiadosť spĺňa všetky podmienky uvedené v týchto podmienkach 

sprostredkovania a poskytovania, a  

c) klient žiadateľa, pre ktorého žiadateľ žiada o zaradenie žiadosti do Programu, 

bol v plnom rozsahu poučený o podmienkach sprostredkovania a poskytovania v 

rámci Programu, a  

d) v prípade, že sa žiadateľ dozvie o  zmenách v majetkových pomeroch klienta 

alebo ak žiadosť klienta stratila verejnoprospešný charakter, bezodkladne oznámi 

túto skutočnosť sprostredkovateľovi a poskytovateľovi pro bono právnej služby. 

 

2. Originál podpísaného čestného vyhlásenia podľa bodu (1) tohto článku, zašle žiadateľ 

sprostredkovateľovi  do piatich pracovných dní od odoslania elektronickej žiadosti o 
sprostredkovanie pro bono právnej služby.  

 

3. Všetky údaje uvedené v čestnom vyhlásení musí klient preukázať žiadateľovi, ktorý za 

neho podáva žiadosť o sprostredkovanie, a následne, v prípade prijatia žiadosti na 

poskytovanie pro bono právnej služby konkrétnym poskytovateľom, na požiadanie aj 

konkrétnemu poskytovateľovi.  

 

4. V prípade, že kedykoľvek po podaní žiadosti a/alebo počas poskytovania pro bono 

právnej služby dôjde k zisteniu, že žiadateľ uviedol v čestnom vyhlásení nepravdivé 

údaje, alebo bezodkladne neoznámil sprostredkovateľovi a poskytovateľovi pro bono 

právnej služby, že sa dozvedel o zmene majetkových pomerov klienta alebo o strate 

verejnej prospešnosti žiadosti klienta, v dôsledku čoho prestane klient spĺňať podmienky 

na poskytnutie pro bono právnej služby v rámci Programu, poskytovateľ je oprávnený 

odmietnuť poskytnutie pro bono právnej služby a/alebo ukončiť poskytovanie pro bono 

právnej služby. Uvedenie nepravdivých údajov alebo neoznámenie nových skutočností je 

dôvodom na definitívne vylúčenie žiadateľa a jeho žiadosti z Programu.  

 

5. Žiadateľ je povinný vyžiadať si pred zaslaním žiadosti podľa tohto odseku súhlas klienta 

s poskytnutím osobných údajov sprostredkovateľovi a poskytovateľovi/poskytovateľom a 

so spracovávaním osobných údajov sprostredkovateľom a poskytovateľmi. Žiadateľ je 

tiež povinný pred zaslaním žiadosti podľa tohto odseku v plnom rozsahu poučiť klienta o 
tom, že:  

a) v rámci Programu sú bezplatne poskytnuté výlučne úkony právnej služby,  

b) žiadateľ je aj v prípade výberu jeho sa týkajúcej žiadosti o poskytnutie pro 

bono právnej služby jedným z poskytovateľov povinný sám a v plnom rozsahu 

uhradiť hotové výdavky poskytovateľa, ktorý mu poskytuje právne služby (napr. 

cestovné náhrady advokáta, vlastné cestovné náklady, náklady na vypracovanie 

znaleckých posudkov, náklady na vykonanie iných dôkazov, súdne a správne 

poplatky a pod.) v právnej veci, ktorá je predmetom poskytovania pro bono 
právnej služby,  

c) v prípade, že bude klientovi žiadateľa v rámci Programu v súdnom rozhodnutí 

ako súčasť výroku priznaná aj náhrada trov právneho zastúpenia, táto časť trov 

konania vo výške zodpovedajúcej odmene poskytovateľa prináleží v plnom 
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rozsahu poskytovateľovi, ktorý s ňou naloží spôsobom uvedeným v týchto 

podmienkach,  

d) v prípade neúspechu klienta v konkrétnom súdnom spore, ktorý je predmetom 

poskytovania pro bono právnej služby, mu súd môže uložiť povinnosť uhradiť 

protistrane trovy konania, vrátane trov právneho zastúpenia protistrany. V takom 

prípade, je klient žiadateľa povinný uhradiť tieto v plnom rozsahu v stanovej 
lehote,  

e) ak klient uvedie pre účely čestného vyhlásenia podľa odseku 1 tohto článku 

nepravdivé informácie, poskytovateľ je oprávnený odmietnuť poskytnutie pro 

bono právnej služby a/alebo ukončiť poskytovanie pro bono právnej služby a 

klient bude povinný uhradiť poskytovateľovi odmenu a náklady v súlade s 

vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a 

náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb, v platnom znení.  

 

6. Žiadateľ je povinný v prípade prevzatia žiadosti poskytovateľom absolvovať potrebné 

stretnutia s poskytovateľom, viesť s ním v mene klienta komunikáciu, zabezpečiť 

potrebnú dokumentáciu zo strany klienta. Žiadateľ je v prípade potreby povinný 

poskytnúť klientovi ďalšiu pomoc potrebnú k efektívnemu využitiu právnej služby, najmä 

sprevádzať klienta na úrady a pomôcť klientovi zaistiť potrebné listiny.  

 

 

V. Finančné podmienky  

 

1. Sprostredkovanie pro bono právnej služby v rámci Programu je pre prijatých 
oprávnených žiadateľov bezplatné. 

 

2. Členstvo v Programe je pre poskytovateľov (advokátske kancelárie a samostatne 

pôsobiaci advokáti) podmienené ročným členským príspevkom na administráciu 

programu. Výška členského príspevku závisí od počtu odborných pracovníkov 

(advokátov a advokátskych koncipientov) v kancelárií. Bližšie informácie k členským 

príspevkom sú zverejnené na webstránke Programu v záložke Členské príspevky na 
http://www.nadaciapontis.sk/pravidla-pre-advokatov.  

  

3. Pro bono právna služba je poskytovaná bezodplatne. Poskytovateľ, ktorý prijme žiadosť 

o poskytnutie pro bono právnej služby nie je oprávnený žiadať od príjemcu odmenu za 

poskytovanie právnych služieb a vykonanie úkonov, a to ani v prípade úspechu vo veci, 

s výnimkou prípadov uvedených v týchto podmienkach.  

 

4. Príjemca je povinný uhradiť ostatné náklady súvisiace s poskytovaním pro bono 

právnych služieb (súdne alebo správne poplatky, náklady na zabezpečenie znaleckých 

posudkov alebo vykonanie iných dôkazov, náhradu trov konania, vrátane trov právneho 

zastúpenia protistrany v prípade neúspechu v spore, úhradu hotových výdavkov 
advokáta presahujúcich paušálnu náhradu hotových výdavkov podľa advokátskej tarify).  

 

5. Ak je príjemcovi v rámci Programu rozhodnutím štátneho orgánu, resp. súdnym 

rozhodnutím ako súčasť výroku priznaná aj náhrada trov právneho zastúpenia, táto časť 

trov konania vo výške zodpovedajúcej odmene advokáta prináleží advokátovi, ktorý 

podpisom Pro bono deklarácie prejavuje vôľu ich v plnej výške darovať výlučne za 

účelom podpory fungovania Programu.  

 

 

VI. Povinnosti poskytovateľa  

 

http://www.nadaciapontis.sk/pravidla-pre-advokatov
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1. Poskytovateľ zachováva mlčanlivosť o informáciách a skutočnostiach, ktoré sú obsahom 

žiadostí alebo o ktorých sa dozvedel v súvislosti s poskytovaním pro bono právnej 
služby.  

 

2. Poskytovateľ je povinný bezodkladne informovať sprostredkovateľa, ak zistí dôležité 

informácie, týkajúce sa prijatej žiadosti, žiadateľa alebo klienta žiadateľa, ktoré majú 

vplyv na spĺňanie podmienok pre poskytovanie pro bono právnej služby, najmä ak sa 

týkajú súladu s podmienkami poskytovania a/alebo zmluvnými podmienkami a môžu 

viesť k ukončeniu poskytovania pro bono právnej služby a/alebo vyradeniu zo systému 

sprostredkovania a z Programu.  

 

3. V prípade, ak je to povolené právnymi predpismi, resp. príslušnými stavovskými 

predpismi, ktoré sa aplikujú na poskytovateľa, poskytovateľ na požiadanie informuje 

sprostredkovateľa o priebehu poskytovania právnej služby, najmä o tom, v akom štádiu 

sa prijatá žiadosť nachádza, aj o výsledku poskytovania právnej služby, pričom žiadateľ 
a klient s takýmto informovaním sprostredkovateľa poskytovateľom súhlasia.  

 

4. Povinnosti poskytovateľa stanovené v týchto podmienkach poskytovania sa budú    

vzťahovať na každého poskytovateľa len v rozsahu, v ktorom plnenie takých povinností 

nebude v rozpore s ustanoveniami právnych alebo stavovských predpisov, ktoré sa 

vzťahujú na príslušného poskytovateľa.  

 

5. Poskytovateľ je ešte pred začatím poskytovania právnej služby povinný informovať 

príjemcu o nákladoch a hotových výdavkoch (najmä cestovné výdavky, správne a súdne 

poplatky, náklady na vypracovanie znaleckých posudkov, náklady na vykonanie 

dôkazov, trovy protistrany a podobne), ktoré pravdepodobne vzniknú v súvislosti 

s poskytnutím právnej služby, a ktoré bude znášať príjemca.  

 

 

VII. Povinnosti žiadateľa/príjemcu 

 

1. Žiadateľ je povinný bezodkladne informovať sprostredkovateľa o akýchkoľvek 

skutočnostiach, týkajúcich sa jeho žiadosti alebo klienta, ktoré majú význam pre 

poskytovanie pro bono právnej služby, vyradenie žiadosti žiadateľa z Programu alebo 

ukončenie poskytovania pro bono právnej služby v rámci Programu. Táto povinnosť sa 

vzťahuje najmä na informácie:  

a) ktoré majú alebo by mohli mať vplyv na oprávnenosť zaradenia žiadosti do 

systému sprostredkovania v rámci Programu, najmä informácie týkajúce sa 

splnenia podmienok prijatia žiadosti na sprostredkovanie (t.j. splnenia 

podmienok stanovených v týchto podmienkach sprostredkovania a 
poskytovania),  

b) o akejkoľvek zmene skutkových okolností prípadu,  

c) o akýchkoľvek zmenách lehôt, najmä, nie však výlučne, termínu nariadeného 

pojednávania v súdnom, správnom alebo inom konaní v rámci konkrétnej 

právnej veci, ktorá je predmetom žiadosti, resp. poskytovania právnej služby v 

rámci Programu,  

d) o nepravdivosti údajov uvedených klientom v čestnom vyhlásení o príjmoch a 
majetkových pomeroch,  

e) o zvýšení príjmu alebo o zmene majetkových pomerov klienta, a to 

bezodkladne po tom, čo sa dozvie o takejto skutočnosti, ktorá zakladá dôvod na 

vyradenie žiadosti z Programu, resp. na ukončenie poskytovania pro bono 
právnej služby v rámci Programu,  

f) o akejkoľvek zmene iných okolností, ktoré môžu mať vplyv na odôvodnenosť 

bezplatného poskytovania právnej služby klientovi,  
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g) o ktoré poskytovateľ požiada v súvislosti s vykonávaním starostlivosti 

poskytovateľa týkajúcej sa preverenia identity klienta a neexistencie konfliktu 

záujmov, alebo splnenie iných povinností poskytovateľa, ktoré mu ukladajú 
príslušné právne alebo stavovské predpisy,  

h) o tom, či a s akým výsledkom bol prípad ukončený. 

 

2. Príjemca je povinný na požiadanie poskytovať sprostredkovateľovi základné informácie o 

tom, či a s akým výsledkom bol právny prípad uzatvorený.  

 

3. Príjemca si je vedomý, že v prípade neúspechu v právnej veci, ktorá je predmetom 

poskytovania pro bono právnej služby, mu súd môže uložiť povinnosť nahradiť 

protistrane trovy konania, vrátane trov právneho zastúpenia protistrany. Príjemca je 

povinný uhradiť trovy konania v plnom rozsahu v stanovej lehote. Sprostredkovateľ ani 

poskytovateľ žiadnym spôsobom nezodpovedajú za splnenie povinností uložených 

príjemcovi (alebo klientovi žiadateľa) rozhodnutiami súdnych alebo správnych orgánov, 

prípadne všeobecne záväznými právnymi predpismi.  

  

 

VII. Povinnosti sprostredkovateľa  

 

1. Sprostredkovateľ zachováva ochranu všetkých údajov a informácií, ktoré mu boli 

poskytnuté v súvislosti so žiadosťou o sprostredkovanie pro bono právnej služby od 

žiadateľa a/alebo poskytovateľa, s výnimkou poskytovania týchto údajov a informácií 

poskytovateľom a žiadateľom za účelom sprostredkovania pro bono právnej služby. 

Sprostredkovateľ zverejňuje len anonymizované informácie. Zverejnenie alebo 

poskytnutie iných informácií je podmienené predchádzajúcim písomným súhlasom 

osoby, ktorej sa informácia týka. 

  

2. Sprostredkovateľ je povinný bezodkladne informovať poskytovateľa/poskytovateľov, ak 

dodatočne zistí dôležité informácie týkajúce sa žiadosti zaradenej do Programu, právnej 

veci, v ktorej sa pro bono právne služby poskytujú, žiadateľa alebo klienta žiadateľa, 

ktoré majú význam pre poskytovanie právnej služby alebo ukončenie poskytovania pro 
bono právnej služby v rámci Programu.  

 

 

VIII. Zverejnenie  

 

1. V prípade, že došlo k poskytnutiu pro bono právnej služby príjemcovi, a ak to okolnosti 

žiadosti dovoľujú, príjemca a poskytovateľ súhlasia so zverejnením všeobecných údajov 

pro bono žiadosti a obchodného mena resp. názvu príjemcu sprostredkovateľom a 

poskytovateľom.  

 

 

IX. Zmena podmienok  

 

1. Sprostredkovateľ je oprávnený kedykoľvek zmeniť alebo nahradiť tieto podmienky 

sprostredkovania. Sprostredkovateľ uvedenú zmenu zverejní na stránke 

www.nadaciapontis.sk/advokati-pro-bono najmenej 15 dní pred určeným dňom 

platnosti a účinnosti takejto zmeny.  

 

 

X. Platnosť a účinnosť 

 

1. Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť 20. januára 2014. 

  

http://www.nadaciapontis.sk/advokati-pro-bono
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Súhlas žiadateľa s podmienkami sprostredkovania a poskytovania pro bono právnej 

služby v rámci programu Advokáti Pro Bono: 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

názov, právna forma, IČO, sídlo organizácie 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

údaj o zápise organizácie v príslušnom registri  

 

 

 

Dolu podpísaný žiadateľ týmto:  

 

 čestne vyhlasujem, že som sa v plnom rozsahu oboznámil s podmienkami 

sprostredkovania a poskytovania pro bono právnej služby v rámci programu Advokáti 

Pro Bono v ich platnom znení,  

 súhlasím s podmienkami sprostredkovania a poskytovania pro bono právnej služby v 

rámci programu Advokáti Pro Bono v ich platnom znení,  

 udeľujem súhlas a zároveň čestne prehlasujem, že mi bol osobami uvedenými v žiadosti 

udelený súhlas, so spracovaním údajov uvedených v žiadosti a jej prílohách, vrátane 

osobných údajov osôb v nich uvedených, Nadáciou Pontis (sprostredkovateľom pro bono 

právnych služieb) a poskytovateľom pro bono právnej služby pre účely vytvorenia 

databázy žiadateľov o poskytovanie pro bono právnej služby, sprostredkovania a 

poskytovania pro bono právnej služby v súlade s podmienkami sprostredkovania a 

poskytovania pro bono právnej služby, v ich platnom znení, v rámci programu Advokáti 

Pro Bono.  

 

Beriem na vedomie, že nedodržanie ktorejkoľvek z podmienok uvedených v podmienkach 

sprostredkovania a poskytovania pro bono právnej služby v rámci programu Advokáti Pro Bono, 

v ich platnom znení, uvedenie neúplných alebo nepravdivých údajov v tomto čestnom vyhlásení 

môže byť dôvodom na ukončenie spolupráce zo strany Nadácie Pontis (sprostredkovateľom pro 

bono právnych služieb), vyradenie žiadosti zo systému žiadostí o sprostredkovanie pro bono 

právnej služby v rámci programu Advokáti Pro Bono, ako aj ukončenie poskytovania pro bono 

právnej služby v rámci programu Advokáti Pro Bono zo strany poskytovateľa a s tým spojenými 

následkami.  

 

 

 

 

V .................................................. dňa ...................... 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej konať v mene organizácie 

názov, právna forma, IČO, sídlo organizácie 


