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Už štvrtý rok prepájame neziskové organizácie s advokátmi.  
Tento rok sme pomohli až 32 neziskovkám. 
 
Od januára 2014 sme vďaka bezplatnej právnej pomoci advokátov zapojených v programe Advokáti 
Pro Bono pomohli 32 neziskovým organizáciám spolu v 41 rôznych právnych prípadoch. Až dve 
tretiny z týchto organizácií pracujú priamo s klientmi – sociálne alebo zdravotne znevýhodnenými, 
ohrozenými alebo sociálne vylúčenými skupinami. Advokáti pomáhali riešením jednorazových 
aj dlhodobých žiadostí neziskoviek z Pro Bono Newslettra, prostredníctvom supervízie študentských 
tímov v rámci predmetu Právna klinika neziskového sektora na Právnickej fakulte Univerzity 
Komenského v Bratislave, ako aj v pro bono pracovnej skupine odborníkov zameranej na systémovú 
pomoc pri riešení bezdomovectva na Slovensku. 
 

 

*graf 1. - pro bono spolupráce v roku 2014 podľa typu poskytnutej právnej pomoci cez program  
*graf 2 – pro bono spolupráce v roku 2014 podľa kraja 
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(g2) Kde sme pomohli 

Bratislavský kraj

Prešovský kraj

Košický kraj

Žilinský kraj

Trenčiansky kraj

Trnavský kraj

Banskobystrický kraj

Zahraničie

Žiadosti neziskových 
organizácií 

Počet  

Prijaté do programu  70 

Zaradené do programu  52 

Prebraté advokátmi 41* 

Ukončené v 2014 20 

Prebiehajúce spolupráce  21 
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Neziskové organizácie, ktorým sme pomohli v roku 

2014: Aliancia žien Slovenska, Centrum Slniečko 
n.o., Človek v ohrození, Depaul Slovensko n.o., OZ 
Klub detskej nádeje, OZ Liga za ľudské práva, 
Nadácia Pontis, Karpatská nadácia n.o., OZ 
Barlička, Občan, demokracia a 
zodpovednosť,  Organizácia muskulárnych 
dystrofikov, Detská organizácia Fénix, K.U.K.o., OZ 
Centrum Nádej, OZ go-ok, OZ Hafiry, OZ Mamám 
slovenska, OZ Návrat, OZ Prima, OZ Proti Prúdu, 
OZ Odyseus, OZ Trvalka, OZ Vagus, OZ Ynet, OZ 
Ženské Kruhy, P-MAT, Relevant, n.o., Spoločnosť 
ľudí dobrej vôle, OZ Únia nevidiacich a 
slabozrakých Slovenska, The European Roma 
Rights Centre, OZ Ulita, Združenie mladých 
Rómov. 
Viac o konkrétnych pro bono spoluprácach na: www.nadaciapontis.sk/uspesne-pripady  

 
Bezplatnú právnu pomoc prostredníctvom programu poskytlo 
30 advokátov a advokátskych koncipientov 

 
V nižšie uvedenej tabuľke uvádzame prehľad advokátskych kancelárií, advokátov a advokátskych 
koncipientov, ktorí počas roka 2014 poskytli právnu pomoc neziskovým organizáciám rôznymi 
formami – prebratím žiadosti z Pro Bono Newslettra, supervíziou študentských tímov v rámci 
predmetu Právna klinika neziskového sektora na PraF UK a v rámci pracovnej skupiny zameranej na 
systémovú pomoc pri riešení bezdomovectva. V tabuľke uvádzame aj tie pro bono spolupráce, ktoré 
boli nadviazané koncom roka 2013, ale spolupráca prebiehala počas roka 2014. 

Advokátska kancelária/ meno 
advokáta, advok. koncipienta 

Spôsob poskytnutia pro bono 
pomoci 

Neziskové organizácie 

Allen & Overy, s.r.o. 

JUDr. Zuzana Hečko, LL.M., Petra 
Dzubáková 

  Pro Bono Newsletter OZ Liga za ľudské práva 

bnt attorneys-at-law, s.r.o. 

Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M., 
Mgr. Martin Baláž, JUDr. Martin 
Provazník, Mgr. Ivana Kováčová, 
Mgr. Filip Takáč, Mgr. Pavol 
Benčo 

  Pro Bono Newsletter 

  Pracovná skupina 
zameraná na systémové 
riešenie bezdomovectva 

  Právna klinika 
neziskového sektora 

P-MAT, n.o., OZ Liga za ľudské 
práva, OZ Klub detskej nádeje, 
OZ Únia nevidiacich 
a slabozrakých Slovenska, OZ 
Ulita,  OZ Vagus, Depaul 
Slovensko, n.o., OZ Proti Prúdu, 
Relevant, n.o. 

25 

8 

Neziskovky podľa 
priamej práce s 

klientmi 

S klientmi

Bez klientov
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Hillbridges, s.r.o. 

Mgr. Zuzana Brušková, Mgr. Filip 
Juriš, Mgr. Martin Sopúšek, LL.B. 

  Pracovná skupina 
zameraná na systémové 
riešenie bezdomovectva 

OZ Vagus, Depaul Slovensko, 
n.o., OZ Proti Prúdu 

JUDr. Barbora Vrbová   Pro Bono Newsletter OZ Centrum Nádej, OZ Aliancia 
žien Slovenska 

JUDr. Branislav Krivošík   Pro Bono Newsletter 

  Právna klinika 
neziskového sektora

OZ Návrat, OZ Trvalka 

JUDr.  Katarína Dolnáková   Pro Bono Newsletter OZ Hafiry 

JUDr. Marián Prievozník   Pro Bono Newsletter Karpatská nadácia, n.o. 

Kinstellar, s.r.o. 

Mgr. Viliam Myšička, Mgr. Martin 
Vojtko, Mgr. Katarína Žemlová, 
JUDr. Ing. Marián Porvažník, 
MJur. 

  Pro Bono Newsletter 

  Právna klinika 
neziskového sektora 

Nadácia Pontis (Nepočujúci 
podnikatelia), OZ Ynet 

Krivak & Co., s.r.o. 

JUDr. Jana Štulrajterová 

  Pracovná skupina 
zameraná na systémové 
riešenie bezdomovectva 

OZ Vagus, Depaul Slovensko, 
n.o., OZ Proti Prúdu 

Lexpert, s.r.o. 

JUDr. Roman Dula 

  Pro Bono Newsletter Združenie mladých Rómov, o.z., 
OZ Spoločnosť ľudí dobrej vôle, 
OZ Barlička 

Mgr. Eva Braxatorisová   Pro Bono Newsletter Občianske združenia: Liga za 
ľudské práva, Občan, 
demokracia a zodpovednosť, 
Organizácia muskulárnych 
dystrofikov v SR, Návrat 

Mgr. Róbert Bános, advokátska 
kancelária 

Mgr. Róbert Bános, JUDr. Jozef 
Lukajka 

  Pro Bono Newsletter OZ Detská organizácia Fénix, 
K.U.K.o. o.z., Nadácia Pontis 
(Dobrá Krajina) 

White & Case, s.r.o. 

Mgr. Peter Hodál, Mgr. Silvia 
Belovičová, Marek Samoš, Mgr. 
Zoran Draškovič, Mgr. Lukáš 
Královič, Mgr. Radoslav Pálka, 
JUDr. Vladimír Ivančo 

  Pro Bono Newsletter 

  Pracovná skupina 
zameraná na systémové 
riešenie bezdomovectva 

OZ Ženské Kruhy, Nadácia 
Pontis (Hlavy pomáhajú),  OZ 
Vagus, Depaul Slovensko, n.o., 
OZ Proti Prúdu 
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Riešime aj systémové spoločenské problémy.  
Expertná pracovná skupina 
 

V apríli 2014 sme 
rozbehli pro bono 
pracovnú skupinu 
odborníkov, do ktorej sa 
zapojili advokáti zo 
4  kancelárií z programu 
Advokáti Pro Bono – 
Martin Provazník z bnt 
attorneys-at-law, Janka 
Štulrajterová z Krivak & 
Co., Peter Hodál, Silvia 
Belovičová a Marek 
Samoš z White & Case 
a Zuzka Brušková, Filip 
Juriš a Martin Sopúšek 
z Hillbridges. Spolu so 

sociálnymi pracovníkmi troch kľúčových bratislavských neziskových organizácií pomáhajúcim ľuďom 
bez domova – OZ Vagus, OZ Proti Prúdu a Depaul Slovensko n.o. pracujú na strategickej právnej 
pomoci týmto organizáciám v oblasti analýzy legislatívy doma i v zahraničí a tvorbe návrhov na 
úpravu legislatívy na Slovensku. Cieľom skupiny je podpora systémových riešení v oblasti prevencie 
a riešenia bezdomovectva a celkové posilnenie argumentačného potenciálu neziskových organizácií 
pracujúcich so skupinou ľudí bez domova smerom k vláde a parlamentu. 

 
 V rámci skupiny vznikli tri subtímy, ktoré sa zamerali na oblasť zamestnávania a oddlžovania 

ľudí bez domova a prístup tejto skupiny ľudí k orgánom verejnej správy a základným právam 
občana SR, akými sú sociálne služby a služby zamestnanosti. 

 
 Prácu skupiny podporil aj legislatívny právnik JUDr Jaroslav Pilát, ktorý poskytol zapojeným 

advokátom legislatívny tréning.  
 

 Skupina vypracovala referenčný dokument - ideovo legislatívny zámer, ktorý definuje 
systémové problémy na úrovni legislatívy brániace ľuďom bez domova riešiť ich situáciu. 
Dokument popisuje problémy v nastavení konkrétnych zákonov, navrhuje riešenia úpravy a 
popisuje širšiu skupinu obyvateľstva, ohrozenú stratou bývania alebo práce, na ktorú by mala 
úprava legislatívy vplyv.  
 

 Otvorili sme dialóg s kľúčovými stakeholdermi – Ministerstvom spravodlivosti SR, 
Ministerstvom vnútra SR a Združením miest a obcí Slovenska.  
 

 Legislatívny zámer odprezentovali členovia pracovnej skupiny na odbornej Konferencii Ľudia 
bez domova 16. októbra 2014 pre 140 účastníkov z 50-tich organizácií (neziskoviek, 
poskytovateľov sociálnych služieb, mestských úradov, MPSVaR SR, ZMOS, z akademickej 
aj súkromnej sféry). 

 

 V novembri skupina vypracovala pripomienky k Národnej stratégii zamestnanosti 
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré sme podali cez Úrad splnomocnenca 
pre rozvoj občianskej spoločnosti.  
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Advokáti Pro Bono na podujatiach pre odbornú a laickú 
verejnosť 
 

Európske Pro Bono Fórum, Londýn 

Ôsmy ročník novembrovej medzinárodnej konferencie Európske Pro Bono Fórum v Londýne bolo 
v roku 2014 hlavnou udalosťou britského Národného Pro Bono týždňa. Skúsenosti z programu 
Advokáti Pro Bono v Nadácii Pontis sme ako jeden z členov Európskej Pro Bono Aliancie priblížili 
účastníkom konferencie na Trhovisku neziskových organizácií a pro bono programov a v diskusnom 
paneli na stretnutí 70-tich zástupcov pro bono právnych programov z celého sveta.  
 

Konferencia Ľudia bez domova, Bratislava 
Na odbornej konferencií Ľudia bez domova „Ako ďalej?“ sme v rámci programu Advokáti Pro Bono 
a pracovnej skupiny zameranej na systémovú pomoc pri riešení bezdomovectva spoluorganizovali tri 
legislatívne panely.  JUDr. Martin Provazník z advokátskej kancelárie  bnt attorneys-at-law spolu so 
sociálnym pracovníkom Ivanom Lorencom priblížili legislatívne prekážky, ktoré bránia ľuďom bez 
domova v prístupe k orgánom verejnej správy a  k základným právam na prístup k sociálnym 
a zdravotným službám, ako aj službám zamestnanosti. Diskutovali s Brunom Konečným, riaditeľom 
sekcie ZMOS o možných riešeniach. Mgr. Peter Hodál z advokátskej kancelárie White & Case spolu 
so sociálnym pracovníkom Petrom Kadlečíkom z OZ Proti Prúdu poukázali na problém nefunkčného 
inštitútu oddlžovania fyzických osôb a priblížili modely právnych úprav prepájajúce právne a sociálne 
služby, ktoré sa osvedčili v iných krajinách. Tretí panel otvoril diskusiu o chýbajúcej systémovej 
podpore zamestnávania ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii a funkčných modeloch v UK a Austrálii. 
Viac na: http://www.notabene.sk/?konferencia-ludia-bez-domova 

 
Diskusia Ako sa dostať z ulice?, Bratislava 
Výstupy pracovnej skupiny zameranej na systémovú pomoc pri riešení bezdomovectva sme priblížili 
aj laickej verejnosti v diskusií počas kampane Mesiac bez domova (prvý ročník bratislavského 
mestského festivalu pomoci ľuďom bez domova) 4. decembra v kaviarni Dobre & Dobré. Na diskusiu 
prišlo 35 ľudí z verejnosti.  
O legislatívnych prekážkach pri riešení dlhovej situácie a zamestnanosti ľudí bez domova na 
Slovensku diskutovali členovia pracovnej skupiny v programe Advokáti Pro Bono - Peter Hodál z 
advokátskej kancelárie 
White & Case a právnička 
Alexandra Vicová. Pohľad 
aplikačnej praxe doplnili 
sociálni pracovníci Sergej 
Kára z OZ Vagus a Peter 
Kadlečík z OZ Proti 
prúdu, spolu s tromi 
klientmi týchto združení, 
ktorí dostali šancu 
pracovať – Milan (čašník v 
Kaviarni Dobre & Dobre), 
Veronika (predajkyňa 
pouličného časopisu Nota 
bene) a Jozef (nosič 
batožiny na Hlavnej 
stanici). 

mailto:lucia.borovska@nadaciapontis.sk
http://www.probonoforum.eu/?
http://www.probonoforum.eu/forum-updates/142-national-pro-bono-week-uk.html
http://www.europeanprobonoalliance.org/
https://www.facebook.com/nadaciapontis/photos/a.10150401673030630.406688.45533785629/10152776651635630/?type=1&theater
http://www.notabene.sk/?konferencia-ludia-bez-domova


7 
 

Advokáti Pro Bono, Nadácia Pontis / Zelinárska 2, 821 08 Bratislava, kontakt: lucia.borovska@nadaciapontis.sk 

Pomáhame rozvíjať klinické vzdelávanie študentov na PraF UK 
 
V akademickom roku 2014/2015 Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave už po druhý 
raz otvorila výberový predmet Právna klinika neziskového sektora v spolupráci s programom Advokáti 
Pro Bono. Cieľom klinického vzdelávania je umožniť študentom práva získať praktické skúsenosti už 
počas štúdia v rámci vyučovania. Rozšírenie o témy neziskového a občianskeho sektora obohatí 
študentov odborne aj ľudsky, keďže ide o spoluprácu na riešení právnych problémov rôznych 
neziskových organizácií. 
V tomto roku sa Právnej kliniky neziskového sektora zúčastnilo 20 študentov 3. až 5. ročníka, ktorí 
riešili prípady 8 neziskových organizácií pod supervíziou vyučujúcich z fakulty a advokátov 
a advokátskych koncipientov z programu Advokáti Pro Bono, konkrétne z bnt attorneys-at-law a 
Kinstellar a advokát JUDr. Branislav Krivošík. Spolupráca na klinickom vzdelávaní bude pokračovať aj 
budúci akademický rok s cieľom rozšíriť spoluprácu aj na letný semester. 
Viac na: www.nadaciapontis.sk/clanok/pravna-klinika-neziskoveho-sektora-prax-ziskana-v-
skole/1255 
 
 

Zapojili sme sa do siete odborníkov na podporu 
presadzovania práv obetí obchodovania s ľuďmi 
 
Liga za ľudské práva zorganizovala v spolupráci s Holandským helsinským výborom, rumunským 
Apdare, Pro Refugiu a bulharským Animus v novembri trojdňové školenie pre advokátov a právnikov 
na tému Prístup k spravodlivosti a presadzovanie práv obetí obchodovania s ľuďmi.  Zámerom 
školenia bolo zvýšiť ich povedomie v oblasti obchodovania s ľuďmi, jeho vplyvoch a o právach 
obchodovaných osôb a možnostiach ich ochrany. Školenie je súčasťou projektu, v ktorom Liga za 
ľudské práva pracuje na vytvorení fungujúcej a do budúcna udržateľnej siete právnikov, advokátov 
a neziskových organizácií poskytujúcich zastupovanie obetiam obchodovania s ľuďmi v správnom, 
civilnom a trestnom konaní bezplatne. Školenia sa zúčastnili aj štyria advokáti zapojení do programu 
Advokáti Pro Bono - JUDr. Roman Dula, Mgr. Marián Miškolci, JUDr. Tijana Ćećezová a Mgr. Eva 
Braxatorisová. Súčasťou školenia bola aj prezentácia Evy Braxatorisovej na tému Odškodňovanie 
obetí obchodovania.  
 
 

Advokáti absolvovali právny tréning Kvalita súdnych 
rozhodnutí 

 
Koncom septembra sme zorganizovali pre 
členov programu Advokáti Pro Bono právny 
tréning zameraný na tému kvality a 
odôvodnenia súdnych rozhodnutí. Tréning 
viedol právnik spolupracujúci s odbornou 
organizáciou Via Iuris Peter Wilfling, ktorý je 
autorom právnej analýzy na túto tému. Vo 
svojej prezentácii pre advokátov z nášho 
programu sa primárne sústredil na nedostatky 
v odôvodneniach súdnych rozhodnutí. 

Viac na: www.nadaciapontis.sk/clanok/advokati-diskutovali-o-nedostatkoch-v-odovodneniach-
sudnych-rozhodnuti/1264 
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Advokáti Pro Bono v médiách 
 

 Denník SME a Sme.sk, 28.2.2014 – redakčný článok o bezplatnej právnej pomoci  /Príloha 1 
 Slovenský rozhlas, 11.8.2014 - redakčný príspevok o zamestnávaní ľudí bez domova /Príloha 

2 
 Slovenský rozhlas, 3.11.2014 - redakčný príspevok o oddlžovaní ľudí bez domova /Príloha 3 
 Pouličný časopis Nota Bene, 12/2014 - redakčný článok o práci pracovnej skupiny Advokáti 

Pro Bono a téme oddlžovania ľudí bez domova /Príloha 4 
 Príloha Sme Ženy, 15.12.2014 - rozhovor s Lenkou Surotchak, riaditeľkou Nadácie Pontis 

/Príloha 5 
 

 
Milé advokátky a advokáti, ďakujeme za vašu odbornú pomoc 
a ľudskú podporu, ktorú ste venovali neziskovým organizáciám, 
programu Advokáti Pro Bono aj nám. Vážime si ju a tešíme sa na 
spoluprácu v roku 2015!  

Nadácia Pontis  

Monika Smolová, riaditeľka piliera firemného dobrovoľníctva a pro bono 
Lucia Borovská, programová koordinátorka 

Radka Babeľová, programová asistentka 
Monika Chaloupková, stážistka 

 
... a ešte pár reakcií od niektorých neziskoviek, ktorým sme v roku 2014 pomohli: 
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska: Spoluprácu zo strany advokátskej kancelárie bnt 

attorneys-at-law hodnotíme ako vysoko profesionálnu, odbornú a promptnú. Ďakujeme 

Nadácii Pontis za jej sprostredkovanie a advokátskej kancelárii za účinnú pomoc.  

OZ Pomoc ohrozeným deťom: Komerčné právne poradenstvo si naše klientky často nemôžu 

dovoliť, sú preto v situáciách bezradné. Mnohokrát má práve páchateľ násilia zabezpečenú 

právnu pomoc. S pani advokátkou Barborou Vrbovou sme sa dohodli na pravidelnom 

poskytovaní bezplatného právneho poradenstva vo forme osobných stretnutí pre naše 

klientky v trvaní 4 hodiny dva razy v mesiaci.   

Liga za ľudské práva: Ďakujeme advokátom z Allen & Overy za pomoc pri vypracovaní dvoch 

dokumentov týkajúcich sa súhlasu so spracovávaním osobných údajov. Vysvetlenie 

problematiky ochrany osobných údajov je pre nás kľúčové z hľadiska dodržiavania legislatívy 

našou organizáciou, keďže spracúvame veľké množstvo osobných údajov klientov.  

OZ Prima: Pani Braxatorisová pre nás zorganizovala seminár, ktorí nám ako pracovníkom 

združenia veľmi pomohol pri právnom zorientovaní sa v práci s našou klientelou. 

Združenie mladých Rómov o.z.: Spolupráca advokátskou kanceláriou JUDr. Romana Dulu 

bola výborná, pre našu organizáciu veľmi efektívna a nápomocná. Bol veľmi ústretový a mal 

profesionálny prístup. Ďakujeme Nadácii Pontis za program Advokáti Pro Bono, ktorý nám 

pomohol s našim problémom.  
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Liga za ľudské práva: Spolupráca s advokátskou kanceláriou bnt attorney-at-law,  bola 

výborná. V čase, keď sme riešili proces verejného obstarávania s nami pán Kordoš 

komunikoval takmer denne, bolo to veľmi promptné a veľmi nám pomohli. Spoločne sa nám 

podarilo odstrániť a predchádzať chybám, ktoré vznikli pri verejnom obstarávaní, čo 

zabránilo tomu, aby sme následne museli znášať nepríjemné právne následky. Našim 

finančným manažérom veľmi pomohli konzultácie s nimi, veľa sa naučili.  

OZ Mamám Slovenska: Pán advokát Bános odpovedá online na právne otázky užívateľov 

webstránky nanicmama.sk. Mnoho užívateľov webstránky má malé právne povedomie a 

súčasne si nemôžu dovoliť zaplatiť právne poradenstvo. Pomoc pána Bánosa je teda pre našu 

komunitu veľmi výrazná, odpovedá profesionálne, ochotne a zároveň s citom a pochopením.  
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