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MEGKEZDTEM A BÜNTETÉSEM 

LETÖLTÉSÉT  
 

ALAPVETŐ TANÁCSOK A KEZDÉSHEZ                          

     
Út a szabadon bocsátásuk utáni sikeres visszatéréshez rögtön a büntetés letöltésének 

megkezdésekor, már az első napon elkezdődik. Ezentúl Önöket figyelemmel kísérni, irányítani 

és fejlődésüket értékelni a börtön személyzete fogja, akik segítenek, tanácsot adnak problémáik 

megoldásában. 

A problémamentes büntetés letöltésének és a korábbi szabadon bocsátás lehetőségének alapja 

a meghatározott kötelességek és tiltások betartásán alapszik. 

A kötelességek és tiltások részletesen megtalálhatók a Büntetés-végrehajtás és szabadság 

megvonásról szóló törvényben, a Büntetés-végrehajtás és szabadság megvonásról szóló 

szabályzatban, az intézeti szabályzatban, melyek elérhető helyen mindig hozzáférhetőek, vagy 

kérésére megkaphatóak. 

Ki milyen problémák kezelésénél lesz segítségére: 

 A fegyház szakszemélyzete: 

 az intézet orvosa – egészségügyi problémák, 

 az intézet pszichológusa, pszichiátere – személyes (lelki problémák), 

 szociális dolgozó – családi és szociális problémák, 

 pedagógus – büntetőjogi kérdések, a korábbi szabadon bocsátás lehetősége, 

munkabesorolás, egyéb problémák terén büntetés alatti időben, 

 Írásbeli kommunikációval: 

 állandó lakhelye szerinti munka-, szociális- és családügyi hivatal szociális gondnoka 

(gyámja), 

 jótékonysági és kormánytól független szervezetek, 

 jogsegély szolgálati központ, 

 városi/községi hivatal, szociális biztosító, egészségügyi biztosító. 

A büntetés letöltésének megkezdésekor is megmaradnak kötelességei, melyek a 

szabad állampolgárnak is megvannak. 
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1. Szülői kötelességek 

Ha kiskorú gyermekek anyja/apja (15 évesig), vagy ellátatlan gyermekeké (15 évesnél idősebb, 

akik a jövőbeni hivatásukra keszülnek), jelentse be eltartási kötelezettségét, akkor is, ha nincs 

a bíróság által meghatározott tartásdíja. A szociális dolgozó Önnek nyomtatványt ad: „Kérvény 

az elítélt tiszta munkabéréből az ellátatlan gyermekek tartásdíjának levonására.” 

 

Az eltartási kötelezettségének elmulasztásával törvényt sért. (bűncselekmény 

„Eltartási kötelezettség elhanyagolása”) 

 

2. Kötelességek a munkahivatallal és a szociális biztosítóval szemben 

Ha börtönbüntetésének megkezdése előtt: 

 nyilvántartották a munkahivatalban, mint munkát igénylő, 

 anyagi szükséghelyzetben segélyt kapott, 

 magánvállalkozási hozzájárulást kapott, 

 munkába való bejárásra hozzájárulást kapott, 

 szülői hozzájárulást, családi pótlékot kapott, 

 és egyéb juttatást, támogatást kapott. 

A törvények szerint kötelessége a büntetés-végrehajtási intézetbe való bevonulásáról 

tájékoztatni a munkahivatalt. 

Szükség esetén ehhez nyomtatványokat a szociális dolgozótól kérhet. Töltse ki és a büntetés 

letöltésének megkezdésétől 8 napon belül küldje el az állandó lakhelye szerinti munkahivatalba, 

szociális biztosítóba. Az egyes hivatalok postacímét a szociális dolgozózól kérheti. 

 

 Abban az esetben, ha bejelentési kötelességét nem teljesíti, a jogtalanul 

kifizetett összeget vissza kell térítenie. Abban a hónapban, amelyikben a polgár 

megkezdi büntetésének letöltését, jogosultsága van a szükséghelyzetben élők 

segélyére az egész hónapban, ha teljesítettek ehhez a feltételek (a hónaprész 

nyilvántartásai).  
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3. A munkáltatóval szembeni kötelességek 

Ha munkáltatója legkésőbb aznap tudja meg, hogy megkezdte büntetésének letöltését, mikor 

még munkában kellene lennie, csak abban az esetben bocsáthatja el, ha jogerősen elítélték 

szándékosan elkövetett bűncselekmény miatt. 

Kérésére a szociális dolgozó nyomtatványt ad Önnek, mellyel kérheti az intézet igazgatóját, 

hogy tegye lehetővé a munkáltatójával való telefonbeszélgetést. 

 

4. A vállalkozói tevékenységből eredő kötelességek 

A magánvállalkozást (legkevesebb 6 hónapra és legtöbb 3 évre) meg kell szakítani, vagy 

teljesen megszűntetni. 

Az eljárás költségtérítéses (fizetni kell). 

A magánvállalkozás leállításáról ill. megszüntetéséről az illetékes járási hivatal automatikusan 

értesíti az adóhivatalt, az egészégügyi biztosítót és a szociális biztosítót. 

Kérésére a szociális dolgozó nyomtatványt ad, melyet kitöltve a lakhelye szerinti illetékes járási 

hivatalba kell elküldeni. Az egyes hivatalok címét szintén a szociális dolgozónál kérje. 

 

5. Kötelességek a községgel, várossal szemben 

Abban az esetben, ha 90 napot meghaladó időszakban nem fog lakhelyén tartózkodni, ajánlott 

az önkormányzatnál bejelenteni, hogy nem fog fizetni a kommunális hulladék elszállításáért.   

Ezt bejelentést ismételje minden egyes naptári év elején, mindaddig, amíg büntetés-

végrehajtásban van. Elkerülheti a kommunális hulladék díjának fizetési kötelezettségét. 

Megfelelő nyomtatványokat kérje a szociális dolgozótól. Ezeket kitöltve, postai úton küldje el 

az állandó vagy átmeneti lakhelye szerinti város- vagy községihivatalba. 

A kommunikációnál mindig pontos és valós adatokat tüntessen fel. Az adatok szándékosan 

hamis, vagy nem pontos megadása, melynek célja a jogtalan előnyszerzés az intézeti 

szabályzattal  összhangban fegyelmi vétség. 

 

6. Egyéb kötelességek 

Kötelessége az intézet szociális dolgozójának bejelenteni, ha: 

 nyugdíjat szed (rokkantsági, árvasági segélyt), 

 a büntetés ideje alatt Ön jogosulttá válik a nyugdíjra, vagy annak visszamenőleges 

kifizetésére, ha arra utólagos érvénnyel vált jogosulttá, 

 ha a bíróság megfosztotta alkalmasságától a jogi eljárásokban, vagy alkalmassága 

korlátozott a jogi eljárásokban. Ilyen esetben a büntetés idejére kijelölt gondnoka 

(gyámja) lesz. 
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 A kommunikációnál mindig pontos és valós adatokat közöljön. Az adatok 

szándékosan hamis, vagy nem pontos megadása, melynek célja a jogtalan 

előnyszerzés az alkotmányosrenddel összhangban fegyelmi vétség. 

 

HOGYAN RENDEZZÜK ADÓSSÁGAINKAT MÉG A BÜNTETÉS -
VÉGREHAJTÁSI INTÉZETBŐL VALÓ ELBOCSÁTÁS ELŐTT 

 

Az adósság rendezésének halogatása szabadon bocsátása után nagyon 

megnehezítheti az életét. 

 Készítsen áttekintést arról, kinek és mennyivel tartozik. 

 Tudatosítsa, mely tartozásai elsődlegesek, melyeket, ha nem törleszt büntetőjogi 

bűntetés fenyegeti. (tartásdíj elhanyagolása, tartozások melyek már a vád tárgyai a 

bíróságon, intézetben elhelyezett gyermekek). 

 Teremtsen kapcsolatot a hitelezőkkel és írásban tájékoztassa őket állapotáról. Kérheti a 

tartozás valós értékének közlését, és javasolhatja elhalasztását, illetve büntetési ideje 

alatt a törlesztési részletek csökkentését. 

 Abban az esetben, ha büntetési ideje alatt dolgozik, a hitelezőknek fizessen legalább 

minimális részletet. 

 Ha szerződése van mobilszolgáltatókkal, jelentse nekik, hogy büntetését tölti és 

szolgáltatásaikat nem tudja kihasználni. Kérvényezze, hogy szerződését szűntessék 

meg, vagy ideiglenesen állítsák le. 

 

Hogyan szerezhet információkat adósságairól? 

 Dokumentációból, melyet meg kellett hogy őrizzen. 

 Kapcsolatba lépni a hitelezőkkel és rákérdezni az adósság összegére. 

 Állandó lakhelye szerinti járási bíróságon kérheti az Ön ellen folyó eljárás kivonatát. 

 Felhasználhatja a szociális és egészségügyi biztosítók adósainak jegyzéket. 

 Kérni az exekúciós eljárások központi jegyzékét. https://cre.sk (fizetni kell érte). 

 Felhasználhatja a banki és nem banki nyilvántartások információit, melyek írásos 

kérelmére kivonatokat küldenek hiteleiről. (Különböző hitelfajtákról, jelzálog, kredit- 

és törlesztési kártyák, a banki folyószámla megengedett túlmerítése, lízing, stb.). 

https://cre.sk/
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Kérvény a kivonatok megszerzésére a Banki információk közös jegyzékéből (Spoločný register 

bankových informácií) elérhető a www.sbcb.sk weboldalon. A kitöltött kérvényt küldje a 

következő címre: Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o., Mlynské nivy 14, 821 09 

Bratislava.  

Kérvény a kivonatok megszerzésére az Ügyfelek információinak nem banki jegyzékéből 

(Nebankový register klientských infomácií) elérhető a www.nbcb.sk weboldalon. A kitöltött 

kérvényt küldje a következő címre: Non Banking Credit Bureau, záujmové združenie 

právnických osôb, Mlynské nivy 14, 821 09 Bratislava. 

MAGÁNCSŐDELJÁRÁS                                
A magáncsődeljárás (tehermentesítés) törvénnyel rendezett folyamat, melynek révén mentesül 

adósságaitól. 

Ahhoz, hogy követelhesse adósságától való mentesülését, teljesítenie kell a törvény által 

meghatározott feltételeket. Főleg: 

 fizikai személynek: vállalkozónak, vagy nem vállalkozó személynek kell lennie, 

 fizetésképtelennek kell lennie, 

 igazolni exekúciós, vagy hasonló végrehajtási eljárás létezését, 

 tisztességes szándékkal kell lennie. 

 

Részletes információk a jogsegély szolgálati központ weboldalán találhatók:  

http://www.centrumpravnejpomoci.sk/potrebujem-pravnu-pomoc/osobny-bankrot 

 A büntetés-végrehajtás ideje alatt nem kérelmezheti a magáncsődeljárást, de 

felkészülhet rá. 

Írásban kérelmezze állandó lakhelye szerinti hivatalos szervektől  

 Járási bíróság – az összes exekúciós eljárás jegyzékét, melyek 2017.3.31-ig voltak 

kiadva. 

 Okresný súd (Járási bíróság), Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica – az összes 

figyelmeztető és exekúciós eljárás jegyzékét 2017.4.1-től kiadva. 

 Szociális biztosítótól – igazolás kiadását az összes munkaviszonyáról (ledolgozott 

évek). 

 A munkahivataltól igazolást, ami áttekintést ad az összes nyilvántartott 

munkaigényléséről. 

 A jogi segítségnyújtó központtól (Centrum právnej pomoci)”családtagjaival 

együttműködve kérjen nyomtatványt, amely: „Jogi segítségnyújtás keretében nyújtott 

támogatások iránti kérelem a tehermentesítő eljárásban”. 

http://www.sbcb.sk/
http://www.nbcb.sk/
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Szabadon bocsátása után teremtsen személyes, vagy telefonkapcsolatot a jogi segítségnyújtó 

központtal. Jelentkezzen konzultációra! 

 

A magáncsődeljárás nem vonatkozik: 

 a gyermektartásdíjra, 

 a biztosított követelésekre (jelzáloggal biztosított tartozás), 

 követelésekre, melyek egészségre ártalmas, vagy más szándékosan elkövetett tettbő, 

 munkajogi viszonyból fakadó tartozás a munkáltatóval szemben, 

 büntetőeljárás által meghatározott pénzbírságra, 

 követelésekre, melyek nem pénzkövetelések, 

 jogi segítőközpont által nyújtott kölcsönökre. 

 

A jogi segítőközpontok címei a mellékletben találhatók, vagy a 

www.centrumpravnejpomoci.sk weboldalon. 

Sikeres tehermentesítés esetén javasoljuk a havi részletek rendszeres törlesztését. Egyetlen 

részfizetés elmulasztása esetén megszűntetik a tehermentesítést. Adósságát magának kell 

megtéríteni. 

  

FELTÉTELES SZABADSÁGRA BOCSÁTÁS 
A feltételes szabadon bocsátás kérvényezésére jogosultsága van a törvény által meghatározott 

feltételek teljesítése alapján. 

A feltételes szabadon bocsátást kérvényezni a börtön helye szerinti járási bíróságon kell, illetve 

a bíróságon amely a börtönhöz legközelebb van, és amiben az elítélt szabadságvesztését tölti.  

 

Ne feledje, viselkedése, magatartása a feltétel nélküli büntetés végrehajtásának 

kezdetétől fogva értékelve, figyelemmel van kísérve. Az értékelés eredményei 

lehetnek az Ön számára előnyösek, vagy előnytelenek. 

Jó értékelő véleményt szerezhet: 

 az elvárt viselkedés teljesítéséért, 

 az intézetben végzett aktív munkáért, 

 az elítélt általános személyiségfejlesztési tevékenységéért, 

 a munkához való hosszantartó, példás hozzáállásért, 
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 a kulturális, népművelő, sport, művelődési és szórakoztató rendezvényeken való aktív 

részvételért, 

 aktív és példás megbízotti tevékenységéért az elítéltek között (pl. önkormányzat tagja, 

szakaszszolgálat, szoba-, cellavezető). 

Rossz értékelő véleményt kaphat: 

 kötelességeinek elmulasztásáért, 

 a tiltások megszegéséért, 

 a viselkedési normák megszegéséért. 

A járási bíróság bírója, melyhez a büntetés-végrehajtási intézet tartozik pártfogó 

felügyeletet is jóváhagyhat. Ez megszabott kötelességgel és korlátozással járhat. 

Ebben az esetben: 

 Minél előbb teremtsen személyes vagy telefonkapcsolatot állandó vagy átmeneti 

lakhelye szerinti járási bíróság békéltető és pártfogó felügyeleti szolgálatával. 

 A pártfogó felügyelet ideje alatt a szolgálat hivatalnoka ellenőrzi életvitelét, hogy 

következetesen teljesíti-e a bíróság által megszabott kötelességeket, korlátozásokat. 

 Amennyiben nem teljesíti a bíróság által megszabott kötelességeket, korlátozásokat a 

pártfogó felügyelet alatt, vagy további törvényellenes tettet követne el, a felügyelet 

hivatalnoka ezekről a tényekről tájékoztatja az illetékes bíróságot, amely a feltételes 

szabadon bocsátásról döntött. 

  

A BÜNTETÉS ÉS SZABADSÁGVESZTÉS MARADÉK 

IDEJÉNEK HÁZI ŐRIZETRE VALÓ ÁTMINŐSÍTÉSE  
 

A járási bíróság bírója, melyhez a bűntetés-végrehajtási intézet tartozik, ahol büntetését tölti, 

büntetését házi őrizetre változtathatja. 

 

Házi őrizetre csak olyan büntetés változtatható, melyet Önre vétség elkövetése 

miatt szabtak ki. A büntetés házi őrizetre változtatása csak abban az esetben 

lehetséges, ha már a bünteté egyharmada teljesítve volt, és a büntetés letöltésének 

végéig kevesebb, mint két év van hátra. 
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A büntetés házi őrizetre változtatása akkor lehetséges, ha lakhelyén erre biztosítottak a 

feltételek: 

 hozzáférés az elektromos hállózathoz, 

 hozzáférés az elektromos kommunikációs közszolgáltatásokhoz, vagy bevezetésük 

lehetséges. 

A büntetés házi őrizetre változtatása nem lehetséges, ha: 

 más tett miatt letöltendő büntetése van, 

 a múltban már volt szabadságvesztéses bűntetése, 

 ha a feltételes szabadságvesztése alatt nem tanúsít megfelelő magatartást. 

A házi őrizet teljesítésének folyamata: 

 elektronikus távfelügyeleti eszközzel „bilinccsel” látják el és kísérik figyelemmel, 

melybe önkényesen nem avatkozhat be, 

 a békéltető és pártfogó felügyelet dolgozói ellenőrzése alatt áll, 

 a házi őrizet ideje alatt minden napra 1,50 eurót kell fizetni. 
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A BÜNTETÉS VÉGE KÖZEL VAN  
 

FONTOS OKMÁNYOK ÉS DOKUMENTUMOK, MELYEKRE 

A SZABADON BOCSÁTÁSA UTÁN SZÜKSÉGE LESZ 

1. SZÜLETÉSI BIZONYÍTVÁNY 
 Fontos különféle okmányok intézésénél (személyazonossági igazolvány elvesztése). 

 Elvesztése esetén születésénekaz illetékes anyakönyvi hivatala másolatot ad ki. 

Kiadásáért fizetni kell.  

 A büntetés-végrehajtási intézetben is intézhető a szociális dolgozó segítségével. 

 

2. SZEMÉLYAZONOSSÁGI IGAZOLVÁNY 
 Intézése ingyenes, de csak abban az esetben ha érvényessége lejárt, és a benne lévő 

adatokban nem történt változás. Más esetekben hivatali illetéket kell fizetni. 

 A személyazonossági igazolvány adatainak változásakor (pl. személy-, vezetéknév, 

állandó lakhely) szükséges a változást igazoló okmány bemutatása. 

 Az igazolvány elvesztése esetén az intézésénél a szükséges a születési bizonyítvány 

bizonyítványt kell bemutatni. 

 Az igazolványt csak személyesen intézhető, Szlovákia területén bármelyik 

rendőrségen. 

 

3. EGÉSZSÉGÜGYI IGAZOLVÁNY 
 Igazolvány, amit a közegészségügyi biztosítást nyújtó egészségügyi biztosító ad ki. A 

biztosítottak azonosítására szolgál a biztosítottak és az egészségügyi intézet között. 

 Ezzel igazolhatja magát az orvosnál. Egészségügyi biztosító váltásnál a biztosított 

köteles igazolványát 8 napon belül annak a biztosítónak visszaadni, amelyik kiadta. 

 Elvesztése esetén szükséges a lakhelye szerinti egészségügyi biztosító kirendeltségét 

felkeresni és kitölteni a jelentkezési lapot („Prihláška poistenca”). Intézése a bűntetés-

végrehajtása alatt is lehetséges. 

 A bűntetés-végrehajtás alatt is lehet biztosítót váltani. Átjelentkezési lapot a szociális 

dolgozó ad. Egyik biztosítóból a másikba való átjelentkezést a naptári év szeptember 

30-ig kell megtenni. 
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4. A BÜNTETŐ-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET ÁLTAL KIADOTT 
IGAZOLÁSOK 

A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÓ INTÉZET IGAZOLÁSA A SZABADON BOCSÁTÁSRÓL 

 Az intézet mindenkinek kiadja, aki elhagyja a büntetés-végrehajtási intézetet. 

 Az igazolás szükséges a reszocializációs hozzájárulás intézésénél, munkahivatalba való 

bejelentkezésnél, vagy az adott időszak igazolására. 

A MUNKAVISZONY IGAZOLÁSA 

 Az intézetek elektronikus úton, automatikusan küldik ezt az igazolást a szociális 

biztosítóba azokról a személyekről, akik dolgoztak. 

 Főleg a nyugdíj mértékének a megállapításához fontos. 

IGAZOLÁS A BEVÉTELRŐL 

 Az intézet gazdasági osztálya állítja ki. 

 A munkahivatali ügyintézésnél lesz rá szükség. 

Még a szabadon bocsátása előtt kérje el az intézet telefonszámát, arra az esetre, ha szüksége 

volna a gazdasági részleggel kapcsolatot teremteni. A telefonálás után mindig szükséges 

írásbeli kérvényt is küldeni arról, hogy mit akar intézni, mire van szüksége tőlük. 

  

 

ÁLLÁS, FOGLALKOZÁS 
 Gondolja át mit szeretne csinálni és milyen szakmai végzettsége van. Írja fel a 

lehetőségeket, melyekről úgy gondolja, hogy jól tudna bennük érvényesülni. 

 Kérje meg hozzátartozóit, ismerőseit, charitatív és a kormánytól független 

szervezeteket, érdeklődjenek milyen munkalehetőségek vannak lakhelyén. A szabad 

munkahelyek kínálata megtalálható a területi újságokban, országos lapokban. 

 Megkérheti volt munkaadóját adjon lehetőséget a visszatérésre. Ismertesse vele miért 

érdeklődik még mindig volt munkahelye iránt. 

 Lakhelyén (írásban) létesítsen kapcsolatot szociális gondnokával (gyám). Kérdezze meg 

a munkapiac helyzetéről, arról hogy van-e kapcsolata a munkáltatókkal, akikhez 

fordulhatna. 

 Érdeklődjön tanítójánál, szociális gondozójánál a szabad munkahelyek, álláshirdetések, 

munkaajánlatok megismerésének lehetőségeiről. 

 Ha konkrét munkaadót választ győződjön meg arról, mik a követelményei és Ön mit tud 

neki kínálni. 
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 Készítsen életrajzot! Szabadon bocsátása után a munkahely keresésénél szüksége lesz 

rá. Fontos a jó életrajz. Fordítson kellő figyelmet a kidolgozására. 

MIT TARTALMAZZON AZ ÉLETRAJZ: 

 azonosító/személyes adatokat, 

 információkat az Ön legmagasabb végzettségéről – elvégzett iskolák, egyes 

tanfolyamok ideje, átképzések, sikeres vizsgák, certifikátok, bizonylatok, 

 praxis – megszerzett gyakorlat, 

 szakmai tapasztalatok – legaktuálisabbtól a régebbiekig,  

 tanfolyamok, átképzések, aktivitások, melyeket a büntetés letöltése alatt végzett el, 

 további kézségek, jártasságok – idegen nyelv, gépkocsivezetői jogosítvány, gépírás, 

számítógépes ismeretek, stb., 

 az Ön erős oldalai, melyek a munkaadót érdekelhetik pl. hajlandóság a munkába járásra, 

továbbtanulásra, rugalmasság, felelősségérzet, megbízhatóság, türelmesség, 

kapcsolatteremtő kézség, 

 az életrajz legyen áttekinthető, érthető, helyesírási hibák nélkül – ha megírásában nem 

elég magabiztos, kérjen segítséget (pl. pedagógusától) hogy ellenőrizze. 

 

 

SZÁLLÁS 

 Saját érdekében, időben, már a szabadon bocsátása előtt gondoskodjon 

szállásáról. Abban az esetben, ha visszatérése a családjához nem lehetséges, a 

szociális szolgáltatásokról szóló törvény különféle elszállásolási létesítmények 

szociális szolgáltatásait nyújtja. Ezek rossz szociális helyzetben lévő fizikai 

személyek számára vannak kijelölve. A szociális szolgáltatásokat képzett 

szakszemélyzet végzi. 

Egyes létesítmények szolgáltatásai: 

ÉJJELI MENEDÉKHELY: 

 szállás éjszakai tartózkodásra, 

 ételkészítés biztosítva, 

 személyi higiéna (tisztálkodás) elvégzésének lehetősége, 

 alapszintű szociális szaktanácsadás. 

MENEDÉKHELY: 

 szállás megszabott időre, 

 elengedhetetlenül szükséges ruhát, cipőt, 

 ételkészítés, ételosztás, tisztálkodás, takarítás, vasalás, mosás lehetőségét, 

 szociális szaktanácsadás, segítség a jog érvényesítésében, jogi érdekvédelemben. 
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FÉLÚTON HAZA: 

 elszállásolás meghatározott időre,  

 szükséges alapruházat, cipő, ételkészítés, ételosztás, takarítás, vasalás, mosás, 

tisztálkodási lehetőségek, 

 szociális szaktanácsadás, segítség a jogérvényesítésben a jogi érdekvédelemben. 

 

Olyan fizikai személyek számára, akik más fizikai személy fenyegető magatartása miatt 

kedvezőtlen élethelyzetben vannak Szlovákiában létesültek SZÜKSÉGLAKHELYEK.  

Specifikus ügyfélcsoportok részére létesültek: 

 nyugdíjas otthonok – meghatározó kritérium az életkor, 

 reszocializációs központok – meghatározó kritérium a függőség, életkor, 

 szociális szolgáltatások létesítményei – meghatározó kritérium az egészségi állapot. 

Szakorvos véleménye szükséges, ő bírálja el, hogy a személy mennyire van ráutalva a 

szociális szolgáltatásra. 

A szociális szolgáltatás nyújtásának feltételei a létesítmény alap dokumentumában találhatók 

és nyilvánosan hozzáférhetők. Tájékoztatást róla a szociális dolgozótól kérhet. 

A lakhatási létesítmények aktuális jegyzéke a mellékletben található. 

 

UTIKÖLTSÉG, RUHÁZAT BIZTOSÍTÁSA SZABADON 

BOCSÁTÁSKOR 
 

 Ha a büntetés-végrehajtó intézetből való távozásakor nincs az időjárási 

viszonyoknak megfelelő öltözéke, cipője, vagy saját pénze megvásárolásukra, kérje 

az intézet szociális dolgozóját ingyenes, megfelelő ruha, cipő nyújtására. Ha 

szabadon bocsátásakor nincs elég pénze az utiköltségre kérelmezzen anyagi 

támogatást az intézettől menetjegyre, vagy menetjegyet Szlovákia területére. 
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ELSŐ LÉPÉSEK A BÜNTETÉS 

LETÖLTÉSE UTÁN 
1. MUNKA - SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI HIVATAL 

(MUNKAHIVATAL) 
Első útja ebbe a hivatalba kellene, hogy vezessen. Látogassa meg: 

A. Szociális gondnokot (gyámot) kérelmezze meg nála a reszocializációs segélyt: 

 

 megkönnyítheti a családba való visszatérést, 

 érvényesülést a munkahelyen, 

 szálláshely keresését, 

 lehetőségek keresését – a foglalkozásra való további felkészülés folyamatában, személyi 

problémák és kapcsolati problémák megoldásánál. 

 

Reszocializációs juttatás: 

Egyszeri hozzájárulás a személyi okmányok intézésére és az elengedhetetlenül fontos 

személyes tárgyi szükségletek bebiztosítására a szabadon bocsátás után. 

Jogosultság a reszocializációs juttatásra nem keletkezik automatikusan, függ a 

fiatal-, vagy felnőttkorú fizikai személy egész élethelyzetétől. 

Kinek nyújtható? 

 Fiatal- és felnőttkorú fizikai személynek, akiknek állandó lakhelye a Szlovák 

Köztársaság területén van. A Szlovák Köztársaság területén létező büntetés-végrehajtási 

intézetből való szabadon bocsátás, védelmi felügyelet megszűnése a bíróság által 

elrendelt védőintézeti gyógykezelés befejezése után. 

 Fiatal- és felnőttkorú fizikai személynek, akiknek állandó lakhelye a Szlovák 

Köztársaság területén van. A Szlovák Köztársaság területén létező büntetés-végrehajtási 

intézetből való szabadon bocsátás, védelmi felügyelet megszűnése a bíróság által 

elrendelt védőintézeti gyógykezelés befejezése után. 

 SZK állampolgárának, kinek állandó lakhelye az SZK területén van, ha büntetés-

végrehajtási intézetből való szabadon bocsátás, védelmi felügyelet megszűnése a 

bíróság által elrendelt védőintézeti gyógykezelés ellátását igazolhatóan az SZK 

területén kívül töltötte, az SZK területére való visszatérése után. 
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Reszocializációs juttatás feltételei: 

 fiatal- vagy felnőttkorú polgárnak a büntető intézetből való szabadon bocsátása, védett 

nevelő- és védett gyógyintézeti ellátás befejezése, 

 ha a büntető intézeti tartózkodás, védett nevelő-, vagy védett gyógyintézeti ellátás 

tovább, mint 30 egymást követő napon keresztül tartott, 

 szabadon bocsátása vagy elrendelt védőintézeti gyógykezelés befejezése után 8 

munkanapon belül kérelmezi a segélyt a munkahivatal gyámhatósági osztályán,  

 ha létezik a reszocializációs juttatás elismerésének reális szüksége, amely megkönnyíti 

a fiatal-, és felnőttkorú személy visszailleszkedését. 

Reszicializációs juttatás nem jár: 

 kíséret nélküli kiskorúnak, vagy idegennek, akinek nincs állandó lakhelye az SZK 

területén, 

 büntetés-végrehajtási intézetben töltött idő, a védelmi felügyelet, a bíróság által 

elrendelt védőintézeti gyógykezelés ellátás megszakítása után.  

 A reszocializációs JUTTATÁS öSSZEGE: 

 maximum a létminimum 40%-a egy felnőtt fizikai személynek, 

 reszocializációs juttatás adható pénzbeli, tárgyi, vagy kombinált formában. 

 

B. Ajánlott továbbá a munkahivatal foglalkoztatásügyi osztályát felkeresni: 

 nyilvántartásba veszi és iktatja a munkáért folyamodók kérvényeit, 

 alapinformációt ad a szabad munkahelyekről a térségben, Szlovákiában és külföldön – 

EURES, 

 információt ad a szakma, foglalkozás komplex jellemzésével összefüggésben és a 

meghatározott szakma kívánalmainak teljesítésével kapcsoltaban, 

 általános információt ad a munkahivatali nyilvántartásba vétel lehetőségeiről és 

feltételeiről, 

 alapinformációt ad a munkapiac aktív intézkedéseiről, aktivizációs programokról, 

képzés hozzáférhetőségéről a munkapiac számára, külföldi munkalehetőségekről, 

 információs és közvetítő szolgáltatást nyújt a munka iránt érdeklődőknek, szükség 

esetén szaktanácsadói szolgáltatást javasol, stb., 

 nemzeti projekteket kínál, melyekben Önt a munkaadó meghatározott előnyök mellett 

alkalmazhatja. 

A munkahivatal nyilvántartásba való bejelentkezés önkéntes, DE: 

 A nyilvántartás ideje alatt a munkanélküli egészségügyi biztosítását az állam fizeti. 

Abban az esetben, ha nincs a munkahivatalban nyilvántartva egészségügyi biztosítását 

magának kell fizetni. 
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 Ha anyagi szükséghelyzetben van és segélyt akar igényelni, be kell jelentkeznie a 

munkahivatal nyilvántartási jegyzékébe, mint álláskereső.  

 Nyilvántartásba való besorolását a munkahivatalban szabadon bocsátása után 7 naptári 

napon belül szükséges kérnie.  

 Ha 7 naptári napon túl jelentkezik, akkor jelentkezése napján veszik nyilvántartásba. 

Ilyen esetben ezekért a napokért egészségügyi biztosítását ki kell fizetnie. 

Abban az esetben, ha bejelentkezik, mint munkanélküli a Tanácsadói és oktatási osztályon 

lehetősége van: 

 résztvenni egyéni és csoportos tanácsadási rendezvényeken, ahol ingyenes internet 

hozzáférés mellett keserhet szabad munkahelyeket, kérvényt írhat a munkahelyre, 

szakmai életrajzot, stb., 

 a részt venni REPAS és KOMPAS átképzési tanfolyamain. 

A munkát igénylőnek kötelességei is vannak. 

Ha nem teljesíti kötelességeit, nem együttműködő, illegális (fekete) munkát végez, nem jelenik 

meg a megegyezett időben a hivatalban, és ezt nem tudja igazolni, 6 hónapra kiteszik a 

munkahivatalból. 

Javasoljuk, hogy betegsége esetén telefonon igazolja magát, ezután 3 napon belül orvosi 

igazolást küldjön munkaképtelenségéről. 

Személy megbízási szerződésre legfeljebb 40 naptári napot dolgozhat az évben, csak egy 

szerződése lehet, egyidejűleg nem lehet több. Havi bevétele legfeljebb a létminimum értéke 

lehet. 

Juttatások a nyilvántartott munkanélküliek számára 

 segély szükséghelyzetben (az alapvető életszükségletek biztosítására), 

 védelmi juttatás (a háztartásban elő családtag személyi kiadásainak biztosítására, 

akinek nincs lehetősége bevételt biztosítani, vagy saját munkájával a bevételét növelni), 

 teljesítményt ösztönző juttatás (támogatás az ismeretek megszerzésére, elmélyítésére 

és bővítésére, szakmai jártasságok, praktikus tapasztalatok, munkaszokások elsajátítása 

– célja a jobb érvényesülési lehetőségek megszerzése a munkapiacon), 

 juttatás az ellátatlan gyermekekre (a háztartásban élő gyermek nevelési 

támogatására, tudásának bővítésére, sokoldalú fejlesztésére – annak, aki rendesen 

teljesíti iskolai kötelességeit), 

 lakhatási juttatás (a lakhatással kapcsolatos terhek részleges támogatására szolgál), 

 személyi juttatás (fizikai személynek jár munkaviszonya alatt, vagy időszakos 

munkára). 

 

Okmányok, melyek az első munkahivatali ügyintézéshez szükségesek: 

 azonosítási okmány – személyazonossági igazolvány, 

 okmányok, melyeket a büntetés-végrehajtási intézet elhagyásakor, szabadon 

bocsátásakor kapott (igazolás a szabadon bocsátásról, büntetési parancs, ahol a bíróság 



 

19 

 

büntetés-végrehajtását feltételesen elhalasztja és pártfogói felügyeletre változtatja, 

igazolás a bevételekről, stb.). 

 

Munka keresése 

Legtöbb időszerű kínálat megtalálható a: 

 www.istp.sk – a munkahivatal munkaügyi részlegének információs-, szaktanácsadói 

eszköze. Információt nyújt az Ön feltételeinek és végzettségének megfelelő munkáról, 

tájékoztatást biztosít a munkapiacon a munkaadókról, tanfolyamokról és iskolákról. 

Friss információkkal szolgál arról, hogy mi a helyzet Szlovákiában és külföldön. 

 www.upsvar.sk 

 www.profesia.sk  

 www.eures.sk 

Munkát kereshet még a napilapokban, folyóiratokban, interneten, személyzeti ügynökségeken, 

stb. 

 

Munka külföldön 

 szükséges információkat EURES és a munkahivatalokban kaphat. 

 Érdeklődés esetén űrlapot kell kitölteni, melyben Öntől a következő információkat 

kérik: személy-, vezetéknév, lakcím, életkor, végzettség, van-e munkája, az EU melyik 

országában keres munkát, milyen munka iránt érdeklődik, nyelvtudás, az Ön 

elérhetőségi helye, és aláírja „Beleegyezés a személyi adatainak felhasználásába”-

nyomtatványt. 

 

2. SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÓ 
Szociális biztosító, amely az állandó lakhelye területi körzetében van: 

 elbírálja, hogy van-e jogosultsága a munkanélküli segélyre. Kiadják Önnek a megfelelő 

nyomtatványokat és kérvényt, melyeket kitöltve szükséges leadni. 

 Információt kaphat arról, hogy van-e elmaradása a szociális biztosítóval szemben. 

 

3. EGÉSZSÉGÜGYI BIZTOSÍTÓ                           
 Ha elvesztette biztosítási igazolványát újat az állandó lakhelye szerinti szociális 

biztosítóban intézhet. Kiadásához személyi igazolványának bemutatása szükséges. 

 Az egészségügyi biztosító felkeresésekor érdeklődje meg, nincs-e tartozása a 

biztosítóval szemben (annak visszafizetési lehetőségét). 
 

4. VÁROS, KÖZSÉG 
A szociális szolgáltatások és szociális segítségnyújtási feltételeit a saját általánosan kötelező 

rendelkezéseik tartalmazzák, melyek megtalálhatók a weboldalaikon. 
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A városi hivatal szociális és családügyi szakosztálya kapcsolatot teremthet a munkahivatal 

szociális dolgozójával, esetleg szociális gondnokával, hogy tájékozódjanak a lehetséges 

visszatérésről és információt nyerjenek a város részéről történő segítés lehetőségeiről és 

feltételeiről. 

Város: 

 A törvény alapján határoz a szükséghelyzeti segítésről, egyszeri segítségnyújtásról, 

amely a háztartásban élő családtagok rendkívüli kiadásainak részleges megtérítésére 

van meghatározva. 

 A polgárok igényei szerint a szociális szolgáltatások különféle fajtáit nyújtja. 

 Alapszintű szociális tanácsadást nyújt, amelynek része az ügyfél figyelemmel kísérése 

és szaksegítség az önsegítéshez. 

 A kedvezőtlen szociális esetek megoldásánál együtt működik az egyes intézményekkel. 

 

5. ORVOS 
Szabadon bocsátása utáni első napokban meg kellene újítani kapcsolatát a körzeti orvossal. 

Felkeresésekor szüksége lesz egészségügyi igazolványára. Abban az esetben, ha még nincs 

meghatározott orvosa, szükséges új orvosnál bejelentkezni. Kiválasztásánál kérjen tanácsot 

gondnokától. 

Preventív kivizsgálások a fogászaton és a nőgyógyászaton ingyenesek, ha az ügyfél évente 

megismétli. Kimaradás esetén a következő preventív kivizsgálásért fizetni kell. 

6. MUNKAADÓ, FOGLALKOZÁS, MUNKAVISZONY 
A munkaviszony megkötéséhez a munkaadóval (munkaszerződés, egyesség a munkavégzésről, 

munka-megállapodás a tevékenységről) szüksége lesz érvényes személyi igazolványra. 

Feltétlenül meg kell adnia az Ön adatait a munkaadónak: személy-, vezetéknév, állandó 

lakhelyének címe, születésének ideje, helye, születési száma, egészségügyi biztosítója, banki 

folyószámlájának a száma. 

„Fekete” munkával kockáztatja a munkahivatali nyilvántartásból való kizárását, a 

munkanélküli segély kifizetésének megállítását, végül munkaadójával együtt 

büntetés is fenyegeti. Csak törvényes munkát keressen, így védettek lesznek jogai 

munkaadójával szemben, lesz törvényes bevétele és nyugdíjbiztosítása, ami 

befolyásolja nyugdíját. 

 

MUNKASZERZŐDÉS (EGYEZMÉNY) 

 A munkaszerződés írásban köttetik. Aláírásakor biztosnak kell lennie abban, hogy 

hajlandó a felsorolt feltételek mellett a munkaadónak dolgozni. 
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 Még aláírása előtt szükséges gondosan átolvasni. Szerződését aláírása előtt joga van 

magával vinni, hogy áttanulmányozhassa, vagy megtárgyalhassa valakivel, aki segít az 

eligazodásában. 
  

MUNKASZERZŐDÉS A MUNKAVISZONYON KÍVÜL VÉGZETT MUNKÁRÓL 

Ilyen szerződéseket a munkaadó csak különleges esetekben köthet – előnyben a 

munkaviszonyban való munkát kell részesíteni bizonyos lehetőségek kihasználásával, mint: 

megszabott idejű munka, megosztott helyű munka vagy rövidített munkaidejű munka. 

Szerződés köthető olyan személyekkel is, akiknek már megkötött munkaviszonya van. A 

szerződések száma nem korlátozott, melyet fizikai személy köthet munkája mellett. 

 

A MUNKAVÉGZÉSRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS 

Megegyezés feltételei: 

 Ha a feltételezett munka terjedelme nem haladja meg a 350 órát a naptári évben. Ebbe 

beleszámítódik az adott munkaadóval kötött összes megegyezés. 

 Írásban köttetik legkésőbb a munka teljesítésének megkezdése előtt. 

 A munkabér kifizetése a megegyezési szerződés alapján történik. Fizethető 

rendszeresen havonta, de rendszertelenül is, vagy a munka elvégzése után. 

 

MEGEGYEZÉS A MUNKATEVÉKENYSÉGRŐL 

Megegyezés feltételei: 

 Hetente legfeljebb 10 órát dolgozhat. 

 Írásban köttetik, tartalmaznia kell főleg: a munka behatárolását, megegyezéses 

jutalmazást, munkaidő terjedelmét és idejét, amire a megegyzés köttetett. 

 A bért a tevékenységről szóló megegyezés alapján fizetik. Minden hónapban 

rendszeresen kell fizetni. 

 

VÁLLALKOZNI AKAR? 

A vállakozásra jogosultság leggyakoribb fajtája a kisvállalkozás. Működtetéséhez legfontosabb 

okmány a kisvállalkozás jogosultságáról szóló tanúsítvány. 

Kisvállalkozás fajtái: 

 szabad, 

 kézműves, 

 kötött. 

A kisvállalkozás szabad működtetéséhez csak a működtetés alapfeltételeit kell teljesíteni. A 

kézműves- és kötött kisvállalkozás működtetéséhez már külön feltételeket kell teljesítenie 

(konkrét szakalkalmasság bizonyítása a vállalkozás végzéséhez, pl. képzettség, néhány éves 

prax a szakmában). 

 



 

22 

 

Az alapítás módjai: 

 Személyesen a járási hivatal kisvállalkozói szakosztályán. 

 Elektronikusan – a közigazgatás weboldalán: www.slovensko.sk 

 

A működés általános feltételei: 

 18 éves életkor, 

 alkalmasság a jogi eljárásokra, 

 fedhetetlenség, 

 szakmaalkalmasság (csak a kézműves és kötött kisvállalkozásoknál pl. kőműves-

szakmunkás bizonyítvány). 

Nem fedhetetlen az: 

 akit gazdasági, vagyon elleni bűncselekmények elkövetésében, vagy más szándékosan 

elkövetett bűntett miatt jogerősen elítéltek, melynek valós alapja összefügg a 

vállalkozás tárgyával, 

 szándékosan elkövetett bűncselekmény esetén szükséges az ítéletet bemutatni (a 

szándékosság megállapítására), 

 a nyilvántartott munkanélküli a munkahivataltól vissza nem térítendő hozzájárulást is 

kaphat, ha teljesítette a megszabott feltételeket. 

MIT KELL ELKÉSZÍTENI? 

 Gondolja át a területet, illetve a tevékenységet, melyben kisvállakozását végezni akarja, 

és egyben tárgyalja meg ezt a hivatalnokkal. 

 Nyomtatványt nem kell kitölteni. A kisvállalkozói igazolvány (kisvállalkozói engedély) 

kiadása szóbeli kérésre történik. 

 Minden fajta kisvállalkozásnak kell, hogy legyen cégneve. 

 

Praktikus tanácsok kezdéskor: 

 Ha személyesen kéri a kisvállalkozást, semmilyen nyomtatványt ne töltsön ki. Konkrét 

kérelmét szóban tolmácsolja az ügyfélközpont dolgozójának. 

 Kezelési költséget a helyszínen fizethet az „okmánybélyegautomatában”. 

 A cégnévre érvényes szabály, hogy az elején az Ön személy- és vezetékneve legyen. 

Utána, de nem szükséges a cég neve, pl.  

o 1. Ján Novák 

o 2. Ján Novák Kovotechnika 

 

JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ KÖZPONT  
Jogi segítőközpont jogi segítséget nyújt: 

 belföldi perekben: 

 polgárjogi perekben (pl. lakásbérlés, kölcsön nem fizetése, fogyasztóvédelem), 

http://www.slovensko.sk/
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 családjogi perekben (pl. eltartási díj fizetése, gyermeke elhelyezése), 

 munkajogi (pl. felmondás érvényességével kapcsolatos perekben, munkahelyi 

diszkrimináció, stb.), 

 üzletjogi (pl. banki kölcsönszerződések perében, személyi csőd kapcsán, stb.), 

 bírósági perekben (pl. a hivatalos szervek által kiadott szerződésekkel 

kapcsolatban, közhivatal tétlensége miatti perekben, stb.), 

 a Szlovák Köztársaság Alkotmánybírósága előtti eljárásokban, 

 külföldi országhatáron átnyúló perekben: polgárjogi, családjogi, munkajogi és üzletjogi 

perekben, 

 menekültekkel és kiutasításokkal kapcsolatos eljárásokban, ezen ügyek peres 

eljárásaiban a bíróság és a Szlovák Köztársaság Alkotmánybírósága előtti perekben. 

 

JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS FELTÉTELEI – ANYAGI HOZZÁJÁRULÁS NÉLKÜL: 

Egyszerre 3 feltételnek kell teljesülnie: 

1. Anyagi szükséghelyzet esete: segélyt és szociálist juttatást kap anyagi 

szükséghelyzetében. Bevétele nem haladja meg a létminimum 1,4-szeresét és nem tudja 

a jogi szolgáltatások lehetőségeit kihasználni, fizetni (a bevételt igazolni kell, amely 

arra a hónapra vonatkozik, mikor a kérvényt beadta). 

2. Nyilvánvalóan nem vesztes perről van szó. 

3. A per értéke meghaladja a törvény által meghatározott minimálbér mértékét – azokon a 

pereken kívül, melyeket nem lehet pénzben kifejezni. 

 

JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS FELTÉTELEI – ANYAGI HOZZÁJÁRULÁSSAL, A 

JOGI KÉPVISELETI KÖLTSÉG 20%-NAK MÉRTÉKÉBEN 

Egyszerre 3 feltételnek kell teljesülnie: 

1. A bevétel meghaladja a létminimum 1,4-szeresét és egyidejűleg nem haladja meg a 

feltüntetett összeg 1,6-szorosát, és vagyonával nem képes a jogi szolgáltatások 

lehetőségeit kihasználni, fizetni. 

2. Nyilvánvalóan nem vesztes perről van szó. 

3. A per értéke meghaladja a minimálbér értékét. 

 A feltételek teljesítését a jogi segítőközpont bírálja el a jogi segítségnyújtás 

jogosultságának vizsgálata alapján (a kérvény benyújtása után). Ez az eljárás 

megelőzi a jogi segítségnyújtást. 

MIT KELL TENNI A JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS KÉRELMEZÉSEKOR? 

 Felkeresni a lakhelyéhez legközelebb eső jogi segítőközpontot – az irodák címe a 

mellékletben található, vagy interneten a www.centrumpravnejpomoci.sk webcímen. 

 Telefonon (közös telefonszám: 0650 105 100) vagy személyesen felkeresni az irodát, 

hogy előzetes konzultációs időpontban állapodhasson meg a központ jogászával. 
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(Az előzetes konzultáció önkéntes, kérvény nélkül is kihasználható, még a kérvény 

beadása előtt) Konzultációra hozza magával az összes okmányt, melyek jogi 

problémájával, perével összefüggnek. 

 Abban az esetben, ha problémáját/jogi perét nem akarja a központ ügyvédjével 

megbeszélni, kitölthet egy űrlapot – Kérvény a jogi segítségnyújtásra. Ez 

hozzáférhető a központ bármelyik irodájában, interneten 

(www.centrumpravnejpomoci.sk), vagy az igazságügyi minisztérium honlapján 

(www.justice.gov.sk). Kérésére a kérvényt postán elküldik. 

A kérvény mellékletei az okmányok másolatai a jogi eljárásokról, okmányok az 

Ön bevételéről és vagyoni helyzetéről. A bizonylatok nem lehetnek régebbiek 3 

hónapnál (pl. igazolások: munkáltatójától a munkabéréről, szociális biztosítótól, 

betegbiztosítási- és munkanélküli segélyről, feleség/férj okmányai).  

Az űrlapot és az okmányokat együtt postán küldje el az állandó lakhelye szerinti 

hivatalba, vagy személyesen adja le az iktatóba. 

A jogi segítségnyújtás jogosultságáról 30 napon belül a központ dönt. 

A kérvény beadása ingyenes. 

Közelebbi információk: www.centrumpravnejpomoci.sk 

A segítségnyújtó központ telefonszáma: 0650 105 100 – minden irodára és konzultációs 

munkahelyre egységes – az automatizált hangrendszer összeköti Önt a megfelelő irodával. 
 

 
AZ ÍTÉLET KITÖRLÉSE  
(AZ ÍTÉLET KITÖRLÉSE A BÜNTETÉSEK JEGYZÉKÉBŐL) 

A büntetőtörvény 300/2005 számú rendeletének 92 számú paragrafusa meghatározott feltételek 

mellett lehetővé teszi az ítélet kitörlését, ha az elítélt a büntetés tejesítése után, vagy elengedése 

után, vagy a büntetés elévülése után rendes életet folytatott. 

Gondoljanak erre a büntetés letöltése alatt.   
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MELLÉKLETEK 
KONTAKTY NA KANCELÁRIE CENTRA PRÁVNEJ POMOCI    

Centrum právnej pomoci 

Kancelária Bratislava  

Námestie slobody 12 

P.O.BOX. 18  

810 05 Bratislava 15  

Tel: 0650 105 100  

Email: info.ba@centrumpravnejpomoci.sk  

Centrum právnej pomoci 

Kancelária Prešov  

Slovenská 40  

080 01 Prešov  

Tel: 0650 105 100  

Email: info.po@centrumpravnejpomoci.sk 

 

Centrum právnej pomoci 

Kancelária Banská Bystrica  

Skuteckého 30  

974 01 Banská Bystrica  

Tel: 0650 105 100  

Email: info.bb@ centrumpravnejpomoci.sk  

Centrum právnej pomoci 

Kancelária Rimavská Sobota  

Čerenčianska 20  

979 01 Rimavská Sobota  

Tel: 0650 105 100  

Email: info.rs@centrumpravnejpomoci.sk  

Centrum právnej pomoci 

Kancelária Humenné  

Lipová 1  

066 01 Humenné  

Tel: 0650 105 100  

Email: info.he@centrumpravnejpomoci.sk  

Centrum právnej pomoci 

Kancelária Svidník  

Sov. Hrdinov 102  

089 01 Svidník  

Tel: 0650 105 100  

Email: info.sk@centrumpravnejpomoci.sk  

Centrum právnej pomoci 

Kancelária Košice  

Murgašova 3 

P.O.BOX A-11  

040 41 Košice  

Tel: 0650 105 100, 055/242 00 27, 055/242 00 35  

Email: info.ke@centrumpravnejpomoci.sk  

Centrum právnej pomoci 

Kancelária Trenčín  

Hviezdoslavova 3  

P.O.BOX. 504 

911 01 Trenčín  

Tel: 0650 105 100 

Email: info.tn@centrumpravnejpomoci.sk  

Centrum právnej pomoci 

Kancelária Liptovský Mikuláš  

Kollárova 2, P.O.BOX 216 

031 01 Liptovský Mikuláš  

Tel: 0650 105 100 

Email: info.lm@centrumpravnejpomoci.sk  

Centrum právnej pomoci 

Kancelária Žiar n/Hronom  

SNP 613/124  

965 01 Žiar nad Hronom  

Tel: 0650 105 100 

Email: info.zh@centrumpravnejpomoci.sk  

Centrum právnej pomoci 

Kancelária Nitra  

Štefánikova trieda 88  

P.O.BOX. 7 

94903 Nitra 3  

Tel: 0650 105 100  

Email: info.nr@centrumpravnejpomoci.sk  

Centrum právnej pomoci 

Kancelária Žilina  

Národná 34 

P.O. BOX B10  

011 00 Žilina  

Tel: 0650 105 100 

Email: info.za@centrumpravnejpomoci.sk 

Aktuálny zoznam kancelárií nájdete na stránke: 

http://www.centrumpravnejpomoci.sk/kde-a-kedy-nas-najdete 

 

Konzultačné dni v kanceláriách: 

Pondelok: 8:00 - 15:00 hod. 

Streda: 8:00 - 16:00 hod. 

Podateľňa: Pondelok - Štvrtok: 8:00 - 15:00 hod. 
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KONTAKTY NA KONZULTAČNÉ PRACOVISKÁ CENTRA PRÁVNEJ POMOCI 

Spoločné tel. číslo pre všetky CPP aj konzultačné pracoviská: 0650 105 100 

CPP, Konzultačné pracovisko Banská Štiavnica  

(patrí pod CPP Kanceláriu Žiar nad Hronom)  

Dolná 2 (bývalé OPP), 969 01 Banská Štiavnica  

Email: info.zh@centrumpravnejpomoci.sk  

Konzultačné dni: aktuálne termíny sú na stránke 

CPP - na konzultácie je potrebné sa objednať! 

CPP, Konzultačné pracovisko Medzilaborce  

(patrí pod CPP Kanceláriu Humenné)  

Ul. Andy Warholu 184, 068 01 Medzilaborce  

Email: info.he@centrumpravnejpomoci.sk  

Konzultačné dni: 

1x mesačne – aktuálne termíny sú na stránke CPP 

CPP, Konzultačné pracovisko Bardejov  

(patrí pod CPP Kanceláriu Svidník)  

Okresný úrad Bardejov  

Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov  

Email: info.sk@centrumpravnejpomoci.sk 

Konzultačné dni: 2x mesačne – aktuálne termíny sú 

na stránke CPP 

CPP, Konzultačné pracovisko Michalovce 

(patrí pod CPP Kanceláriu Humenné)  

Námestie osloboditeľov 81, 071 01 Michalovce 

Email: info.he@centrumpravnejpomoci.sk  

Konzultačné dni: 

2x mesačne – aktuálne termíny sú na stránke CPP 

CPP, Konzultačné pracovisko Brezno  

(patrí pod CPP Kanceláriu Banská Bystrica)  

Mestský úrad Brezno  

Nám. Gen. M. R. Štefánika, 977 01 Brezno  

Email: info.bb@centrumpravnejpomoci.sk  

Konzultačné dni: 

každý piatok od 9:00 do 13:00 hod. 

CPP, Konzultačné pracovisko Nové Zámky 

(patrí pod CPP Kanceláriu Nitra) 

Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky 

Email: info.nr@centrumpravnejpomoci.sk  

Konzultačné pracovisko je až do odvolania z 

technických príčin zatvorené, v prípade potreby sa 

treba obrátiť na kanceláriu v Nitre. 

CPP, Konzultačné pracovisko Čadca  

(patrí pod CPP Kanceláriu Žilina)  

Námestie slobody 30, 022 01 Čadca  

E-mail: info.za@centrumpravnejpomoci.sk  

Konzultačné dni: 

1x mesačne – aktuálne termíny sú na stránke CPP 

CPP, Konzultačné pracovisko Považská Bystrica 

(patrí pod CPP Kanceláriu Žilina)  

Klientske centrum – Okresný úrad 

Centrum 1, 017 01 Považský Bystrica 

E-mail: info.za@centrumpravnejpomoci.sk  

Konzultačné dni: 2x mesačne – aktuálne na stránke  

CPP, Konzultačné pracovisko Ilava  

(patrí pod CPP Kanceláriu Trenčín)  

Okresný úrad Ilava  

Mierové námestie 18, 019 01 Ilava  

Email: info.tn@centrumpravnejpomoci.sk  

Konzultačné dni: 2-3x mesačne  

CPP, Konzultačné pracovisko Prievidza  

(patrí pod CPP Kanceláriu Žiar nad Hronom)  

Šumperská 1 (Úrad práce, soc. vecí a rodiny) 

971 01 Prievidza  

Email: info.zh@centrumpravnejpomoci.sk  

Konzultačné dni: aktuálne termíny sú na stránke CPP  

CPP, Konzultačné pracovisko Jelšava  

(patrí pod CPP Kanceláriu Rimavská Sobota)  

Námestie Republiky 51  

049 16 Jelšava  

Email: info.rs@centrumpravnejpomoci.sk  

Konzultačné dni: 2x mesačne 

CPP, Konzultačné pracovisko Spišská Nová Ves  

(patrí pod CPP Kanceláriu Košice)  

Štefánikovo námestie 1  

052 01 Spišská Nová Ves  

Email: info.ke@centrumpravnejpomoci.sk  

Konzultačné dni: 2x mesačne  

CPP, Konzultačné pracovisko Levice  

(patrí pod CPP Kanceláriu Nitra)  

Mestský úrad Levice  

Nám. hrdinov 1  

934 01 Levice  

Email: info.nr@centrumpravnejpomoci.sk  

Konzultačné dni: 

2x mesačne – aktuálne termíny sú na stránke CPP 

CPP, Konzultačné pracovisko Veľký Krtíš  

(patrí pod CPP Kanceláriu Banská Bystrica)  

Námestie A.H. Škultétyho 11 (Okresný úrad, 

č.d.29)   990 01 Veľký Krtíš  

Email: info.bb@centrumpravnejpomoci.sk  

Konzultačné dni: 

každý druhý utorok v čase od 9:00 do 13:00 hod. - na 

konzultácie je potrebné sa objednať!  

CPP, Konzultačné pracovisko Levoča  

(patrí pod CPP Kanceláriu Prešov)  

Námestie Majstra Pavla 59 

(Okresný úrad Levoča) 

054 01 Levoča  

Email: info.po@centrumpravnejpomoci.sk  

Konzultačné dni: aktuálne termíny sú na stránke  

Poznámka:  

Konzultačné pracoviská sa v závislosti od dopytu 

klientov môžu meniť. 

Konzultačné hodiny je vhodné vopred si overiť, 

môžu sa meniť. 

Korešpondenčná adresa konzultačných pracovísk je 

adresou kancelárií, pod ktoré spadajú. 
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KONTAKTY NA UBYTOVNE A NOCĽAHÁRNE 

 

Bratislavský kraj 

Trnavský kraj 

Trenčiansky kraj 

MESTO NÁZOV 
DRUH ZARIADENIA 
a CIEĽOVÁ SKUPINA 

ADRESA ZARIADENIA 
TELEFÓNNY 
KONTAKT 

Možnosť 

kontaktovať 

počas VT 

Bratislava 
Útulok Sv. Vincenta de 
Paul 

útulok – nocľaháreň / 
muži, ženy 

Ivanská cesta 32, 82104 
Bratislava 

0911447577 áno 

Bratislava 
Útulok sv. Lujzy de 

Marillac 
útulok / muži, ženy 

Námestie slobody 2900/3, 

81104 Bratislava 
0904738749 áno 

Bratislava Útulok Domov pre každého útulok / muži, ženy 
Hradská 14058/2A, 82107 
Bratislava 

0918546007 výnimočne 

Bratislava 
Domov sv. Jána z Boha, 

n.o.  
útulok / muži 

Hattalova 1070/6, 83103 

Bratislava 
0904516275 áno 

Bratislava Nocľaháreň MEA CULPA nocľaháreň / muži, ženy 
Hradská 14058/2A, 82107 

Bratislava 
02/42435870 nie 

Bratislava 
Nocľaháreň Domov pre 

každého 
nocľaháreň / muži, ženy 

Hradská 14058/2A, 82107 

Bratislava 
0918546007 nie 

Bratislava - 

Petržalka 

Krízové stredisko DOM pre 

mladých dospelých 

útulok / muži, ženy, 18-26 

r., trvalý pobyt v obci 

Medveďovej 2, 85104 

Bratislava - Petržalka 

0908713286 

0917470723 
nie 

Pezinok Nocľaháreň Mesta Pezinok nocľaháreň / muži, ženy 
Bratislavská 211/22, 90201 

Pezinok 
033/6901302 nie 

MESTO NÁZOV 
DRUH ZARIADENIA 
a CIEĽOVÁ SKUPINA 

ADRESA ZARIADENIA 
TELEFÓNNY 
KONTAKT 

Možnosť 

kontaktovať 

počas VT 

Hlohovec 
Azylový dom pre 

bezdomovcov 

útulok / muži, trvalý 

pobyt v obci 

Pribinova 396/51, 92001 

Hlohovec 
033/7423827 nie 

Holíč Nocľaháreň nocľaháreň / muži 
Svätojánska 1778, 90851 

Holíč 
034/6682011 áno 

Piešťany 
Zariadenie sociálnych 

služieb Domum 

útulok + nocľaháreň / 

muži, ženy 

Bodona 745/55, 92101 

Piešťany 
033/7727687 áno 

Senica 
Zariadenie sociálnych 

služieb Senica,n.o. 
útulok / muži, ženy 

Štefánikova 1598/11B, 

90501 Senica 
034/6228456 áno 

Senica Nocľaháreň Mesta Senica nocľaháreň / muži 
Hurbanova 1378/36, 90501 

Senica 
0917860637 nie 

Sereď 
Centrum pomoci človeku 
Sereď 

nocľaháreň / muži, ženy Garbiarska, 92601 Sereď 0948944449 nie 

Skalica 
Zariadenie sociálnych 

služieb Nocľaháreň 
nocľaháreň / muži 

Nádražná 990/33, 90901 

Skalica 
0917346962 áno 

Skalica 
Zariadenie sociálnych 
služieb, Útulok Cesta 

útulok / muži, ženy 
Nádražná 990/33, 90901 
Skalica 

0917346962 áno 

Trnava Nocľaháreň Mesta Trnava  
nocľaháreň / muži, ženy, 

trvalý pobyt v obci 

Coburgova 2246/26, 91702 

Trnava 
033/3236167 áno 

MESTO NÁZOV 
DRUH ZARIADENIA 

a CIEĽOVÁ SKUPINA 
ADRESA ZARIADENIA 

TELEFÓNNY 

KONTAKT 

Možnosť 
kontaktovať 

počas VT 

Brezová pod 
Bradlom 

Nocľaháreň Mesta Brezová 
pod Bradlom 

nocľaháreň / muži, ženy, 
trvalý pobyt v obci 

V Jarku 725/1, 90613 
Brezová pod Bradlom 

034/6942211 áno 

Dubnica 

nad Váhom 

Krízové centrum,  

Mestský dom kultúry 

nocľaháreň / muži, ženy, 

trvalý pobyt v obci 

Bratislavská 435/12, 01841 

Dubnica nad Váhom 
042/4455718 áno 

Handlová Jazmín n.o. 
útulok / muži, ženy, 
trvalý pobyt v obci 

Ferka Nádaždyho 103/4, 
97251 Handlová 

046/5198535 
0905342880 

áno 

Myjava Sociálne služby Myjava, n.o. 
útulok + nocľaháreň / 

muži, ženy 

Trokanova 236/4, 90701 

Myjava 
034/6572350 áno 

Nitrianske 
Pravno 

Provital 
domov na pol ceste / 
muži, ženy 

J. Damku 764/9, 97213 
Nitrianske Pravno-Solka 

0915743069 áno 

Nová 

Dubnica 

Nocľaháreň Mesta Nová 

Dubnica  
nocľaháreň / muži 

Sad Dukl. hrdinov 88/9, 

01851 Nová Dubnica 
042/4433524 nie 

Nové Mesto 

nad Váhom 

Útulok Nové Mesto nad 

Váhom 
útulok / muži 

Trenčianska 2288/46, 91501 

Nové Mesto nad Váhom 
032/7717364 nie 

Partizánske 
Kombinované zariadenie 

sociálnych služieb OÁZA 
útulok / muži, ženy 

Rudolfa Jašíka, 95801 

Partizánske 
038/7495794 áno 
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Nitriansky kraj 

Banskobystrický kraj 

Žilinský kraj 

Považská 
Bystrica 

Centrum sociálnych služieb 
- BYSTRIČAN 

útulok / muži 
Kukučínova 207, 01701 
Považská Bystrica 

042/4361329 áno 

Považská 

Bystrica 

Nocľaháreň Mesta 

Považská Bystrica 

nocľaháreň / muži, ženy, 

trvalý pobyt v obci  

Mládežnícka 322/17, 

01701 Považská Bystrica 
0421/4305122 áno 

Prievidza HARMÓNIA n.o. 
útulok / muži, ženy, 
trvalý pobyt v obci 

Košovská cesta 58/15, 971 
01 Prievidza - Priem.obvod 

0908311557 nie 

Prievidza 
Charita - dom sv. Vincenta, 

n. o. 

nocľaháreň / muži, ženy, 

október - marec 

Košovská cesta 60/19, 971 

01 Prievidza - Priem.obvod 
0905951854 áno 

Prievidza Útulok v Prievidzi útulok / muži 
Nábr. sv. Metoda 122/16, 
97101 Prievidza 

046/5483182 
046/5422379 

áno 

MESTO NÁZOV 
DRUH ZARIADENIA 

a CIEĽOVÁ SKUPINA 
ADRESA ZARIADENIA 

TELEFÓNNY 

KONTAKT 

Možnosť 

kontaktovať 
počas VT 

Komárno 
Útulok pre bezdomovcov 

Mesta Komárno  

útulok / muži, ženy, trvalý 

pobyt v obci 

Hradná 22, 94501 

Komárno 
035/2851312  áno 

Levice Beva Istota n.o. nocľaháreň / muži, ženy 
Kalnická cesta 3461/21, 

93401 Levice 
036/6221337 nie 

Nitra 
Útulok pre bezdomovcov,  

Nocľaháreň 

útulok + nocľaháreň / 

muži, ženy, trvalý pobyt  

Štúrova 1424/55, 94901 

Nitra 
037/7410729 áno 

Nitra Dom charity sv. Rafaela nocľaháreň / muži, ženy 
Štúrova 1425/57, 94901 

Nitra 
0907451771 áno 

Nové 

Zámky 

Nocľaháreň pre 

bezdomovcov 

nocľaháreň / muži, ženy, 

november až marec  

Považská 5493/24, 94002 

Nové Zámky - Pri Bani 

0918158220 

035/6921741 
nie 

Šaľa Útulok 
útulok / muži, trvalý 

pobyt v obci 

Jazerná 584/22, 92701 

Šaľa 
031/7706537 áno 

Šaľa Nocľaháreň Mesta Šaľa 
nocľaháreň / muži, ženy, 

trvalý pobyt v obci 

Partizánska 1032/1, 92701 

Šaľa 
osobne nie 

Šurany 
Spolok sv. Vincenta de Paul 

na Slovensku - útulok 
útulok / muži 

Kopec 1714/14, 94201 

Šurany – Kopec  
0911956095 áno 

Šurany Domov Jesienka Šurany útulok 
Kopec 18, 94201  

Šurany - Kopec 
0911229003 nie 

Topoľčany ZSS Môj domov Topoľčany 
domov na pol ceste, 

útulok / muži, ženy  

Hviezdoslavova 2618/66, 

95501 Topoľčany 
038/5326750 nie 

MESTO NÁZOV 
DRUH ZARIADENIA 

a CIEĽOVÁ SKUPINA 
ADRESA ZARIADENIA 

TELEFÓNNY 

KONTAKT 

Možnosť 
kontaktovať 

počas VT 

Banská 
Bystrica 

Diecézna charita BB - 
Útulok 

útulok / muži, nad 51 
rokov 

Tajovského 407/1, 97409 
Banská Bystrica 

090448118 nie 

Banská 

Bystrica 
Nocľaháreň Večierka nocľaháreň / muži, ženy 

Pod Urpínom 552/6, 97401 

Banská Bystrica 
048/4153040 nie 

Brezno 
Zariadenie sociálnych 
služieb útulok "Nádej" 

útulok / muži, ženy, trvalý 
pobyt v obci 

Mládežnícka 1787/4, 977 
03 Brezno-Mazorníkovo 

048/6122489 áno 

Klenovec Útulok Klenovec útulok / muži, ženy 
9. mája 769, 

98055 Klenovec 
047/5484102 áno 

Lučenec 
Občianske združenie Za 
dôstojný život 

útulok / muži, ženy 
Vajanského 869/71,  
98401 Lučenec 

0905928078 
0908452358 

nie 

Lučenec 
Zariadenie pre občanov bez 

prístrešia "Nocľaháreň" 
nocľaháreň / muži, ženy 

Olbrachtova, 98401 

Lučenec 
047/4307207 nie 

Rimavská 
Sobota 

Nocľaháreň mesta 
Rimavská Sobota 

nocľaháreň / muži, ženy 
Hviezdoslavova 451/30, 
97901 Rimavská Sobota 

047/5626522 áno 

Zvolen-

Tepličky 
Útulok Nádej Mesta Zvolen útulok / muži, ženy 

Stráž 282/1, 96001 Zvolen 

- Tepličky 
0905515472 nie 

Žiar nad 
Hronom 

DD a DSS stredisko Útulok útulok / muži 
SNP 61, 96501 Žiar nad 
Hronom 

045/672025027 áno 

MESTO NÁZOV 
DRUH ZARIADENIA 

a CIEĽOVÁ SKUPINA 
ADRESA ZARIADENIA 

TELEFÓNNY 

KONTAKT 

Možnosť 

kontaktovať 
počas VT 

Čadca Dom charity sv. Gianny 
útulok + nocľaháreň / 

muži, ženy 

Kukučínova 1987/4, 02201 

Čadca 
041/4324088  áno 

Dolný 

Kubín 
Nocľaháreň STOP 

nocľaháreň / muži, ženy, 

trvalý pobyt v obci 

M. R. Štefánika 50, 02601 

Dolný Kubín 
0918967156  áno 

Kláštor pod 

Znievom 

Dobrý pastier - Kláštor pod 

Znievom, o.z. 

útulok / muži 

útulok / ženy - Vrícko 

Gymnaziálna 162, 03843 

Kláštor pod Znievom 

043/4133061 

0915228561 
áno 
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Prešovský kraj 

Košický kraj 

  

 Bližšie informácie o nocľahárňach: 

www.google.com/maps/d/edit?mid=1ZafKuzehQlRiqs297C9C7rnZ4-

E&ll=48.588229367678785%2C19.593920300000036&z=8 

Liptovský 
Mikuláš 

CSS ANIMA - Útulok útulok / muži 
Nábr. A. Stodolu 1177/82, 
03101 Liptovský Mikuláš 

044/5514067 
áno, po tel. 

konzult. 

Martin 
Útulok + Nocľaháreň 

Martin 

útulok + nocľaháreň / 

muži, ženy, trvalý pobyt  

Daniela Michaelliho 

3932/2, 03601 Martin 
043/4230349 nie 

Ružomberok 
Útulok pre občanov bez 
prístrešia 

útulok / muži, ženy 
Scota Viatora 1486/12, 
03401 Ružomberok 

044/4314491 áno 

Žilina Harmónia - útulok 
útulok / muži, ženy, trvalý 

pobyt v obci 

P. O. Hviezdoslava 720/56, 

01001 Žilina 

041/7645292 

041/7645293 
áno 

MESTO NÁZOV 
DRUH ZARIADENIA 
a CIEĽOVÁ SKUPINA 

ADRESA ZARIADENIA 
TELEFÓNNY 
KONTAKT 

Možnosť 

kontaktovať 

počas VT 

Giraltovce Domov sociálnych služieb 
útulok / muži, ženy, trvalý 
pobyt v kraji 

Dukelská 87/83, 08701 
Giraltovce 

054/7364175 nie 

Humenné 
Zaradenie pre seniorov a 

domov sociálnych služieb 
útulok / muži, ženy 

Kukučínova 1557/1, 06601 

Humenné 
057/7754678 áno 

Kežmarok 
Nocľaháreň Mesta 

Kežmarok 
nocľaháreň / muži, ženy 

Slavkovská 712/47, 06001 

Kežmarok 

052/466 0212 

052/466 0213 
nie 

Levoča Konkordia - Lat. Svornosť 
domov na pol ceste + 
útulok / muži 

Košická 66/2, 05401 
Levoča 

0915886637 áno 

Medzilaborce Domov na pol ceste 
domov na pol ceste / 

muži, ženy  

Dobrianskeho 53/3, 06801 

Medzilaborce 
057/7321051 áno 

Prešov 
Resocializačné stredisko 
Domov nádeje 

domov na pol ceste / muži 
Jarková 3111/79, 08001 
Prešov 

0904738360 áno 

Prešov D-partner 
domov na pol ceste / muži 

18-26 rokov 

Ďumbierska 7331/40, 

08001 Prešov - Sekčov 
0903040530 áno 

Prešov 
Dom Charitas + Útulok 
Archa 

domov na pol ceste + 
útulok / muži, ženy 

Pod Táborom 8933/33, 
08001 Prešov 

0904738361 nie 

Prešov Nocľaháreň Effeta nocľaháreň / muži, ženy 
Pod Táborom 8933/33, 

08001 Prešov 
0904738361 nie 

Sabinov  Útulok Mesta Sabinov 
útulok / muži, trvalý 
pobyt v obci 

17. novembra 408/50, 
08301 Sabinov 

0917620024 áno 

Snina 
Útulok - Slovenský Červený 

kríž - spolok Snina 
útulok / muži, ženy 

1. mája 882/17, 06901 

Snina 
0903558946 áno 

Svidník Dom sv. Faustíny domov na polceste / ženy 
Pavlovičová 344/8, 08901 
Svidník 

0910942065 áno 

Svit 
CSS Domov pod Tatrami - 

Útulok Svit 
útulok / muži, ženy SNP 144/12, 05921 Svit 

052/7756842 

0911702878 
nie 

Vranov nad 
Topľou 

Charitný dom pre mládež 
domov na pol ceste / muži 
18-28 rokov 

Lúčna 812/11, 09301 
Vranov nad Topľou 

057/4431578 áno 

Žákovce Inštitút Krista Veľkňaza 
útulok a resocializačné 

stredisko / muži, ženy 
05973 Žákovce 30 052/4313912 áno 

MESTO NÁZOV 
DRUH ZARIADENIA 
a CIEĽOVÁ SKUPINA 

ADRESA ZARIADENIA 
TELEFÓNNY 
KONTAKT 

Možnosť 

kontaktovať 

počas VT 

Košice 
Rada pre poradenstvo v 

sociálnej práci 

domov na pol ceste / 

muži 18-26 rokov 

Zvonárska 149/12, 04001 

Košice 
0905300233 áno 

Košice Charitný dom sv. Alžbety útulok / muži, ženy 
Bosákova, 04001 Košice - 

Staré Mesto 

0911279583 

0904738551 
áno 

Michalovce 
ADOM - útulok, sociálne 

zariadenia ÚzS SČK 

útulok / muži, ženy, 

trvalý pobyt v kraji 

Staničná 1720/3, 07101 

Michalovce 

056/6886041 

056/6883701 
áno 

Somotor 
Agentúra podporovaného 

zamestnávania Somotor n.o. 
nocľaháreň / muži, ženy 

Agátová 226/2, 07635 

Somotor 
0944547122 áno 

Spišská 

Nová Ves 

Nocľaháreň v Dome 

Humanity Nádej 
nocľaháreň / muži 

Tehelná 2774/27, 05201 

Spišská Nová Ves - Tarča 

053/4152112 

resp. 113 
nie 

Valaliky-

Barca 

Oáza -nádej pre nový život 

n.o. 

útulok + nocľaháreň / 

muži, ženy, trvalý pobyt  

Záhrada Bernátovce 779, 

04413 pošta Valaliky 
0948006297 

0948443481 
áno 



 

30 

 

VZOR ŽIADOSTI O VYDANIE PREHĽADU EXEKUČNÝCH TITULOV 

 

Meno a priezvisko, trvalé bydlisko, telefonický kontakt 

adresa na doručovanie (uvedie sa, ak je iná ako adresa trvalého bydliska) 

 

 

Okresný súd 

uvedie sa adresa súdu v mieste vášho bydliska 

 

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

 

VEC: Žiadosť o vydanie prehľadu exekučných titulov 

 Podpísaný/á (uviesť meno a priezvisko, dátum narodenia) Vás žiadam o vydanie prehľadu 

exekučných titulov. Toto potvrdenie bude súčasťou žiadosti o oddlženie (osobný bankrot) pre 

Centrum právnej pomoci v..................................  

 S pozdravom 

 

         podpis  

 

 

 

VZOR ŽIADOSTI O VYDANIE PREHĽADU PRIEBEHU ZAMESTNANÍ 

 

Meno a priezvisko, trvalé bydlisko, telefonický kontakt 

adresa na doručovanie (uvedie sa, ak je iná ako adresa trvalého bydliska) 

 

Sociálna poisťovňa 

uvedie sa adresa SP 

 

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

 

VEC: Žiadosť o vydanie prehľadu priebehu zamestnaní 

 Podpísaný/á (uviesť meno a priezvisko, dátum narodenia) Vás žiadam o vydanie prehľadu 

priebehu zamestnaní. Toto potvrdenie bude súčasťou žiadosti o oddlženie (osobný bankrot) pre 

Centrum právnej pomoci v..................................  

 S pozdravom 

 

podpis 
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VZOR ŽIADOSTI O ODKLAD, RESP. ZNÍŽENIE SPLÁTOK 

 

(tento vzor sa môže použiť aj pre občanov „na slobode“, ktorí chcú požiadať 

o zníženie, resp. odklad splátok) 

 

Meno a priezvisko, názov a adresa ústavu na výkon trestu odňatia slobody 

trvalé bydlisko, telefonický kontakt 

adresa na doručovanie (uvedie sa, ak je iná ako adresa trvalého bydliska) 

 

 

Názov a adresa spoločnosti, voči ktorej máte dlh 

 

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

 

 

 

VEC: Žiadosť o odklad, resp. zníženie splátok 

 Podpísaný/á (uviesť meno a priezvisko, dátum narodenia) Vás žiadam o odklad resp. zníženie 

splátok (uviesť č. exekučného titulu, č. konania apod.), ktorý mám voči Vašej spoločnosti.  

 Moja súčasná finančná situácia (v skratke opísať, z akého dôvodu žiadate o odklad, resp. 

zníženie splátok) mi momentálne nedovoľuje uhrádzať splátky exekúcie, ktoré som sa zaviazal 

platiť mesačne vo výške ................. (uviesť výšku mesačnej splátky, ktorú ste sa zaviazali 

splácať). Navrhujem mesačné splátky vo výške .......................... (uviesť vami navrhované 

splátky, ktoré reálne budete schopný/á splácať), ktoré začnem platiť od.................... (uviesť 

dátum, od ktorého vami navrhované splátky začnete uhrádzať).  

 S pozdravom 

  

  

 

        podpis  



 

 

 

Kiadás az „Az én esélyem” projekt alapján készült. A MS SK – támogatási alapjának 

finaszírozásával. Az emberi jogok és szabadság támogatásának és védelmének érvenyesítésére, 

és a megkülönböztetés, rasszizmus, xenofóbia, antiszemitizmus összes formájának és további 

intoleráns jelenségek megelőzésére szerződés alapján D021/2018/13. 
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