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NASTÚPIL SOM DO VÝKONU 

TRESTU ODŇATIA SLOBODY  
 

ZÁKLADNÉ RADY NA ÚVOD       
 

Cesta k úspešnému návratu na slobodu začína hneď prvý deň po nástupe do výkonu trestu. 

Po nej vás bude sprevádzať, usmerňovať a hodnotiť váš pokrok väzenský personál, ktorý 

vám poradí, ako môžete svoje problémy riešiť. 

Základom bezproblémového priebehu výkonu trestu a potenciálnej možnosti vášho 

skoršieho prepustenia je dodržiavanie určených povinností a zákazov. 

Podrobnosti o povinnostiach a zákazoch sú uvedené v zákone o výkone trestu odňatia 

slobody, v poriadku výkonu trestu odňatia slobody a v ústavnom poriadku, ktorý je vám 

vždy k dispozícii na mieste bežne prístupnom alebo vám bude poskytnutý na požiadanie. 

Pri riešení konkrétnych problémov vám môžu pomôcť: 

 odborný väzenský personál (je vám k dispozícii priamo v ÚVTOS): 

 ústavný lekár - zdravotné problémy,  

 ústavný psychológ či psychiater - osobné (psychologické) problémy,  

 sociálny pracovník - rodinné a sociálne problémy, 

 pedagóg - trestnoprávne otázky, možnosti predčasného prepustenia, zaradenie do 

práce, ostatné problémy a fungovanie počas výkonu trestu, 

 iné inštitúcie a osoby (s ktorými môžete komunikovať písomne): 

 sociálny kurátor ÚPSVR, v ktorého územnom obvode máte trvalý pobyt, 

 charitatívne alebo mimovládne organizácie, 

 centrum právnej pomoci, 

 mestský/obecný úrad, sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne a pod., 

 blízke osoby a rodinní príslušníci. 

Nástupom do VT vám aj naďalej plynú povinnosti, ktoré ste mali aj ako občan 

na slobode. 
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1. Rodičovské povinnosti 

Ak ste otcom/matkou maloletých detí (do 15 rokov veku) alebo nezaopatrených detí (nad 15 

rokov veku, ktoré sa pripravujú na svoje budúce povolanie), nahláste vyživovaciu 

povinnosť, aj keď nemáte súdom stanovenú výšku výživného. Sociálny pracovník vám vydá 

tlačivo žiadosť o vykonanie zrážok z čistej pracovnej odmeny odsúdeného na úhradu 

výživného nezaopatrených detí. 

Neplnením si vyživovacej povinnosti sa dopúšťate trestného činu (trestný čin 

zanedbania povinnej výživy). 

2. Povinnosti voči ÚPSVR a sociálnej poisťovni 

Podľa osobitných zákonov máte povinnosť informovať príslušné inštitúcie o svojom nástupe 

do výkonu trestu odňatia slobody, ak ste boli pred nástupom do VTOS: 

 vedení v evidencii nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie na ÚPSVR, 

 poberateľom dávky v hmotnej núdzi, 

 poberateľom príspevku na vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti,  

 poberateľom príspevku na dochádzku za prácou, 

 poberateľom rodičovského príspevku a prídavku na dieťa,  

 poberateľom iného príspevku alebo podpory. 

Tlačivá vám poskytne sociálny pracovník. Vyplňte ich do 8 kalendárnych dní od nástupu do 

výkonu trestu odňatia slobody a odošlite príslušnému ÚPSVR, resp. sociálnej poisťovni v 

mieste vášho trvalého pobytu. Adresu jednotlivých úradov vám poskytne taktiež sociálny 

pracovník. 

 V prípade, že si oznamovaciu povinnosť nesplníte, finančné prostriedky, 

ktoré vám boli vyplatené neprávom budú od vás vymáhané späť. Za mesiac, 

v ktorom nastúpi občan do VTOS alebo do VV, má nárok na vyplatenie dávky v 

hmotnej núdzi za celý mesiac, nakoľko je splnená podmienka evidencie časti 

mesiaca.  

3. Povinnosti voči zamestnávateľovi 

Ak sa zamestnávateľ najneskôr v deň, kedy ste mali byť v práci dozvie, že ste nastúpili do 

výkonu trestu odňatia slobody, môže vás prepustiť len v prípade, že ste boli právoplatne 

odsúdení za úmyselný trestný čin.  

Sociálny pracovník vám na požiadanie poskytne tlačivo, v ktorom môžete požiadať riaditeľa 

ústavu o možnosť zavolať svojmu zamestnávateľovi. 
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4. Povinnosti vyplývajúce z podnikateľskej činnosti 

Ak ste pred nástupom do VT vykonávali prácu na živnosť, máte možnosť svoju 

živnostenskú činnosť buď pozastaviť (a to najmenej na šesť mesiacov a najviac na tri roky) 

alebo úplne zrušiť.  

Tento úkon je spoplatnený.  

O skutočnosti, že vám bola pozastavená, resp. ukončená živnosť, budú zamestnanci 

živnostenského úradu automaticky informovať daňový úrad, zdravotnú poisťovňu a sociálnu 

poisťovňu. 

Sociálny pracovník vám na požiadanie poskytne tlačivá, ktoré môžete vyplnené zaslať 

živnostenskému úradu v mieste vášho bydliska. Adresu jednotlivých úradov vám tiež 

poskytne sociálny pracovník.  

 

5. Povinnosti voči obci 

Je vhodné oznámiť obci, že v období presahujúcom 90 dní sa nebudete zdržiavať na jej 

území a nebudete platiť poplatky za komunálny odpad .  

Túto povinnosť nezabudnite oznamovať na začiatku každého kalendárneho roka 

vášho pobytu vo väzení! Vyhnete sa tak povinnosti platiť poplatky za komunálny odpad. 

Príslušné tlačivá vám poskytne sociálny pracovník. Vyplnené tlačivá čo najskôr od nástupu 

do výkonu trestu odošlite poštou obci v mieste vášho trvalého alebo prechodného pobytu. 

 

6. Iné povinnosti 

Sociálnej pracovníčke ústavu ste povinný nahlásiť, ak: 

 ste poberateľom dôchodkových dávok (invalidný, sirotský...),  

 vám vznikne nárok na dôchodok alebo nárok na jeho výplatu počas výkonu trestu, 

ak vám bol priznaný dôchodok so spätnou platnosťou alebo ak ste poberateľom 

dôchodku starobného dôchodkového sporenia, 

 ste súdom pozbavený spôsobilosti na právne úkony, príp. máte obmedzenú 

spôsobilosť na právne úkony. V takomto prípade vám bude ustanovený opatrovník 

počas VTOS. 

V komunikácii uvádzajte vždy presné, pravdivé a úplné údaje. Úmyselné 

uvedenie nepravdivého alebo neúplného údaju, ktorého cieľom je získanie 

neoprávnenej výhody pri výkone práv, je v súlade s ústavným poriadkom 

disciplinárnym previnením.  
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AKO RIEŠIŤ DLHY EŠTE PRED PREPUSTENÍM 

Z VÝKONU TRESTU   

Odkladanie riešenia situácie s dlhmi vám môže veľmi skomplikovať život po 

prepustení. 

Odporúčame vám: 

 Urobte si prehľad o tom, komu a koľko ste dlžní. 

 Uvedomte si, ktoré dlhy sú prioritné, a za ktorých neplnenie vám hrozí trestné 

stíhanie (neplatenie výživného, dlhy, ktoré sú už predmetom žaloby na súde, deti 

v ústavnej starostlivosti). 

 Zistite si kontakty na veriteľov a písomne ich informujte o vašej situácii, tiež ich 

môžete požiadať o oznámenie aktuálnej dlžnej sumy a navrhnúť im odklad, resp. 

zníženie splátok počas obdobia vášho pobytu vo výkone trestu odňatia slobody. 

 V prípade, že ste počas výkonu trestu zaradení do práce, splácajte veriteľom aspoň 

minimálnu čiastku. 

 Ak máte zmluvu s mobilnými operátormi, oznámte im, že ste vo výkone trestu, kde 

ich služby nemôžete využívať. Pokúste sa napísať im žiadosť, aby zmluvu zrušili 

alebo dočasne pozastavili.  
 

Tipy, ako môžete získať informácie o svojich dlhoch: 

 z dokumentácie, ktorú by ste mali mať uschovanú, 

 kontaktovať veriteľov a na dlžné sumy sa opýtať, 

 požiadať okresný súd v mieste vášho trvalého bydliska o výpis konaní voči vám, 

 využiť registre dlžníkov sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní, 

 obrátiť sa na centrálny register exekúcií so žiadosťou o výpis – na stránke 

https://cre.sk (tento úkon je však spoplatnený), 

 využiť spoločný register bankových informácií a nebankový register klientskych 

informácií, ktoré aj na základe písomnej žiadosti zašlú výpisy vašich úverov (ide o 

rôzne typy úverov, hypotéky, kreditné a splátkové karty, povolené prečerpanie 

bankového účtu, lízing a pod.). 

 

Žiadosť o získanie výpisu zo spoločného registra bankových informácií je k dispozícii na 

stránke www.sbcb.sk, zasiela sa na adresu: Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o., Mlynské 

nivy 14, 821 09 Bratislava. 

Žiadosť o získanie výpisu z nebankového registra klientskych informácií je k dispozícii na 

stránke www.nbcb.sk, zasiela sa na adresu: Non Banking Credit Bureau, záujmové 

združenie právnických osôb, Mlynské nivy 14, 821 09 Bratislava. 
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OSOBNÝ BANKROT                                                     
Osobný bankrot (oddlženie) je zákonom upravený proces, ktorým sa môžete zbaviť svojich 

dlhov.  

Na to, aby ste sa mohli domáhať zbavenia svojich dlhov, musíte spĺňať zákonom 

stanovené podmienky, a to najmä: 

 

 byť fyzická osoba podnikateľ alebo nepodnikateľ, 

 byť platobne neschopní,  

 osvedčiť existenciu exekučného alebo iného obdobného vykonávacieho konania, 

 mať poctivý zámer. 

 

Informácie sú podrobne uvedené na stránke CPP: 

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

 

Počas výkonu trestu nemôžete požiadať o osobný bankrot. Môžete sa však naň 

pripraviť. 

Písomne požiadajte: 

 

 okresný súd príslušný k miestu vášho bydliska o zoznam všetkých exekučných 

titulov vydaných do 31. 3. 2017, 

 Okresný súd - pracovisko upomínacieho a exekučného konania, Zvolenská cesta 14, 

974 05 Banská Bystrica o zoznam všetkých exekučných titulov vydaných od 1. 4. 

2017. 

 sociálnu poisťovňu o vydanie potvrdenia priebehu vašich zamestnaní, 

 ÚPSVR príslušný k miestu vášho bydliska o vydanie potvrdenia prehľadu všetkých 

evidencií uchádzača o zamestnanie, 

 CPP v spolupráci s rodinnými príslušníkmi o formulár žiadosti o poskytnutie právnej 

pomoci v konaní o oddlžení; po prepustení z výkonu trestu sa telefonicky alebo 

osobne kontaktujte s CPP podľa miesta trvalého bydliska a objednajte sa na 

konzultáciu. 

 

Osobný bankrot sa netýka: 

 výživného na dieťa, 

 zabezpečenej pohľadávky (t. j. dlh zabezpečený napríklad záložným právom), 

 pohľadávky zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú 

úmyselným konaním, 

http://www.centrumpravnejpomoci.sk/potrebujem-pravnu-pomoc/osobny-bankrot
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 pracovnoprávnych nárokov voči dlžníkovi, 

 peňažného trestu podľa trestného konania, 

 nepeňažnej pohľadávky, 

 pohľadávky z pôžičky poskytnutej CPP. 

 

Adresy a kontakty na jednotlivé kancelárie CPP nájdete v prílohe alebo na stránke 

www.centrumpravnejpomoci.sk. 

 

V prípade úspešného oddlženia vám odporúčame pravidelne uhrádzať mesačné splátky.  

V prípade nezaplatenia čo len jedinej splátky bude oddlženie zrušené a vy budete musieť 

vaše dlhy uhradiť v plnej výške.  

 

PODMIENEČNÉ PREPUSTENIE Z VTOS  
Na podanie žiadosti o podmienečné prepustenie máte nárok na základe splnenia zákonom 

stanovených podmienok. 

Žiadosť o podmienečné prepustenie sa podáva na okresný súd v mieste, kde sa nachádza 

väznica, resp. na súd, ktorý je najbližšie k väznici, v ktorej klient vykonáva trest odňatia 

slobody. 

Nezabúdajte, že od začiatku plynutia nepodmienečného trestu je vaše správanie 

hodnotené. Výsledky hodnotenia môžu rozhodnúť vo váš prospech alebo 

neprospech. 

Pozitívne hodnotenie získate:  

 plnením programu zaobchádzania, 

 za činnosti pre všeobecný rozvoj osobnosti odsúdeného, 

 za dlhodobý vzorný prístup k pridelenej práci na pracovisku, 

 za aktivitu na akciách organizovaných v rámci KOČ (osvetová činnosť, záujmová a 

športová činnosť, kultúrne, vzdelávacie a zábavné podujatia), 

 za aktívny a vzorný výkon funkcií z radov odsúdených (napr. člen samosprávy, 

oddielovej služby, vedúci cely, či izby). 

Záporné hodnotenie získate:  

 za neplnenie svojich povinností, 

 za porušovanie zákazov odsúdeného, 

 za neplnenie niektorých bodov programu zaobchádzania. 

http://www.centrumpravnejpomoci.sk/
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Sudca okresného súdu príslušného k ÚVTOS môže uložiť aj probačný dohľad. 

Tento môže byť spojený s určitou povinnosťou alebo obmedzením. 

V takomto prípade: 

 Čo najskôr osobne alebo telefonicky kontaktujte PMÚ okresného súdu v mieste 

vášho trvalého, resp. prechodného bydliska. 

 Počas trvania probačného dohľadu bude PMÚ vykonávať kontrolu nad spôsobom 

vášho života, spojenú s preverovaním, či si dôsledne plníte súdom uložené 

povinnosti/obmedzenia.  

 Ak by ste neplnili súdom uložené povinnosti/obmedzenia v rámci probačného 

dohľadu alebo by ste sa dopustili ďalšieho protiprávneho konania, probačný 

a mediačný úradník bude o týchto skutočnostiach informovať príslušný súd, ktorý 

o vašom podmienečnom prepustení rozhodol.  

  

PREMENA ZVYŠKU TRESTU ODŇATIA SLOBODY 

NA TREST DOMÁCEHO VÄZENIA  
 

Sudca okresného súdu v sídle UVTOS, kde vykonávate výkon trestu, môže premeniť trest 

na domáce väzenie. 

Sudca okresného súdu v sídle ÚVTOS, kde vykonávate výkon trestu, môže 

premeniť trest na domáce väzenie. Premenený môže byť len trest, ktorý vám bol 

uložený za spáchanie prečinu. Premena na trest domáceho väzenia je možná len 

v prípade, ak bola vykonaná aspoň jedna tretina trestu a do konca výkonu trestu 

ostáva menej ako 2 roky. 

Premena na trest domáceho väzenia je možná pri splnení technických podmienok 

vášho obydlia:  

 dostupnosť elektrickej prípojky, 

 dostupnosť verejnej elektronickej komunikačnej služby alebo možnosť jej 

zavedenia. 

Premena na trest domáceho väzenia nie je možná, ak: 

 máte povinnosť VTOS za zločin v inej veci, 

 v minulosti ste už boli vo výkone trestu odňatia slobody, 

 trest vykonávate pre neosvedčenie sa počas podmienečného odkladu výkonu trestu. 

Priebeh výkonu domáceho väzenia: 

 ste elektronicky monitorovaní „náramkom“, do ktorého nesmiete svojvoľne 

zasahovať, 

 ste kontrolovaní PMU, 

 musíte platiť 1,50 € za každý jeden deň domáceho väzenia.  
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BLÍŽI SA KONIEC VÝKONU TRESTU 

ODŇATIA SLOBODY  
 
DÔLEŽITÉ DOKLADY A DOKUMENTY, KTORÉ 

BUDETE POTREBOVAŤ PO PREPUSTENÍ Z VT  

1. RODNÝ LIST 

 Je dôležitý pri vybavovaní rôznych dokladov, napr. pri strate občianskeho preukazu. 

 V prípade straty ho môžete vybaviť aj prostredníctvom matriky pri ústave s pomocou 

sociálneho pracovníka. 

 Za jeho vydanie sa platí. 

. 

2. OBČIANSKY PREUKAZ (OP) 

 Vybavenie OP je bezplatné len v prípade, že jeho platnosť sa skončila a netreba doň 

uvádzať žiadne zmeny. V ostatných prípadoch sa platí správny poplatok. 

 Pri zmenách v OP (napr. zmena mena, priezviska, trvalého pobytu) je nutné predložiť 

aj doklad o tejto zmene alebo doklad potvrdzujúci nový údaj. 

 V prípade straty OP je nutné pri vybavovaní nového OP predložiť aj rodný list. 

 Občiansky preukaz je možné vybaviť len osobne; vybavíte ho na ktoromkoľvek 

oddelení PZ na území Slovenskej republiky. Stránkové hodiny sú každý deň. 

 

3. PREUKAZ POISTENCA  

 Je preukaz vydaný zdravotnou poisťovňou poskytujúcou verejné zdravotné poistenie a 

slúži na identifikáciu poistencov v styku so zdravotníckymi zariadeniami na 

Slovensku. 

 Preukazujete sa ním pri návšteve lekára. Pri zmene zdravotnej poisťovne je poistenec 

povinný do 8 dní vrátiť preukaz poistenca poisťovni, ktorá mu preukaz vydala. 

 V prípade jeho straty je potrebné v mieste trvalého bydliska navštíviť pobočku 

poisťovne a vyplniť tlačivo prihláška poistenca. K prihláške budete potrebovať 

preukaz totožnosti (občiansky preukaz). Preukaz poistenca je možné vybaviť aj počas 

VT. 
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 Počas VTOS je možné vykonať aj zmenu zdravotnej poisťovne. Sociálny pracovník 

poskytne tlačivá na prehlásenie sa z jednej zdravotnej poisťovne do inej. Túto zmenu 

je možné vykonať vždy najneskôr do 30. 9. v príslušnom kalendárnom roku. 

 

4. POTVRDENIA VYSTAVENÉ V ÚVTOS 

POTVRDENIE O PREPUSTENÍ Z ÚVTOS 

Ústav ho vydáva každému, kto opúšťa ÚVTOS. 

Potvrdenie je potrebné pri vybavovaní resocializačného príspevku, pri evidovaní sa na 

úrade práce alebo preukazovaní daného obdobia. 

ZÁPOČTOVÝ LIST 

Ústavy automaticky zasielajú zápočtové listy v elektronickej podobe sociálnej 

poisťovni za tých, ktorí pracovali. 

Je dôležitý najmä pri stanovení výšky dôchodku. 

POTVRDENIE O PRÍJME 

Vystavia vám ho na ekonomickom oddelení ústavu. 

Budete ho potrebovať pri vybavovaní prípadných dávok na ÚPSVR. 

Ešte pred prepustením z výkonu trestu si zistite telefonický kontakt na ústav pre prípad, že by 

ste sa potrebovali kontaktovať s ekonomickým oddelením. Po telefonickom kontakte je 

potrebné vždy zaslať písomnú žiadosť o vyhotovenie/zaslanie dokladu, ktorý od nich budete 

potrebovať.  

 

ZAMESTNANIE  
Nad svojím budúcim zamestnaním sa môžete zamýšľať ešte počas VT: 

 Premyslite si, čo by ste chceli robiť a na akú profesiu máte kvalifikáciu. Môžete si 

spísať na papier všetky oblasti, o ktorých si myslíte, že by ste sa v nich vedeli uplatniť.  

 Požiadajte svojich rodinných príslušníkov, známych, charitatívne alebo mimovládne 

organizácie, aby zistili, aké pracovné ponuky sú vo vašom meste/obci. Ponuka 

voľných miest býva zverejnená aj v periodickej regionálnej tlači a v celoštátnych 

periodikách.  

 Pokúste sa požiadať svojho bývalého zamestnávateľa o možnosť návratu, uveďte mu 

dôvody, prečo sa stále zaujímate o toto zamestnanie.  

 Skontaktujte sa (písomne) so svojím sociálnym kurátorom v mieste vášho bydliska 

a opýtajte sa ho na situáciu na trhu práce, prípadne či má kontakty na 

zamestnávateľov, na ktorých by ste sa mohli obrátiť.  
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 Informujte sa u svojho pedagóga alebo sociálneho pracovníka o možnosti zistenia 

voľných pracovných miest, dostupných inzerátov a ponúk práce. 

 V prípade, že sa zameriavate na konkrétneho zamestnávateľa, preverte si, čo od vás 

požaduje a čo zamestnávateľovi môžete ponúknuť vy osobne. 

 Zostavte si životopis, ktorý budete potrebovať pri hľadaní zamestnania po prepustení 

z VTOS. Je dôležité pri jeho zostavovaní venovať mu dostatočnú pozornosť. 

ČO BY MAL OBSAHOVAŤ ŽIVOTOPIS:  

 identifikačné/osobné údaje, 

 informácie o vašom najvyššom dosiahnutom vzdelaní – absolvované školy, doba 

jednotlivých kurzov, rekvalifikácie, absolvované skúšky, certifikáty a osvedčenia, 

 prax, ktorú ste absolvovali, 

 pracovné skúsenosti – od najaktuálnejšej po najmenej aktuálnu, 

 kurzy, rekvalifikácie, zaujímavé aktivity, ktoré ste absolvovali aj počas VT, 

 ďalšie zručnosti – cudzie jazyky, vodičský preukaz, strojopis, počítačové zručnosti 

a pod., 

 vaše silné stránky, ktoré zamestnávateľa zaujmú, napr. ochota dochádzať za prácou, 

ochota k ďalšiemu vzdelávaniu, flexibilita, zodpovednosť, spoľahlivosť, trpezlivosť, 

komunikatívnosť a pod., 

 má byť prehľadný, zrozumiteľne napísaný a bez pravopisných chýb - ak si nie ste istí, 

požiadajte niekoho (napr. pedagóga), aby vám životopis skontroloval.  

 

UBYTOVANIE  

Vo vlastnom záujme si v dostatočnom predstihu zabezpečte ubytovanie ešte pred 

prepustením. V prípade, že návrat do rodinného prostredia nie je možný, zákon o 

sociálnych službách definuje rôzne formy pobytových zariadení poskytujúcich 

sociálne služby, ktoré sú určené pre fyzické osoby nachádzajúce sa v nepriaznivej 

sociálnej situácii. Sociálne služby v nich poskytujú odborní zamestnanci zameraní na 

výkon sociálnej práce. 

Uvedené zariadenia poskytujú nasledujúce služby:  

NOCĽAHÁREŇ:  

 prístrešie za účelom prenocovania, 

  podmienky na prípravu stravy, 

  podmienky na vykonávanie osobnej hygieny, 

  základné sociálne poradenstvo. 

UBYTOVANIE 
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ÚTULOK: 

 ubytovanie na určitý čas, 

 nevyhnutné ošatenia a obuv, 

 prípravu stravy, výdaj stravy, výkon osobnej hygieny, upratovanie, žehlenie, pranie, 

 sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov. 

DOMOV NA POLCESTE 

 ubytovanie na určitý čas, 

 nevyhnutné ošatenia a obuv podmienky na prípravu stravy, výdaj stravy, výkon 

osobnej hygieny, upratovanie, žehlenie, pranie, 

 sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov. 

 

Pre fyzické osoby, ktoré sa z dôvodu ohrozenia správaním inej fyzickej osoby nachádzajú v 

nepriaznivej životnej situácii, sú na Slovensku zriadené ZARIADENIA NÚDZOVÉHO 

BÝVANIA. 

Pre špecifické skupiny klientov sú zriadené aj: 

 domovy dôchodcov - rozhodujúce kritérium pre prijatie do takéhoto typu zariadenia 

je vek, 

 resocializačné strediská - rozhodujúce kritérium pre prijatie je závislosť či zdravotný 

stav,  

 zariadenia sociálnych služieb - rozhodujúce kritérium je zdravotný stav – je potrebné 

posúdenie posudkového lekára na odkázanosť pre poskytovanie sociálnej služby. 

Podmienky poskytovania sociálnych služieb sú uvedené v základných dokumentoch zariadení 

a sú verejne dostupné. Môžete požiadať sociálneho pracovníka, resp. blízke osoby o ich 

zistenie. 

Aktuálne zoznamy ubytovacích zariadení sú uvedené aj v prílohe. 

 

CESTOVNÉ A OŠATENIE PRI PREPUSTENÍ Z VT  

Ak nemáte pri prepustení z VT odev a obuv zodpovedajúcu klimatickým 

podmienkam alebo peňažné prostriedky na svojom konte na ich zakúpenie, 

požiadajte sociálnu pracovníčku ústavu o bezplatné poskytnutie primeraného 

odevu a obuvi. Ak nemáte pri prepustení z VT dostatok finančných prostriedkov na 

cestovné, požiadajte ústav o finančný príspevok na cestovný lístok alebo o cestovný 

lístok platný na území Slovenskej republiky. 
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PRVÉ KROKY PO VÝKONE TRESTU 

1. ÚRAD PRÁCE SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY 

(ÚPSVR) 
Vaše prvé kroky po prepustení by mali smerovať na ÚPSVR, kde by ste mali navštíviť:  

A. Sociálneho kurátora pre plnoletú fyzickú osobu (PFO) na oddelení sociálnoprávnej 

ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý rozhoduje aj o priznaní alebo nepriznaní 

resocializačného príspevku, môže pomôcť pri: 

 uľahčení návratu do rodiny, 

 pracovnom uplatnení,  

 hľadaní bývania, 

 hľadaní možností pokračovať v ďalšej príprave na povolanie a pri riešení osobných 

problémov a vzťahových problémov. 

 

Resocializačný príspevok (RP): 

RP je jednorazový príspevok, určený na vybavenie osobných dokladov a zabezpečenia 

nevyhnutných vecí osobnej potreby po prepustení z VT.  

Nárok na resocializačný príspevok nevzniká automaticky a odvíja sa od celkovej 

životnej situácie mladistvého alebo plnoletej fyzickej osoby.  

Kto má nárok na RP? 

 mladistvý alebo PFO s trvalým pobytom na území SR po prepustení z VTOS, VV 

alebo ochranného ústavného liečenia, ak ich vykonal na území SR, 

 cudzinec s trvalým pobytom na území SR po jeho prepustení z VTOS, VV alebo 

ochranného ústavného liečenia,  

 občan SR s trvalým pobytom na území SR, ak VTOS, VV, ochrannú výchovu alebo 

ochranné ústavné liečenie vykonal preukázateľne mimo územia SR, a to po jeho 

návrate na územie SR.  

 

Podmienky poskytnutia RP: 

 prepustenie mladistvého alebo plnoletého občana z VTOS, VV, skončenie ochrannej 

výchovy alebo ochranného ústavného liečenia,  

 VTOS, VV, ochranná výchova alebo ochranné ústavné liečenie trvalo viac ako 30 po 

sebe nasledujúcich dní,  
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 uchádzanie sa o pomoc orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

(SPODaSK) v mieste obvyklého pobytu pri začlenení sa do života spoločnosti do 8 

pracovných dní odo dňa prepustenia z VTOS, VV, skončenia ochrannej výchovy 

alebo ochranného ústavného liečenia,  

 existuje reálna potreba priznania resocializačného príspevku, ktorý uľahčí 

resocializáciu mladistvého alebo plnoletej fyzickej osoby.  

 

Resocializačný príspevok sa neposkytuje:  

 maloletému bez sprievodu alebo cudzincovi, ktorý nemá trvalý pobyt na území SR,  

 pri prerušení VTOS, VV, pri prerušení ochrannej výchovy alebo ochranného 

ústavného liečenia.  

 

Výška resocializačného príspevku: 

 RP sa poskytuje najviac vo výške 40 % zo sumy životného minima pre jednu 

plnoletú fyzickú osobu (napríklad od 01. 07. 2018 je životné minimum pre jednu 

plnoletú fyzickú osobu 205,05 € : 100 = 2,0505 x 40 = 82,028 € - to je výška 

resocializačného príspevku), 

 RP je možné poskytnúť v peňažnej, vecnej alebo kombinovanej forme. 

 

Ďalej by ste mali navštíviť: 

B. Sprostredkovateľa z oddelenia služieb pre občana na ÚPSVR, ktorý:  

 prijíma a eviduje žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie,  

 poskytuje základné informácie o voľných pracovných miestach v rámci regiónu, SR a 

v zahraničí - EURES, 

 poskytuje informačné služby súvisiace s komplexnou charakteristikou povolaní a 

zamestnaní a s požiadavkami na výkon určitého povolania, 

 poskytuje všeobecné informácie o možnostiach a podmienkach evidencie na úrade 

práce, 

 poskytuje základné informácie o aktívnych opatreniach trhu práce a aktivizačných 

programoch, o prístupe k vzdelávaniu pre trh práce, o možnostiach zamestnania v 

zahraničí, 

 poskytuje záujemcovi o zamestnanie informačné a sprostredkovateľské služby a v 

prípade potreby odporučí záujemcovi o zamestnanie odborné poradenské služby 

a pod., 

 ponuka národných projektov, prostredníctvom ktorých vás môže zamestnávateľ 

zamestnať s určitými výhodami.  

Evidencia na úrade práce je dobrovoľná, ALE:  

 Zdravotné poistenie počas evidencie nezamestnaného na úrade práce platí štát. V 

prípade, že nie ste evidovaní na úrade práce, musíte si zdravotné poistenie platiť sami. 
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 Ak si chcete uplatniť nárok na dávku v hmotnej núdzi, musíte sa zaevidovať na úrade 

práce ako uchádzač o zamestnanie.  

 O zaradenie do evidencie nezamestnaných na ÚPSVR je potrebné požiadať do 7 

kalendárnych dní od prepustenia z výkonu trestu. 

 Ak sa zaevidujete po viac než 7 dňoch, budete evidovaní dňom zaevidovania. V takom 

prípade si musíte za tieto dni doplatiť zdravotné poistenie. 

V prípade, že sa zaevidujete ako uchádzač o zamestnanie (nezamestnaný) na oddelení 

poradenstva a vzdelávania, máte možnosť: 

 zúčastňovať sa individuálnych a skupinových poradenských aktivít v klube práce, kde 

si môžete bezplatne vyhľadávať voľné pracovné miesta na internete, napísať žiadosť 

do zamestnania, profesionálny životopis a iné,  

 zúčastniť sa rekvalifikačných kurzov prostredníctvom REPAS-u a KOMPAS-u. 
 

Ako uchádzač o zamestnanie vedený v evidencii nezamestnaných uchádzačov 

na ÚPSVR máte, pochopiteľne, aj svoje povinnosti. 

Ak si neplníte povinnosti, nespolupracujete, vykonávate nelegálnu prácu (tzv. práca 

načierno), nedostavíte sa na dohodnutý termín bez toho, aby ste sa ospravedlnili, budete z 

úradu práce vyradení na obdobie 6 mesiacov. 

Odporúčame vám ospravedlniť sa v prípade choroby (najlepšie) telefonicky a následne do 3 

dní zašlite (doručte) na ÚPSVR lekárom vystavený doklad o pracovnej neschopnosti. 

Uchádzač o zamestnanie môže pracovať na dohodu maximálne 40 kalendárnych dní 

v roku. Nemôže mať viac ako 1 dohodu, pričom jeho mesačný príjem nesmie presiahnuť 

výšku životného minima.  
  

Príspevky pre evidovaných nezamestnaných občanov: 

 dávka v hmotnej núdzi (slúži na zabezpečenie základných životných potrieb),  

 ochranný príspevok (slúži na zabezpečenie osobných výdavkov člena domácnosti, 

ktorý nemá možnosť zabezpečiť si príjem alebo zvýšiť si príjem vlastnou prácou), 

 aktivačný príspevok (slúži na podporu získania, prehĺbenia alebo zvýšenia 

vedomostí, odborných zručností, praktických skúseností, pracovných návykov na 

účely zvýšenia pracovného uplatnenia sa na trhu práce),  

 príspevok na nezaopatrené dieťa (slúži na podporu výchovy, vzdelávania 

a všestranného rozvoja dieťaťa v domácnosti, ktoré riadne plní povinnú školskú 

dochádzku), 

 príspevok na bývanie ( slúži na čiastočnú úhradu nákladov spojených s bývaním),  

 osobitný príspevok (patrí fyzickej osobe počas trvania pracovného pomeru alebo 

obdobného pracovného vzťahu).  
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Doklady, ktoré budete potrebovať pri 1. návšteve ÚPSVR: 

 doklad totožnosti - občiansky preukaz,  

 doklady, ktoré ste dostali pri prepustení z VT alebo VV (potvrdenie o prepustení, 

trestný rozkaz, na základe ktorého súd výkon trestu podmienečne odkladá a ukladá 

probačný dohľad, potvrdenie o príjme a pod.). 
 

Hľadanie práce 

Najviac aktuálnych ponúk voľných pracovných miest je možné nájsť na stránkach: 

 www.istp.sk - informačno–poradenský nástroj rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny, 

poskytujúci informácie o práci zodpovedajúcej vašim predpokladom a vzdelaniu, 

ďalej informácie o situácii na trhu práce, o zamestnávateľoch, kurzoch, školách 

a aktuálne správy o tom, čo sa deje na Slovensku, ale i v zahraničí, 

 www.upsvar.sk,  

 www.profesia.sk,  

 www.eures.sk, 

 www.careerjet.sk. 

Prácu si môžete hľadať aj prostredníctvom dennej tlače, časopisov, internetu, personálnych 

agentúr a pod. 

Práca v zahraničí  

 Potrebné informácie vám poskytne útvar EURES na ÚPSVR. 

 V prípade záujmu je potrebné vyplniť formulár, v ktorom od vás budú požadovať 

nasledovné informácie: meno a priezvisko, adresa, vek, vzdelanie, či ste zamestnaný, 

v akej krajine EÚ hľadáte prácu, o akú pracovnú pozíciu máte záujem, vaše jazykové 

znalosti, kontaktné údaje a potrebný je tiež váš súhlas so spracovaním osobných 

údajov.  

 

2. SOCIÁLNA POISŤOVŇA  
Sociálna poisťovňa, v ktorej územnom obvode máte trvalý pobyt posúdi, či vám vznikol 

nárok na dávku v nezamestnanosti. Vydajú vám príslušné tlačivá a žiadosť, ktoré je potrebné 

vyplniť a odovzdať. 
Získate tu aj informácie o vašich prípadných podlžnostiach voči sociálnej poisťovni. 

3. ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA  

V prípade straty preukazu poistenca vybavíte nový preukaz v príslušnej zdravotnej poisťovni, 

v ktorej územnom obvode máte trvalý pobyt. K jeho vydaniu budete potrebovať doklad 

totožnosti – občiansky preukaz. 

http://www.istp.sk/
http://www.upsvarvm.sk/webvm/master.htm
http://www.profesia.sk/
http://www.eures.sk/
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Pri návšteve ZP požiadajte aj o informáciu, či nemáte dlhy na zdravotnom poistení a tiež o 

možnostiach ich splácania. 

4. MESTO, OBEC 
Podmienky poskytovania sociálnych služieb a sociálnej pomoci uvádzajú mestá a obce vo 

všeobecne záväzných nariadeniach na svojich webových stránkach. 

Odbor sociálnych vecí a rodiny príslušného mestského úradu môže kontaktovať aj sociálny 

pracovník ÚVTOS, prípadne sociálny kurátor, ak sa chcú informovať o vašom návrate a o 

možnostiach/podmienkach pomoci zo strany mesta. 

 

Právomoci mesta:  

 Rozhoduje podľa zákona o pomoci v hmotnej núdzi o poskytnutí jednorazovej dávky, 

ktorá je určená na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov domácnosti, 

ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. 

 Poskytuje rôzne druhy sociálnych služieb podľa potrieb občanov. 

 Poskytuje základné sociálne poradenstvo, ktorého súčasťou je sprevádzanie klienta a 

odborná „pomoc k svojpomoci“. 

 Pri riešení nepriaznivej sociálnej situácie spolupracuje s príslušnými inštitúciami. 

 

5. LEKÁR  
V prvých dňoch po prepustení by ste mali navštíviť aj svojho obvodného lekára. Pri jeho 

návšteve budete potrebovať preukaz poistenca. V prípade, že nemáte stanoveného lekára, je 

potrebné sa zaregistrovať u nového lekára. O jeho výbere sa poraďte s kurátorom. 

 

Preventívne prehliadky u zubára a gynekológa sú bezplatné, ak ich klient absolvuje 

každoročne. V zmysle platnej legislatívy, ak poistenec neabsolvuje preventívnu prehliadku v 

tomto roku, v budúcom roku si bude musieť zaplatiť za ošetrenie zubov v plnej výške sám.  
 

6. ZAMESTNÁVATEĽ, ZAMESTNANIE, PRACOVNÝ 

POMER  
K uzatvoreniu pracovného pomeru so zamestnávateľom (pracovná zmluva, dohoda 

o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti) budete potrebovať platný občiansky preukaz.  

Zamestnávateľovi je nutné poskytnúť vaše údaje: meno a priezvisko, adresu trvalého 

bydliska, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, zdravotnú poisťovňu a číslo bankového účtu. 
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Prácou „načierno“ riskujete vyradenie z evidencie nezamestnaných uchádzačov o 

zamestnanie, pozastavenie vyplácania podpory v nezamestnanosti a dávok a 

zároveň hrozí finančná pokuta pre vás i zamestnávateľa. Hľadajte si len legálne 

zamestnanie, budete tak mať zaručenú ochranu vašich práv 

u zamestnávateľa, legálny príjem a dôchodkové poistenie, ktoré ovplyvní váš 

dôchodok. 

PRACOVNÁ ZMLUVA 

 Pracovná zmluva sa uzatvára písomne. Pri podpise by ste si mali byť istí, že ste 

ochotní za uvedených podmienok pre zamestnávateľa pracovať. 

 Je dôležité si ju starostlivo prečítať ešte pred tým, ako ju podpíšete. Máte právo vziať 

si pracovnú zmluvu na preštudovanie a poradiť sa pred jej podpísaním s niekým, kto 

vám pomôže sa v nej zorientovať.  

 

DOHODY O PRÁCACH VYKONÁVANÝCH MIMO PRACOVNÉHO POMERU 

Dohody by mal zamestnávateľ uzatvárať len výnimočne - uprednostniť by mal pracovný 

pomer s využitím rôznych možností pracovného úväzku, napr. práca na dobu určitú, delené 

pracovné miesto alebo práca na kratší pracovný čas. 

Dohody možno uzatvárať aj s osobami, ktoré už majú uzatvorený pracovný pomer. Počet 

dohôd, ktoré môže mať fyzická osoba uzavreté popri zamestnaní, nie je obmedzený. 

 

DOHODA O VYKONANÍ PRÁCE 

Podmienky:  

 predpokladaný rozsah práce nepresahuje 350 hodín v kalendárnom roku, pričom do 

rozsahu práce sa započítavajú všetky dohody uzavreté s daným zamestnávateľom, 

 uzatvára sa písomne, najneskôr deň pred dňom začatia výkonu práce, 

 mzda na základe dohody o vykonaní práce môže byť vyplácaná pravidelne (každý 

mesiac), ale aj nepravidelne, či až po ukončení práce. 

 

DOHODA O PRACOVNEJ ČINNOSTI 

Podmienky:  

 vykonávanie činností v rozsahu najviac 10 hodín týždenne, 

 uzatvára sa písomne a mala by obsahovať najmä: vymedzenie dohodnutej práce, 

dohodnutá odmena, rozsah pracovného času a doba, na ktorú sa dohoda uzatvára, 

 mzda na základe dohody o pracovnej činnosti musí byť vyplácaná pravidelne každý 

mesiac. 
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CHCETE ZAČAŤ PODNIKAŤ? 

Najčastejším druhom oprávnenia na podnikanie je živnosť. 

Dokladom oprávňujúcim prevádzkovať živnosť je osvedčenie o živnostenskom oprávnení. 

Druhy živností: 

 voľné, 

 remeselné, 

 viazané.  

  

Na prevádzkovanie voľných živností postačí spĺňať len všeobecné podmienky 

prevádzkovania živnosti. Na prevádzkovanie remeselných a viazaných živností je už potrebné 

spĺňať aj osobitné podmienky prevádzkovania živnosti (tzn. preukazovať konkrétnu odbornú 

spôsobilosť na ich vykonávanie, ako napríklad vzdelanie a niekoľkoročnú prax v odbore).  
 

Spôsoby založenia živnosti  

 osobne na odbore živnostenského podnikania okresného úradu na jednotnom 

kontaktnom mieste (JKM), 

 elektronicky prostredníctvom elektronickej služby určenej na založenie živnosti 

(dostupnej na portáli verejnej správy www.slovensko.sk). 

 

Všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti: 

 vek minimálne 18 rokov, 

 spôsobilosť na právne úkony, 

 bezúhonnosť,  

 odborná spôsobilosť (tá sa vyžaduje len pri remeselných a viazaných živnostiach, 

napr. výučný list - murár).  

 

Bezúhonný nie je ten, kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin hospodársky, majetkový 

alebo iný trestný čin spáchaný úmyselne, a ktorého skutková podstata súvisí s predmetom 

podnikania. Pri úmyselnom trestnom čine je vhodné doniesť rozsudok (zisťuje sa úmyselnosť 

trestného činu). 
 

Evidovaný nezamestnaný uchádzač o zamestnanie môže (po splnení stanovených podmienok) 

od úradu práce získať aj nenávratný finančný príspevok.  

 

Praktické rady na začiatok: 

 Premyslite si oblasti, resp. činnosti, ktoré budete chcieť v rámci svojej živnosti 

vykonávať a následne ich prekonzultujete s úradníkmi. 

 Pri osobnej návšteve živnostenského úradu nie je potrebné vyplňovať žiadne tlačivo, 

stačí ústne tlmočiť svoju požiadavku o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení 

(tzv. živnostenský list) priamo pracovníkovi v klientskom centre. 

 Za založenie každej voľnej, remeselnej alebo viazanej živnosti sa platí správny 

poplatok (ten môžete uhradiť aj v „kolkomate“ na JKM).  

http://www.slovensko.sk/
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 Jednou z podmienok je stanoviť si obchodné meno, pod ktorým budete ako 

živnostník vystupovať v obchodných vzťahoch. Obchodným menom je v prípade 

živnostníkov ich vlastné meno a priezvisko, za ktorým môže nasledovať akýkoľvek 

dodatok. Ak by ste sa napríklad volali Ján Novák, vaše obchodné meno by mohlo 

znieť: 

 1. Ján Novák  

 2. Ján Novák Kovotechnika  

 

CENTRUM PRÁVNEJ POMOCI (CPP)  
CPP poskytuje právnu pomoc: 

 vo vnútroštátnych sporoch vo veciach 

 občianskoprávnych (napr. v sporoch týkajúcich sa nájmu bytu, nezaplatenia 

pôžičky, ochrany spotrebiteľa), 

 rodinnoprávnych (napr. platenia výživného, zverenia dieťaťa do výchovy), 

 pracovnoprávnych (napr. v sporoch týkajúcich sa neplatnosti výpovede, 

diskriminácie na pracovisku a pod.), 

 obchodnoprávnych (napr. v spore z úverovej zmluvy s bankou, v konaní 

o osobnom bankrote), 

 v konaní pred súdom v správnom súdnictve (napr. v konaní o preskúmanie 

rozhodnutia správneho orgánu, pri nečinnosti správneho orgánu a pod.), 

 v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky, 

 v cezhraničných sporoch vo veciach občianskoprávnych, rodinnoprávnych, 

pracovnoprávnych a obchodnoprávnych, 

 v azylových veciach, v konaní o administratívnom vyhostení (a v týchto veciach aj v 

konaní pred súdom v správnom súdnictve a v konaní pred Ústavným súdom 

Slovenskej republiky). 

 

Podmienky poskytnutia právnej pomoci: 

BEZ FINANČNEJ ÚČASTI 

 stav materiálnej núdze, t. j. ste poberateľom dávky a príspevkov k dávke v hmotnej 

núdzi, alebo váš príjem nepresahuje 1,4-násobok životného minima a nemôžete si 

využívanie právnych služieb zabezpečiť svojim majetkom (preukazujete výšku príjmu 

za kalendárny mesiac, v ktorom podávate žiadosť), 

 nejde o zrejmú bezúspešnosť sporu, 

 hodnota sporu prevyšuje hodnotu minimálnej mzdy ustanovenej zákonom - okrem 

sporov, pri ktorých nie je možné ich hodnotu vyčísliť v peniazoch. 

 

S FINANČNOU ÚČASŤOU V ROZSAHU 20 % TROV PRÁVNEHO ZASTÚPENIA 

 príjem presahuje 1,4-násobok sumy životného minima a súčasne nepresahuje 1,6-

násobok uvedenej sumy a nie je možné si využívanie právnych služieb zabezpečiť 

svojím majetkom, 
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 nejde o zrejmú bezúspešnosť sporu, 

 hodnota sporu prevyšuje hodnotu minimálnej mzdy. 

Všetky 3 podmienky musia byť v obidvoch prípadoch splnené súčasne! Splnenie 

týchto podmienok posudzuje CPP v konaní o nároku na poskytnutie právnej pomoci 

(po podaní žiadosti). Toto konanie predchádza poskytovaniu právnej pomoci. 

Ako postupovať, ak chcete požiadať o poskytnutie právnej pomoci? 

 Vyhľadajte kanceláriu centra, ktorá je najbližšie k miestu vášho bydliska – zoznam 

kancelárií je v prílohe alebo na stránke www.centrumpravnejpomoci.sk. 

 Telefonicky (spoločné tel. č. 0650 105 100) alebo osobne kontaktujte kanceláriu s 

cieľom dohodnúť si termín predbežnej konzultácie s právnikom centra. 

(Predbežná konzultácia je dobrovoľná, je možné ju využiť bez podania žiadosti o 

poskytnutie právnej pomoci, prípadne pred jej podaním). Na konzultáciu si so sebou 

prineste všetky doklady, ktoré súvisia s vašim problémom/právnym sporom. 

 V prípade, že nechcete svoj problém/právny spor konzultovať s právnikom centra, 

môžete priamo vyplniť formulár žiadosti o poskytnutie právnej pomoci. Je prístupný v 

ktorejkoľvek kancelárii centra, na stránke www.centrumpravnejpomoci.sk, či na webe 

ministerstva spravodlivosti www.justice.gov.sk. Na požiadanie vám žiadosť zašlú 

poštou. Prílohou vašej žiadosti by mali byť kópie dokladov k právnej stránke 

sporu a doklady o vašej príjmovej a majetkovej situácii - nie staršie ako tri 

mesiace (napr. potvrdenie o výške príjmu od zamestnávateľa, potvrdenie zo sociálnej 

poisťovne o dávkach nemocenského poistenia a o dávkach v nezamestnanosti - 

v prípade, že máte manžela/manželku, nezabudnite priložiť aj jeho/jej doklady). 

Vyplnený formulár s priloženými dokladmi zašlite na poštovú adresu príslušnej 

kancelárie v mieste trvalého pobytu, prípadne ho môžete osobne doniesť do 

podateľne. O nároku na poskytnutie právnej pomoci rozhodne centrum do 30 dní. 

Podanie žiadosti nie je spoplatnené. 
 

Bližšie informácie nájdete na stránke www.centrumpravnejpomoci.sk. 

Kontaktná telefonická linka CPP: 0650 105 100 – je spoločná pre všetky kancelárie 

a konzultačné pracoviská - automatizovaný systém hlásky vás spojí s kanceláriou, ktorú 

potrebujete. 

 

ZAHLADENIE ODSÚDENIA  
(VÝMAZ ZÁZNAMU Z REGISTRA TRESTOV) 
Trestný zákon č.300/2005 podľa § 92 umožňuje za určitých podmienok zahladiť odsúdenie, 

ak odsúdený viedol po výkone alebo odpustení trestu alebo po premlčaní jeho výkonu riadny 

život. 

Myslite na to už vo výkone trestu. 
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PRÍLOHY 
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 

Považská Centrum sociálnych služieb útulok / muži Kukučínova 207, 01701 042/4361329 áno 
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Nitriansky kraj 

Banskobystrický kraj 

Žilinský kraj 

Bystrica - BYSTRIČAN Považská Bystrica 

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 

Liptovský 

Mikuláš 
CSS ANIMA - Útulok útulok / muži 

Nábr. A. Stodolu 1177/82, 

03101 Liptovský Mikuláš 
044/5514067 

áno, po tel. 

konzult. 
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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 

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 
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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  
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Konzultačné a informačné centrum EDUKOS so sídlom v Dolnom Kubíne je mimovládna 

organizácia, založená v roku 2000. Pomáha osobám vo výkone trestu pri ich príprave na život 

na slobode, osobám v probácii, realizuje rôzne aktivity pre tých klientov, ktorí majú záujem 

zmeniť svoju situáciu a vyhnúť sa ďalším konfliktom so zákonom. Hľadá nové a efektívne 

metódy a postupy v rámci sociálnej práce v trestnej justícii. 

 

 

POUŽITÉ SKRATKY 
 

CPP - Centrum právnej pomoci 

JKM - jednotné kontaktné miesto  

KOČ - kultúrno-osvetová činnosť  

OP - občiansky preukaz 

PFO – plnoletá fyzická osoba 

PMU - probačný a mediačný úradník 

RP - resocializačný príspevok  

SPODaSK - sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela 

SR – Slovenská republika 

TOS - trest odňatia slobody 

UPSVR - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 

UVTOS - Ústav na výkon trestu odňatia slobody 

VT - výkon trestu 

VTOS - výkon trestu odňatia slobody 

VV - výkon väzby 



 

 

  

Publikácia bola vydaná v rámci projektu Moja šanca financovaného z dotácie MS SR na 

presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým 

formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie 

v zmysle zmluvy č. D021/2018/13. 
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