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Moderátor:  

"Predstavte si, že sa dostanete do ťažkostí, potrebujete právnika, ale nemáte dosť peňazí. V 
takejto situácii je množstvo ľudí a aj preto je veľmi dobré, že na Slovensku existuje viacero možností 
získať bezplatnú právnu radu. Máme tu Centrum právnej pomoci so svojimi pobočkami po celom 
Slovensku. Advokáti ľuďom radia aj v sídlach krajských súdov a aj niektoré samosprávy vychádzajú v 
týchto záležitostiach v ústrety občanom. Nie je to však úplne bežné. Eva SLÁDKOVÁ bola včera v 
bratislavskej Petržalke."  

Anketa:  

"Prvýkrát som tu, som sa to dozvedela od známych, že niečo takéto existuje. Prišla som z takého 
dôvodu, že človek nechtiac sa dostane do problémov. Druhí ľudia vám ublížia a neviete u koho sa 
poradiť, tak radšej sa chcem poradiť, že čo mám robiť."  

"Ja som tiež to dozvedel náhodou, ľudia by to mali využívať častejšie. Keď sa dostane do tých 
problémov, tak má vlastne, ľudovo povedané, má kam ísť zaklopať a otvoriť tie dvere, aby mu ten 
človek mohol poradiť."  

E. SLÁDKOVÁ, redaktorka:  

"V tejto bezplatnej právnej poradni v bratislavskej Petržalke ľuďom, záujemcom radí pani doktorka 
právnička Jarmila DOLEŽALOVÁ.  

S akými témami sa na vás najčastejšie ľudia obracali, s akými otázkami?"  

J. DOLEŽALOVÁ:  

"To je veľmi široký záber, pretože to ide od zmluvy o dielo, cez exekúcie, sú to rozvody, tragédie 
a nespravodlivosť, pracovné pomery. Priemerne je to okolo 20 ľudí."  

E. SLÁDKOVÁ:  

"Prečo ste sa na to dali?"  

J. DOLEŽALOVÁ:  

"Ja som ukončila výkon advokácie minulý rok vo februári a za ten čas, čo som robila, som získala 
dosť skúseností a sedieť doma so založenými rukami sa mi nezdalo správne, je treba pomáhať 
ľuďom. Takže poskytla som svoj mozog, mestská časť poskytla priestory, takže sme to dali dokopy 
a teraz nám to funguje dobre."  

E. SLÁDKOVÁ:  

"Hovorkyňou starostu bratislavskej Petržalky je Mária GREBEŇOVÁ LACZOVÁ. Skúste najskôr 
vysvetliť, prečo ste sa rozhodli túto bezplatnú právnu poradňu v Petržalke otvoriť?"  

M. GREBEŇOVÁ LACZOVÁ:  

"Je mnoho takých ľudí, ktorí prichádzajú na miestny úrad poradiť sa v situácii, keď už je takmer 
nemožné pomôcť, pretože prichádzajú, keď už majú na stole exekúciu, keď im poštár prinesie už 
výmer, že musia sa vysťahovať a podobne. Čiže nechávajú si mnohí ľudia až do poslednej chvíle 
nevyriešené veci. Pán starosta vytvoril podmienky pre vznik právnej poradne práve preto, aby ľudia 
prišli skôr, keď ešte nie je neskoro poradiť a pomôcť v ich danej ťažkej situácii."  

E. SLÁDKOVÁ:  

"Keďže ste sa rozhodli s touto bezplatnou právnou poradňou pokračovať aj v roku 2013 zdá sa 
teda, že je o ňu veľký záujem."  

M. GREBEŇOVÁ LACZOVÁ:  

"Je veľký záujem o tieto rady, dokonca v telefonátoch máme aj otázky, že či nemôžu prísť iní ako 
mimo Petržalčania, ale naozaj, ide o bezplatnú poradňu pre obyvateľov našej mestskej časti."  

 


