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1. Činnosť Študentskej právnej poradne pre obyvateľov mesta Košice spočíva vo vypracovaní 

právnej analýzy prípadu pre klienta. Právna analýza prípadu je pre klienta vypracovaná 

študentmi Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v rámci predmetu 

Študentská právna poradňa pre obyvateľov Mesta Košice. Študenti na prípadoch pracujú pod 

vedením advokátov, ktorí sú zapísaní do zoznamu advokátov vedeného Slovenskou 

advokátskou komorou. 

2. Právna analýza je právnym rozborom konkrétnych informácií, ktoré klient k prípadu poskytol. 

Právna analýza ma len informatívny charakter a jej cieľom je objasnenie právneho problému 

a právnych možností ďalšieho postupu v prípade. Rozhodnutie o ďalšom postupe a plnú 

zodpovednosť za toto rozhodnutie nesie klient sám. Študenti, Právnická fakulta UPJŠ 

a spolupracujúci advokáti nenesú zodpovednosť za ďalší postup klienta. 

3. Činnosť Študentskej právnej poradne pre obyvateľov mesta Košice nijakým spôsobom 

nenahrádza poskytovanie profesionálnych právnych služieb advokátov. Ak má klient záujem o 

poskytnutie profesionálnej právnej rady, odporúčame mu obrátiť sa na niektorého 

z advokátov zapísaného do zoznamu advokátov vedeného Slovenskou advokátskou komorou. 

4. Činnosť Študentskej právnej poradne pre obyvateľov mesta Košice sa uskutočňuje 

v nasledujúcich právnych oblastiach: občianske právo, rodinné právo, obchodné právo, 

pracovné právo, právo sociálneho zabezpečenia, správne právo a daňové právo. Z činnosti 

Študentskej právnej poradne je vylúčené vypracovanie právnej analýzy v oblasti trestného 

práva. 

5. Klientmi Študentskej právnej poradne pre obyvateľov mesta Košice sú obyvatelia mesta 

Košice, ktorí si nemôžu dovoliť profesionálnu pomoc advokáta a zároveň sa nachádzajú 

v situácií, v ktorej potrebujú pomoc s vyriešením svojho právneho problému.  

6. Právna analýza je klientom poskytovaná bezodplatne. Na vypracovanie právnej analýzy 

v Študentskej právnej poradni pre obyvateľov mesta Košice nemá klient právny nárok.  

7. Lehota na vypracovanie právnej analýzy je spravidla 30 dní od prijatia prípadu. Túto lehotu je 

možné predĺžiť, ak je prípad zložitý. O predĺžení lehoty je klient informovaný. 

Klient svojím podpisom potvrdzuje, že bol poučený o pravidlách poskytovanie právnej analýzy 

Študentskou právnou poradňou pre obyvateľov Mesta Košice, porozumel im a súhlasí s nimi.  

 

V Košiciach dňa ..................................... 

 

........................................................... 

                 Podpis 


