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OPIS VNÚTROŠTÁTNEHO SYSTÉMU ODBORNEJ PRÍPRAVY ADVOKÁTOV na Slovensku

1. Prístup k profesii
Vysokoškolské vzdelanie /
univerzitné vzdelanie

ÁNO

Právnické vzdelanie je
povinné

ÁNO

Ako sa stať plnohodnotným
právnikom:



Ukončenie obdobia zaškolenia



Skúška organizovaná advokátskou komorou



Registrácia v advokátskej komore



Zloženie sľubu pred predsedom advokátskej
komory

Alternatívne cesty
k vykonávaniu povolania:

ÁNO
Prechod z iných profesií
Právny základ:

paragraf 3 a paragraf 6 zákona č. 586/2003 Zb.
o advokácii (Zákon o advokácii).


Komora zapíše do zoznamu advokátov do
dvoch

mesiacov

odo

dňa

doručenia

písomnej žiadosti a po zložení sľubu aj
profesorov

a docentov

vysokých

škôl

v odbore právo, ktorí preukážu, že splnili

1

Krajina: Slovensko

podmienky

podľa

článku

3

odseku 1

písm. a), b), e) až i).


Komora uzná justičnú skúšku, notársku
skúšku

alebo

prokurátorskú

skúšku

vykonanú na území Slovenskej republiky
za advokátsku skúšku. Komora môže
takisto uznať akúkoľvek inú právnu skúšku
za rovnocennú advokátskej skúške.
Podmienky pre registrovaných euroadvokátov
sú stanovené v paragrafe 4 uvedeného zákona.
Podmienky pre novokvalifikovaných
euroadvokátov sú stanovené v paragrafe 5
zákona o advokácii.
2. Odborná príprava v období zaškolenia
Existuje obdobie
zaškolenia?

ÁNO

Začínajúci advokáti zapísaní do zoznamu
advokátov musia počas obdobia zaškolenia
absolvovať odbornú prípravu.
Právny základ:

Zákon o advokácii, paragraf 3 ods. 1 písm. c)
Povinná

ÁNO

Stanovená dĺžka:
5 rokov
Poznámka: Na začínajúceho advokáta, ktorý bol
zapísaný
do
zoznamu
advokátskych
koncipientov vedeného Slovenskou advokátskou
komorou pred 1. januárom 2013, sa vzťahuje
predchádzajúci predpis, v ktorom je stanovená
povinná trojročná koncipientska prax.

Inštitúcie
zodpovedné za
organizovanie
odbornej prípravy




Advokátska komora
Súkromná prax a právnické firmy (koncipientsku
prax
zabezpečuje
súkromná
prax – praktická
odborná
príprava
v oblasti
právnických
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Krajina: Slovensko

v období zaškolenia
Formy odbornej
prípravy v období
zaškolenia

profesionálnych zručností)


Odborná

príprava

zabezpečovaná

súkromnou

praxou


Odborná

právnická

príprava

s osobitným

vzdelávacím programom spoločným pre všetkých
advokátskych koncipientov


Odborná

príprava

profesionálnych
seminárov

v oblasti

zručností

advokátskej

právnických

(v rámci

komory

povinných

alebo

počas

koncipientskej praxe zabezpečovanej advokátom
vykonávajúcim prax)
Komora započíta do praxe advokátskeho koncipienta
prax sudcu, justičného čakateľa, prokurátora, právneho
čakateľa prokuratúry a notársku prax. Komora môže
započítať do praxe advokátskeho koncipienta aj inú
právnu prax (prácu).
Každý

advokátsky

koncipient

na

Slovensku

musí

absolvovať päťročnú alebo trojročnú koncipientsku prax
(pozri odsek „Stanovená dĺžka“). Počas tých piatich alebo
troch rokov sú advokátski koncipienti zamestnancami
registrovaného advokáta. Prácou v právnickej kancelárii
pod dohľadom zamestnávateľa získava advokátsky
koncipient znalosti z rôznych oblastí práva, skúsenosti
z prípravy právnych aktov a vystupovania pred súdmi
a verejnými

orgánmi,

ako

aj

potrebné

právnické

zručnosti. Počas tohto päťročného alebo trojročného
obdobia

sa

advokátsky

predpísaného

počtu

koncipient

povinných

zúčastní

seminárov,

ktoré

organizuje Slovenská advokátska komora. Semináre sa
konajú vo forme prednášok advokátov, externých
odborníkov z akademického prostredia, sudcov a iných
právnikov. Vzdelávací program seminárov stanovuje
advokátska

komora

a je

spoločný

pre

všetkých

advokátskych koncipientov. Vzťahuje sa na rôzne oblasti
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Krajina: Slovensko

práva, hmotné a procesné právo, právnické zručnosti
a právnu etiku.
Vstupná skúška /
kontrola pred
obdobím zaškolenia

NIE

Stanovené osnovy
v období zaškolenia

ÁNO
Témy:
Trestné právo, občianske právo, rodinné právo,
pracovné právo, právo obchodných spoločností, správne
právo, daňové právo, ústavné právo a akty týkajúce sa
právnických profesií, právna etika

Osobitné požiadavky
týkajúce sa právnych
predpisov EÚ
a jazykovej prípravy:

NIE

Slovenská advokátska komora neorganizuje
žiadne osobitné podujatia odbornej prípravy,
ktoré by boli zamerané výlučne na právo EÚ.
Táto téma je však neoddeliteľnou súčasťou
všetkých seminárov venovaných slovenskému
právu, keďže vnútroštátne právo je úzko späté
s právom EÚ v každom členskom štáte
a nástroje EÚ sa v prednáškach prirodzene
uvádzajú.

Obdobie zaškolenia
rozdelené do rôznych
fáz

NIE

Semináre, ktoré pripravuje Slovenská
advokátska komora, sú však postupne venované
rozličným oblastiam práva.

Hodnotenie / skúška
po koncipientskej
praxi

ÁNO









Správy
tútorov
(podmienka
pred
skladaním
skúšky
organizovanej
advokátskou komorou)
Písomné skúšky (poznámka: iba ako
súčasť skúšky organizovanej advokátskou
komorou)
Ústne skúšky (poznámka: iba ako súčasť
skúšky
organizovanej
advokátskou
komorou)
Hodnotenie prípadu, ktorý vypracoval
advokátsky koncipient (poznámka: iba ako
súčasť písomnej skúšky organizovanej
advokátskou komorou)
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Krajina: Slovensko

3. Systém priebežnej odbornej prípravy
Rozlišovanie medzi
priebežnou odbornou
prípravou a špecializačnou
odbornou prípravou

NIE
Na Slovensku nie je
špecializácie advokátov.

Povinnosti týkajúce
sa priebežnej
odbornej prípravy/
špecializačnej
odbornej prípravy

Priebežná odborná príprava: Voliteľný rámec
odbornej prípravy je stanovený vo vnútorných
predpisoch advokátskej komory.

NIE

zavedený

systém

Špecializačná odborná príprava sa neuvádza
vo vnútroštátnych právnych predpisoch, ani vo
vnútorných predpisoch.
Právny základ:
Uznesenie konferencie advokátov o výchove
advokátskych koncipientov a ďalšom vzdelávaní
advokátov – paragraf 6
1. Komora
organizuje
podľa
potrieb
a požiadaviek
advokátov,
ich
zamestnancov a pre širšiu právnickú
verejnosť
semináre
a prednášky
o aktuálnych problémoch právnej praxe
alebo o otázkach významných pre prax
advokáta.
2. Účasť na seminároch a prednáškach je
dobrovoľná.

Povinnosti týkajúce
sa špecializačnej
odbornej prípravy

NIE

Povinnosti týkajúce
sa štúdia cudzích
jazykov

Žiadne povinnosti

Povinnosti týkajúce
sa práva EÚ
v súvislosti
s priebežnou
odbornou prípravou /

Neuplatňuje sa

Špecializačná odborná príprava sa neuvádza vo
vnútroštátnych právnych predpisoch, ani vo
vnútorných predpisoch.
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Krajina: Slovensko

špecializačnou
odbornou prípravou
4. Akreditačné systémy a poskytovatelia odbornej prípravy
Možnosť akreditácie

NIE
Na Slovensku nie je zavedený akreditačný
systém pre poskytovateľov odbornej prípravy
(bod 1).

Semináre,

podujatia

kurzy,

odborného

organizovať rozliční

konferencie
vzdelávania

poskytovatelia

a iné
môžu

odbornej

prípravy (súkromné alebo verejné, komerčné
alebo

neziskové

a advokátski

organizácie).

koncipienti

ich

Advokáti
môžu

bez

obmedzení zúčastňovať.
Podľa

uznesenia

o výchove

konferencie

advokátskych

advokátov
koncipientov

a priebežnej odbornej príprave advokátov sa iba
semináre organizované Slovenskou advokátskou
komorou považujú za súčasť povinnej odbornej
prípravy advokátskych koncipientov.
Počet poskytovateľov
priebežnej odbornej
prípravy

Žiadne údaje o počte alebo druhu
poskytovateľov odbornej prípravy nie sú
k dispozícii.

Typ poskytovateľov odbornej Neuplatňuje sa
prípravy, ktorí zabezpečujú
Na Slovensku nie je zavedený akreditačný
akreditované činnosti
systém pre poskytovateľov odbornej prípravy.
priebežnej odbornej
prípravy
Činnosti a metódy
Druhy činnosti odbornej
prípravy prípustné v rámci
povinnej priebežnej prípravy
alebo špecializačnej

Na Slovensku neplatia
žiadne
povinnosti
týkajúce sa priebežnej
odbornej prípravy.
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Účasť na činnostiach
odbornej prípravy
v inom členskom
štáte:

Krajina: Slovensko

odbornej prípravy

Priebežná
odborná Neuplatňuje sa
príprava sa organizuje
na
dobrovoľnom
základe a spravidla sa
skladá zo
 seminárov
 prednášok.

5. Dohľad nad činnosťami odbornej prípravy
Organizácie, ktoré sa
podieľajú na dohľade nad
činnosťami priebežnej
odbornej prípravy

Neuplatňuje sa
Dohľad
nad
súkromnými
poskytovateľmi
odbornej prípravy nevykonáva ani advokátska
komora, ani žiadna iná organizácia.

Postup dohľadu

Neuplatňuje sa

Zdroj: Pilotný projekt – Európska odborná justičná príprava: „Časť 2 – Štúdia o stave odbornej
prípravy advokátov v oblasti práva EÚ“, ktorý vykonáva Rada advokátskych komôr Európy
(CCBE) a Európsky inštitút verejnej správy (EIPA).
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