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1.

Uznesenie č. 5

Predsedníctva Slovenskej advokátskej komory
z 9. februára 2006
ktorým sa dopĺňa
Uznesenie č. 1/2005 Predsedníctva Slovenskej advokátskej komory
zo 14. januára 2005
Čl. 1
Doterajšie znenie sa označuje ako odsek 1, za ktorý sa dopĺňa nový odsek 2, ktorý znie:
„Advokát podľa odseku 1 je povinný bezodkladne doručiť kancelárii komory kópiu rozhodnutia orgánu činného
v trestnom konaní alebo súdu, ktorým sa rozhoduje vo veci samej.“
Čl. 2
Toto uznesenie je účinné dňom uverejnenia vo Vestníku Slovenskej advokátskej komory.

JUDr. Štefan Detvai
predseda Slovenskej advokátskej komory

vestník
slovenskej
advokátskej
komory

2.

strana 2

Ročník 2006 – Čiastka 3

Uznesenie č. 6

Predsedníctva Slovenskej advokátskej komory
z 9. februára 2006
ktorým sa schvaľuje
Skúšobný poriadok Slovenskej advokátskej komory

Čl. 1
Účelom advokátskej skúšky je overiť, či má uchádzač potrebné odborné znalosti a spôsobilosť vykonávať povolanie advokáta.
Čl. 2
(1) Ak uchádzačovi uplynie do termínu písomných advokátskych skúšok trojročná právna prax, môže si podať
písomnú prihlášku na skúšku kancelárii Slovenskej advokátskej komory (ďalej len „komora“) najneskôr dva mesiace pred termínom skúšky. Prihláška, ktorá bola doručená po uvedenom termíne, sa bude prerokovávať ako
prihláška na ďalší termín advokátskych skúšok.
(2) V prihláške uchádzač uvedie doteraz vykonávanú pracovnú činnosť, dĺžku započítateľnej právnej praxe
a v prípade žiadosti o zápočet podľa §§ 5 a 43 zákona o advokácii dĺžku a popis doterajšej praxe.
(3) K prihláške je potrebné priložiť v prvopise alebo v overenom odpise:
a) doklad o úspešnom ukončení vysokoškolského štúdia na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike, príp. v Českej a Slovenskej federatívnej republike. Ak uchádzač dosiahol titul „JUDr.“, iný obdobný
titul alebo vedeckú hodnosť, k prihláške pripojí doklad o jeho získaní,
b) doklad o dĺžke a povahe započítateľnej praxe (§ 3 ods. 1 písm. c zákona o advokácii) vrátane údaja, či bola
prax prerušená, v akom období a na aký dlhý čas,
c) v prípade žiadosti o zápočet (§§ 5 a 43 zákona o advokácii) doklad o priebehu praxe a jej výsledku,
d) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
e) vyhlásenie, či absolvoval vojenskú prezenčnú službu alebo náhradnú vojenskú službu (ak áno, odkedy dokedy), resp. či bol na rodičovskej dovolenke (ak áno, odkedy dokedy).
(4) Prihlášku postúpi komora na ďalšie vybavenie predsedovi skúšobnej komisie.
Čl. 3
(1) Uchádzača, ktorý spĺňa zákonné podmienky účasti na advokátskej skúške, pozve predseda skúšobnej komisie na skúšku. Zároveň ho vyzve na zaplatenie skúšobného poplatku vo výške 5 000 Sk. Ak zistí, že uchádzač
zákonné podmienky na zloženie advokátskej skúšky nesplnil, alebo ak prihláška na skúšku obsahuje žiadosť o započítanie právnej praxe, predloží predseda skúšobnej komisie prihlášku na rozhodnutie predsedníctvu komory.
(2) Pri rozhodovaní o žiadosti o započítanie právnej praxe prihliada predsedníctvo komory najmä na to, do
akej miery sa absolvovaná prax svojím zameraním a metódami práce blíži praxi advokátskeho koncipienta. Podrobnosti upravuje Uznesenie predsedníctva Slovenskej advokátskej komory o podmienkach započítania inej
právnej praxe do praxe advokátskeho koncipienta v znení neskorších zmien a doplnení.
Čl. 4
(1) Počet členov skúšobnej komisie na advokátske skúšky určuje P SAK. Menuje ju predsedníctvo komory
z radov advokátov, prípadne sudcov, prokurátorov a ďalších odborníkov právnej praxe, ktorí majú ku dňu menovania najmenej 10 rokov praxe. Členovia z radov sudcov sú menovaní po dohode s predsedom Najvyššieho
súdu Slovenskej republiky, ostatní členovia po dohode s vedúcim príslušného rezortu. Predsedom komisie je
advokát, ktorého menuje predsedníctvo komory.
(2) Advokátske skúšky sa konajú pred päťčlenným skúšobným senátom (ďalej len „senát“). Najmenej traja
členovia senátu sú advokáti. Predpisy o advokácii skúša vždy advokát, ktorý je súčasne predsedom skúšobného
senátu.
(3) Členovia skúšobnej komisie, ktorí sú advokáti, majú nárok na náhradu straty času.
Čl. 5
(1) Advokátska skúška sa skladá z písomnej a ústnej časti. Písomná časť sa koná v troch po sebe nasledujúcich
dňoch, ústna časť v jeden deň s odstupom najmenej jedného a spravidla dvoch týždňov od skončenia písomnej časti.
(2) Písomná časť sa koná z práva
a) trestného,
b) občianskeho, rodinného alebo pracovného,
c) obchodného.
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(3) Ústna časť skúšky sa skladá z týchto odborov:
a) trestné právo hmotné a procesné,
b) občianske právo hmotné a procesné, rodinné právo, pracovné právo,
c) obchodné právo,
d) správne právo, daňové a ústavné právo,
e) predpisy o advokácii.
(4) Komora oznámi uchádzačom zoznam predpisov, ktorých znalosť vyžaduje pri advokátskej skúške.
Čl. 6
(1) Skúšky sa konajú najmenej dvakrát v kalendárnom roku. Termíny skúšok určuje P SAK najmenej dva mesiace vopred.
(2) Kandidáti aj členovia senátu musia byť upovedomení najmenej štyri týždne vopred. Upovedomenie obsahuje údaje o čase, predmete a časovom rozvrhu skúšky a o pomôckach, ktoré môže kandidát pri skúške použiť.
(3) Člen skúšobného senátu je vylúčený z účasti v skúšobnom senáte, ak so zreteľom na jeho pomer ku kandidátovi možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti. Ak sa člen skúšobného senátu dozvie o skutočnostiach, pre
ktoré je vylúčený, oznámi to neodkladne predsedovi skúšobnej komisie. Predseda skúšobnej komisie rozhoduje
neodkladne po vyjadrení dotknutého člena o jeho vylúčení. Ak sa dôvody týkajú vylúčenia predsedu skúšobnej
komisie, rozhodne o nich po jeho vyjadrení neodkladne podpredseda komory.
(4) Rovnako sa postupuje v prípadoch, keď na strane člena skúšobného senátu vznikne iná prekážka, ktorá
mu bráni v účasti na advokátskej skúške.
Čl. 7
(1) Písomná časť skúšky spočíva vo vypracovaní zadanej úlohy (napríklad návrh na začatie konania, opravný
prostriedok, skutkový a právny rozbor alebo vyjadrenie, text obhajovacej reči v trestnej veci alebo text záverečného návrhu v občianskoprávnom konaní, spísanie listiny, spracovanie právneho posudku a pod.) na základe obsahu súdnych alebo iných spisov, prípadne na podklade písomnej skutkovej informácie.
(2) Ak sa skúšky zúčastní viac skúšaných, každý účastník si tému vylosuje v prítomnosti člena skúšobnej komisie.
(3) Skúška sa môže konať súčasne za účasti viacerých kandidátov. Dozor vykonáva od začiatku až do odovzdania poslednej práce člen skúšobnej komisie alebo iná poverená osoba.
(4) Kandidát je povinný vypracovať prácu samostatne. Ako pomôcku môže použiť právne predpisy, judikatúru a literatúru. Základné pomôcky mu musia byť dané k dispozícii. O predmete skúšky sa kandidáti nesmú dohovárať medzi sebou ani s inými osobami. Nesmú používať mobilné telefóny ani iné elektronické nosiče informácií.
Prípadné otázky môžu klásť len osobe, ktorá vykonáva dozor. Porušenie povinnosti vypracovať písomnú prácu
samostatne je dôvodom na vylúčenie zo skúšky. O tom rozhodne senát.
(5) Časový limit na odovzdanie práce je šesť hodín. Po uplynutí tohoto času sa kandidátom práce odoberú, aj
keby neboli dokončené. Prácu prevezme osoba, ktorá vykonáva pri skúške dozor.
Čl. 8
(1) Ústna skúška sa koná s jedným alebo súčasne s viacerými kandidátmi. Je zameraná na právne znalosti
a schopnosť kandidáta aplikovať právo pri poskytovaní právnej pomoci.
(2) Skúška je verejná.
(3) Čas trvania skúšky každého kandidáta nemá presahovať dve hodiny.
Čl. 9
Ak odstúpi kandidát od skúšky do času, ako mu pri ústnej časti skúšky bola položená prvá otázka, nebude klasifikovaný. Poplatok, zaplatený podľa Čl. 3 ods.1, sa nevráti.
Čl. 10
(1) Výsledok skúšky z jednotlivých odborov sa hodnotí klasifikačným stupňom „prospel výborne“, „prospel“
alebo „neprospel“ podľa celkového stupňa teoretickej a praktickej pripravenosti kandidáta na výkon povolania
advokáta. Rovnako sa hodnotí celkový výsledok skúšky. Celkový klasifikačný stupeň „prospel výborne“ dostane
kandidát, ktorý bol takto hodnotený najmenej z troch skúšobných odborov.
(2) O výsledku skúšky rozhoduje senát v tajnej porade väčšinou hlasov. Hlasuje sa v abecednom poradí najprv o tom, či kandidát prospel a v kladnom prípade o prospechovom stupni. Predseda hlasuje vždy posledný.
(3) Výsledok skúšky oznámi kandidátovi bezprostredne po porade predseda senátu ústnym vyhlásením v prítomnosti ostatných členov senátu. Rozhodnutie senátu je konečné.
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Čl. 11
O skúške spíše komisia protokol, ktorý obsahuje
a) meno kandidáta a jeho osobné údaje,
b) dátum a miesto skúšky,
c) témy písomných prác,
d) klasifikáciu z jednotlivých skúšobných odborov,
e) celkový výsledok skúšky,
f) meno a podpisy predsedu a členov senátu.
Čl. 12
(1) Kandidát, ktorý neprospel, môže skúšku opakovať. Celú skúšku opakuje vtedy, ak neprospel najmenej
z troch skúšobných predmetov. Inak opakuje len z toho odboru, z ktorého neprospel.
(2) Predseda senátu poučí kandidáta o možnosti absolvovať opravnú skúšku v náhradnom termíne, ktorý stanoví predsedníctvo SAK.
(3) Ak sa kandidát neprihlási na opravnú skúšku do jedného roka od stanoveného termínu, alebo neprospel
na opravnej skúške, musí vykonať vždy celú skúšku znova.
Čl. 13
Po úspešnom vykonaní advokátskej skúšky odovzdá predseda senátu vysvedčenie, obsahujúce celkový výsledok
skúšky podľa klasifikačnej stupnice. Vysvedčenie sa opečiatkuje okrúhlou pečiatkou komory s podpisom predsedu senátu.
Čl. 14
Toto uznesenie nadobúda účinnosť 9. februára 2006.

JUDr. Štefan Detvai
predseda Slovenskej advokátskej komory
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Uznesenie č. 7

Predsedníctva Slovenskej advokátskej komory
z 10. februára 2006
o spôsobe odmeňovania advokátov za výkon prednáškovej činnosti a ďalšej činnosti
v systéme vzdelávania advokátov a advokátskych koncipientov

Predsedníctvo Slovenskej advokátskej komory sa podľa § 71 ods. 1 písm. d zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii
a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o advokácii“) uznieslo takto:
Čl. 1
Advokátovi patrí za výkon prednáškovej činnosti za 1 hodinu trvania prednášky paušálna odmena vo výške 4000 Sk
a náhrada hotových výdavkov. Súčasťou tejto paušálnej odmeny je aj čas potrebný na prípravu prednášky.
Čl. 2
Odmena sa priznáva na základe dohody o vykonaní práce, zmluvy o prednáškovej činnosti, príp. zmluvy o vykonaní prednášky, ktorú uzatvorí SAK s prednášateľom podľa osobitného zákona (§ 226 Zákonníka práce, § 51
Občianskeho zákonníka).
Čl. 3
Odmena je splatná za podmienok určených v dohode.
Čl. 4
Pokiaľ odbornú prednášku vykoná funkcionár komory, ktorý má inak nárok na náhradu za stratu času pri výkone
funkcie v orgánoch komory [§ 69 ods. 1 písm. f) zákona č. 586/2003 Z. z. v platnom znení], patrí mu iba odmena
podľa čl. 1.
Čl. 5
Toto Uznesenie nadobúda účinnosť 10. februára 2005.

JUDr. Štefan Detvai
predseda Slovenskej advokátskej komory
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Uznesenie č. 8

Predsedníctva Slovenskej advokátskej komory
zo 17. marca 2006
o príspevku advokátov na vzdelávanie advokátskych koncipientov

Predsedníctvo Slovenskej advokátskej komory sa podľa § 71 ods. 1 písm. d zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii
a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o advokácii“) uznieslo takto:
Čl. 1
(1) Uznesenie stanovuje povinnosť advokáta, verejnej obchodnej spoločnosti, komanditnej spoločnosti alebo
spoločnosti s ručením obmedzeným (ďalej len „povinný advokát“), ktorí zamestnávajú advokátskych koncipientov
podľa § 62 ods. 1 písm. d) zákona o advokácii, platiť príspevok na ich vzdelávanie.
(2) Výška príspevku povinného advokáta za jedného zamestnaného advokátskeho koncipienta za jeden kalendárny rok je 600,– Sk.
(3) V prípade, že pracovný pomer advokátskeho koncipienta u povinného advokáta netrval celý kalendárny rok,
je výška príspevku 1/12 čiastky podľa odseku 2 za každý začatý mesiac trvania pracovného pomeru advokátskeho
koncipienta u povinného advokáta.
(4) Príspevok podľa odsekov 2 a 3 je splatný do 31. januára kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom
povinný advokát zamestnával advokátskeho koncipienta.
Čl. 2
Finančné prostriedky získané z príspevkov podľa ods. 2 a 3 čl. 1 (ďalej len „finančné prostriedky“) sa môžu použiť
výlučne na úhradu nákladov spojených so vzdelávaním advokátskych koncipientov.
Čl. 3
(1) O použití finančných prostriedkov rozhoduje predsedníctvo Slovenskej advokátskej komory.
(2) Finančné prostriedky sa evidujú oddelene od ostatných prostriedkov Komory.
(3) Finančné prostriedky sa ukladajú na podúčte sociálneho fondu.
Čl. 4
(1) Predseda Slovenskej advokátskej komory predkladá predsedníctvu Slovenskej advokátskej komory do konca apríla každého roka správu o hospodárení s finančnými prostriedkami za predchádzajúci kalendárny rok; jedno
vyhotovenie správy odovzdá predsedovi revíznej komisie.
(2) Kancelária komory uverejní správu hospodárení s finančnými prostriedkami v Bulletine slovenskej advokácie a na web stránke komory prístupnej výlučne advokátom.
Čl. 5
Výška príspevku za rok 2006 je 9/12 čiastky uvedenej v čl. 1 ods. 2.
Čl. 6
Uznesenie je účinné dňom uverejnenia vo Vestníku Slovenskej advokátskej komory.

JUDr. Štefan Detvai
predseda Slovenskej advokátskej komory

