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1.

Uznesenie
predsedníctva Slovenskej advokátskej komory
č. 28/5/2020
z 30. apríla 2020
o tvorbe a predkladaní návrhov predpisov komory
určených na rokovanie konferencie advokátov

Predsedníctvo Slovenskej advokátskej komory (ďalej len „predsedníctvo komory“) sa podľa § 71 ods. 1 písm. b)
v spojení s § 69 ods. 1 písm. b) zákona 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:

Článok 1
Úvodné ustanovenia
Konferencia advokátov je najvyšším orgánom komory (§ 67 zákona o advokácii). Konferencia advokátov schvaľuje predpisy komory, ktorými sú najmä advokátsky poriadok, organizačný poriadok, rokovací poriadok, volebný
poriadok a disciplinárny poriadok (§ 69 ods. 1 písm. b) zákona o advokácii).

Článok 2
Predkladanie podnetov na zmenu predpisov komory
(1) Predsedníctvo komory predkladá konferencii advokátov návrhy predpisov komory určené na rokovanie
konferencie advokátov podľa tohto uznesenia.
(2) Podnet na zmenu predpisu komory určeného na rokovanie konferencie advokátov môže okrem členov
predsedníctva komory, členov Revíznej komisie Slovenskej advokátskej komory prostredníctvom jej predsedu,
členov Disciplinárnej komisie Slovenskej advokátskej komory prostredníctvom jej predsedu a členov Odvolacej
disciplinárnej komisie Slovenskej advokátskej komory prostredníctvom jej predsedu (ďalej len „orgány komory“)
podať ktorýkoľvek advokát zapísaný v zozname advokátov vedenom komorou (ďalej len „advokát“).
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Článok 3
Zber podnetov
(1) Podnet advokáta obsahuje najmä popis problematiky, zdôvodnenie vecného riešenia popísaného problému
a preukázanie súladnosti navrhovanej úpravy so zákonom o advokácii a ostatnými predpismi komory.
(2) Kancelária komory zbiera podnety z činnosti orgánov komory a vyzýva advokátov na zasielanie podnetov
na zmenu predpisu komory najneskôr 12 mesiacov pred dňom, na ktorý je zvolaná konferencia advokátov.
(3) Predsedníctvo komory neprihliada na opakované, duplicitné podnety alebo podnety, ktoré sú neodôvodnené alebo nevykonateľné. Predsedníctvo komory schvaľuje návrhy predpisov komory na diskusiu advokátom
najneskôr 9 mesiacov pred dňom, na ktorý je zvolaná konferencia advokátov.

Článok 4
Prvé pripomienkovanie návrhov predpisov komory
(1) Návrhy predpisov komory na diskusiu zverejní kancelária komory advokátom v lehote najneskôr 9 mesiacov
pred dňom, na ktorý je zvolaná konferencia advokátov. Spracovanie návrhu predpisov komory s pripomienkami
do legislatívnej podoby zabezpečuje kancelária komory.
(2) Návrh predpisov komory sa doručuje aj predsedom orgánov komory, prípadne príslušným odborom kancelárie komory, ktorých sa problematika dotýka, za účelom poskytnutia odborného stanoviska alebo stanoviska
k ekonomickým dopadom navrhovanej úpravy na rozpočet komory.

Článok 5
Prerokovanie pripomienok k podnetom
a informácia o návrhoch predpisov komory
(1) Po uplynutí lehoty na vyjadrenie sa pre advokátov a po doručení odborných stanovísk predsedov ostatných
orgánov komory prerokuje návrh predpisov najneskôr 6 mesiacov pred dňom, na ktorý je zvolaná konferencia
advokátov, predsedníctvo komory. O tom, ktorým pripomienkam a návrhom vyplývajúcim z diskusie advokátov
alebo odborných stanovísk predsedov orgánov komory predsedníctvo vyhovie, rozhoduje predsedníctvo komory.
(2) Kancelária komory schválený návrh stavovských predpisov zverejní advokátom na diskusiu.

Článok 6
Predloženie podnetu na zmenu predpisov komory
na rokovaní konferencie advokátov
(1) Advokát môže doručiť najneskôr 30 dní pred dňom, na ktorý je zvolaná konferencia advokátov, podnet na
zmenu predpisu komory, ktorý podporuje najmenej 30 advokátov. Podpora návrhu sa preukazuje písomne.
(2) Návrhová komisia môže rozhodnúť, že konferencia advokátov môže rokovať aj o návrhu, ktorý nebol prerokovaný postupom podľa tohto uznesenia. Dôvodom je najmä podstatná zmena právneho poriadku Slovenskej
republiky alebo iné významné okolnosti.

Článok 7
Účinnosť
Toto uznesenie nadobúda účinnosť zverejnením vo Vestníku Slovenskej advokátskej komory.

JUDr. Tomáš Borec
predseda
Slovenskej advokátskej komory
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Harmonogram prípravy stavovských predpisov na Konferenciu advokátov 2021
Prerokovanie
návrhov predpisov
predsedníctvom komory

Odborné stanoviská
poradných orgánov komory

jún 2020 júl

aug. sept. okt.

Zber
podnetov
od advokátov

nov. dec.

jan.

feb. mar. apr.

Prvé
pripomienkovanie
návrhov advokátmi

Konferencia
advokátov
11. júna 2021

máj jún 2021

Zverejnenie
návrhov predpisov
na Konferenciu
advokátov

Prerokovanie návrhov predpisov
predsedníctvom komory

2
2.

Uznesenie
predsedníctva Slovenskej advokátskej komory
č. 38/5/2020
z 12. mája 2020
ktorým sa mení a dopĺňa
uznesenie predsedníctva Slovenskej advokátskej komory
č. 38/4/2019
z 15. marca 2019
ktorým sa schvaľuje
Vzdelávací poriadok advokátskych koncipientov
Slovenskej advokátskej komory

Predsedníctvo Slovenskej advokátskej komory (ďalej len „predsedníctvo komory“) sa podľa § 71 ods. 1 písm. b)
v spojení s § 3 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o advokácii“) a podľa § 3 ods. 3 uznesenia konferencie advokátov o výchove advokátskych koncipientov uznieslo takto:

Článok 1
(1) Nový článok 8 vrátane nadpisu znie:

„Článok 8
Cyklické vzdelávanie advokátskych koncipientov
v čase krízovej situácie podľa osobitných predpisov,1)
mimoriadnej situácie alebo udalosti
podľa osobitného predpisu2)
(1) Ak komora nemôže v čase krízovej situácie podľa osobitných predpisov,1) mimoriadnej situácie alebo udalosti podľa osobitného predpisu2) organizovať pre advokátskych koncipientov cyklické vzdelávanie
podľa článku 2 tohto uznesenia, organizuje pre advokátskych koncipientov náhradné vzdelávanie vo forme
webinárov a videoškolení (ďalej len „náhradné cyklické vzdelávanie“).
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(2) Náhradné cyklické vzdelávanie pozostáva:
1. z úvodného seminára zameraného na výkon a etiku advokátskeho povolania vo forme videoškolenia v rozsahu 3 hodín,
2. v prvom roku praxe z jedného hlavného seminára z civilného práva, jedného hlavného seminára
z trestného práva vo forme videoškolenia v rozsahu 6 – 12 hodín, jedného praktického seminára
z civilného práva a jedného praktického seminára z trestného práva vo forme webinára v rozsahu
3 hodín,
3. v druhom roku praxe z jedného hlavného seminára z trestného práva, jedného hlavného seminára
z civilného práva vo forme videoškolenia v rozsahu 6 – 12 hodín, jedného praktického seminára
z trestného práva a jedného praktického seminára z civilného práva vo forme webinára v rozsahu
3 hodín,
4. v treťom roku praxe z jedného hlavného seminára z civilného a trestného práva, jedného hlavného seminára so zameraním na vybrané otázky jednotlivých právnych odvetví, každý vo forme
videoškolenia v rozsahu 6 – 12 hodín, jedného praktického seminára z civilného práva a jedného
praktického seminára so zameraním na tvorbu najmä petitov a enunciátov rozhodnutí z občianskeho, obchodného, správneho a trestného práva v rozsahu príslušných procesných noriem vo
forme webinára v rozsahu 3 hodín.“
Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 2 znejú:
1) Napr. Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného
stavu a núdzového stavu.
2) Napr. zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej obrane obyvateľstva v platnom znení.
(2) Ostatné ustanovenia tohto Vzdelávacieho poriadku týkajúce sa priebehu a podmienok účasti advokátskych
koncipientov na cyklickom vzdelávaní, dohľadu či organizácie seminárov sa použijú primerane.

Článok 2
Doterajšie články 8, 9 a 10 sa označujú ako články 9, 10 a 11.

Článok 3
Toto uznesenie nadobúda účinnosť dňom zverejnenia vo Vestníku Slovenskej advokátskej komory.

JUDr. Tomáš Borec
predseda
Slovenskej advokátskej komory

