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1.

Uznesenie
predsedníctva Slovenskej advokátskej komory
č. 84/8/2016
z 9. septembra 2016
ktorým sa schvaľuje
Skúšobný poriadok Slovenskej advokátskej komory
na skúšku spôsobilosti

Predsedníctvo Slovenskej advokátskej komory (ďalej len „predsedníctvo komory“) sa podľa § 71 ods. 2 písm. d)
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:

§1
(1) Týmto uznesením sa podľa § 5 ods. 3 zákona o advokácii stanovujú podrobnosti vykonania skúšky spôsobilosti euroadvokáta.

§2
Účel skúšky spôsobilosti
(1) Účelom skúšky spôsobilosti je posúdenie odborných vedomostí euroadvokáta [§ 30 písm. a) zákona o advokácii] (ďalej len ,,uchádzač“) o znalosti právneho poriadku Slovenskej republiky a predpisov komory.
(2) Skúška spôsobilosti sa vykonáva v štátnom jazyku.

§3
Skúšobná komisia Slovenskej advokátskej komory
(1) Členmi skúšobnej komisie na skúšku spôsobilosti (ďalej len ,,skúšobná komisia“) sú členovia skúšobnej
komisie Slovenskej advokátskej komory na advokátsku skúšku.
(2) Predsedom skúšobnej komisie na skúšku spôsobilosti (ďalej len ,,predseda skúšobnej komisie“) je predseda skúšobnej komisie na advokátsku skúšku.
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§4
Skúšobné senáty
Slovenskej advokátskej komory
(1) Skúšobné senáty Slovenskej advokátskej komory na skúšku spôsobilosti (ďalej len „skúšobné senáty“) sú
päťčlenné a sú zložené z členov skúšobnej komisie.

§5
Podmienky účasti na skúške spôsobilosti
(1) Komora umožní vykonanie skúšky spôsobilosti uchádzačovi, ktorý spĺňa podmienky stanovené zákonom o advokácii, doručil komore prihlášku a uhradil skúšobný poplatok vo výške 2000 za účasť na skúške
spôsobilosti.
(2) K prihláške je potrebné pripojiť:
a) doklad o štátnom občianstve členského štátu Európskej únie alebo iného zmluvného štátu Dohody
o Európskom hospodárskom priestore,
b) doklad preukazujúci splnenie podmienky odborného vzdelania a praxe stanovenej v členskom štáte
Európskej únie alebo iného zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore na získanie
oprávnenia vykonávať advokáciu samostatne na základe profesijného označenia uvedeného v prílohe
č. 1 zákona o advokácii.
(3) Doklady osvedčujúce skutočnosti podľa odseku 2 písm. a) až b) nesmú byť v čase ich predloženia staršie
ako tri mesiace a musia byť predložené spolu s ich osvedčeným prekladom do štátneho jazyka.
(4) Prihláseného uchádzača, ktorý spĺňa zákonné podmienky účasti na skúške spôsobilosti, pozve predseda
skúšobnej komisie na skúšku spôsobilosti. Ak zistí, že prihlásený uchádzač zákonné podmienky na zloženie skúšky spôsobilosti nesplnil, predloží predseda skúšobnej komisie prihlášku na rozhodnutie predsedníctvu komory.
(5) Prihlásení uchádzači aj členovia skúšobného senátu musia byť pozvaní na vykonanie skúšky spôsobilosti
najmenej štyri týždne vopred. Pozvánka obsahuje údaj o čase, predmete a časovom rozvrhu skúšky a o pomôckach, ktoré môže uchádzač pri skúške spôsobilosti použiť.
(6) Ak sa uchádzač nemôže zúčastniť na skúške spôsobilosti zo zdravotných dôvodov, vážnych osobných dôvodov alebo iných dôvodov hodných osobitného zreteľa, je povinný túto skutočnosť oznámiť bezodkladne po
jej vzniku komore. Dôvod neúčasti je uchádzač povinný náležite písomne odôvodniť a zdokladovať najneskôr
do troch dní od oznámenia neúčasti.
(7) Ak sa uchádzač nezúčastní na skúške spôsobilosti bez ospravedlnenia podľa odseku 6, neklasifikuje sa.
Skúšobný poplatok uhradený podľa odseku 1 sa v takomto prípade nevracia. V prípade odôvodneného ospravedlnenia uchádzača zo skúšky spôsobilosti sa skúšobný poplatok uhradený podľa odseku 1 nevracia, ale považuje
sa za skúšobný poplatok za skúšku spôsobilosti v inom termíne v prípade, ak ospravedlnený uchádzač doručí komore prihlášku na skúšku spôsobilosti najneskôr do šiestich mesiacov od termínu, v ktorom mu komora prvýkrát
umožnila vykonať skúšku spôsobilosti. Ak sa uchádzač opakovane ospravedlní aj z druhého termínu, v ktorom
mu bolo umožnené vykonanie skúšky spôsobilosti, skúšobný poplatok uhradený podľa odseku 1 sa nevracia
a pri ďalšej prihláške na vykonanie skúšky spôsobilosti musí uchádzač znovu uhradiť skúšobný poplatok podľa
odseku 1.

§6
Zloženie a organizácia skúšky spôsobilosti
(1) Skúška spôsobilosti sa skladá z písomných úloh a ústnej časti skúšky spôsobilosti.
(2) Termíny, čas a miesto konania skúšky spôsobilosti určuje predseda skúšobnej komisie.
(3) Skúška spôsobilosti je verejná.

§7
Písomné úlohy
(1) Písomné úlohy vypracúva uchádzač o skúšku spôsobilosti v deň predchádzajúci dňu konania ústnej časti
skúšky spôsobilosti.
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(2) Účelom spracovania písomných úloh je overiť schopnosť uchádzača zvládnuť konkrétny právny problém
formou právnej analýzy, konkrétneho právneho podania, zmluvy alebo konkrétneho úkonu. Pri spracovaní písomných úloh môže uchádzač použiť komentované znenia právnych predpisov. Pri spracovaní písomných úloh
nie je možné používať vzory právnych podaní alebo zmlúv, literatúru ani elektronické zariadenia; možnosť použiť elektronické zariadenie určené komorou tým nie je dotknutá.
(3) Písomnú úlohu vypracúva uchádzač z občianskeho práva, obchodného práva a z trestného práva. Maximálny čas na spracovanie každej z písomných úloh sú 2 hodiny.

§8
Ústna časť skúšky spôsobilosti
(1) Na ústnej časti skúšky spôsobilosti sa môže zúčastniť len uchádzač, ktorý bol z písomných úloh vyhodnotený prospechom „prospel“ alebo „prospel výborne“. Výsledok hodnotenia písomných úloh oznámi uchádzačovi predseda skúšobného senátu alebo ním poverený člen skúšobného senátu bezprostredne pred konaním
ústnej časti skúšky spôsobilosti. Rozhodnutie skúšobného senátu je konečné.
(2) Účelom ústnej časti skúšky spôsobilosti je preveriť odborné vedomosti uchádzača a jeho schopnosť uplatniť ich na ochranu práv a záujmov klienta.
(3) Ústna časť skúšky spôsobilosti sa začína nasledujúci deň po spracovaní písomných úloh a skladá sa z obhajoby vypracovaných písomných úloh a zo skúšania z nasledovných právnych odvetví:
1. trestné právo (obsahuje jednu otázku z trestného práva hmotného a jednu otázku z trestného práva
procesného),
2. civilné právo (obsahuje jednu otázku z občianskeho práva hmotného, jednu otázku z občianskeho
práva procesného a jednu otázku z obchodného práva),
3. verejné právo (obsahuje jednu otázku z ústavného práva, jednu otázku z práva Európskej únie a jednu
otázku zo správneho práva),
4. predpisy upravujúce výkon povolania advokáta a advokátskeho koncipienta (obsahuje jednu otázku
z predpisov upravujúcich výkon advokátskeho povolania).
(4) Ústna časť skúšky spôsobilosti sa vyhodnocuje hodnotením „prospel“, „prospel výborne“ alebo „neprospel“.
(5) Ústna časť skúšky spôsobilosti sa vyhodnocuje tajným hlasovaním v dvoch kolách. V prvom kole sa hlasuje
o otázke, či uchádzač vyhovel na ústnej časti skúšky spôsobilosti. V druhom kole sa hlasuje o otázke, či uchádzač
absolvoval ústnu časť skúšky spôsobilosti s hodnotením "prospel“ alebo s hodnotením „prospel výborne“ v prípade uchádzača, ktorý podľa výsledku v prvom kole hlasovania vyhovel. Uchádzač, ktorý podľa výsledku hlasovania v prvom kole nevyhovel, sa klasifikuje hodnotením „neprospel“. K hlasovaniu senát pristupuje spravidla
na konci ústnej časti skúšky spôsobilosti. Ak je to dôvodné s ohľadom na priebeh ústnej časti skúšky spôsobilosti,
môže senát k hlasovaniu pristúpiť kedykoľvek počas ústnej časti skúšky spôsobilosti.

§9
Hodnotenie skúšky spôsobilosti ako celku
(1) Skúška spôsobilosti ako celok sa hodnotí hodnotením „prospel výborne“, „prospel“ alebo „neprospel“.
(2) Hodnotenie „prospel výborne“ získa uchádzač, ktorý mal hodnotenie „prospel výborne“ vo všetkých častiach skúšky spôsobilosti.
(3) Hodnotenie „prospel“ získa uchádzač, ktorý mal hodnotenie v jednotlivých častiach skúšky spôsobilosti
„prospel výborne“ alebo „prospel“.
(4) Hodnotenie „neprospel“ získa uchádzač, ktorý bol hodnotením „neprospel“ hodnotený hocikedy v priebehu skúšky spôsobilosti.
(5) Hodnotenie v jednotlivých častiach skúšky spôsobilosti sa zapisuje do skúšobného protokolu, ktorý sa
vyhotovuje o priebehu skúšky spôsobilosti. Súčasťou skúšobného protokolu sú písomné úlohy spracované uchádzačom o vykonanie skúšky spôsobilosti. Predseda skúšobného senátu alebo ním poverený člen skúšobného
senátu uvedie v skúšobnom protokole hodnotenie v jednotlivých častiach skúšky spôsobilosti.
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(6) Uchádzač skúšky spôsobilosti s hodnotením „neprospel“ sa môže za predpokladu splnenia podmienok
stanovených v § 5 ods. 1 opakovane prihlásiť na skúšku spôsobilosti; skúšku spôsobilosti vykoná v takom prípade
celú v rozsahu stanovenom v § 6 ods. 1.

§ 10
Splnomocňovacie ustanovenia
(1) Predseda skúšobnej komisie môže poveriť zastupovaním pri plnení svojich úloh hociktorého člena skúšobnej komisie.
(2) Predseda skúšobnej komisie môže v prípade, ak predsedovi senátu bráni prekážka, poveriť jeho zastupovaním iného člena skúšobného senátu alebo iného člena skúšobnej komisie.

§ 11
Prechodné a záverečné ustanovenia
Tento Skúšobný poriadok na skúšku spôsobilosti sa použije na skúšku spôsobilosti organizovanú komorou
po nadobudnutí jeho účinnosti.

§ 12
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa Uznesenie predsedníctva Slovenskej advokátskej komory č. 17/1/2008/4 z 11. januára 2008, ktorým sa schvaľuje Skúšobný poriadok Slovenskej advokátskej komory pre skúšku spôsobilosti.

§ 13
Účinnosť
Tento Skúšobný poriadok na skúšku spôsobilosti nadobúda účinnosť dňom uverejnenia vo vestníku Slovenskej advokátskej komory.

JUDr. Ľubomír Hrežďovič
predseda
Slovenskej advokátskej komory
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Uznesenie
predsedníctva Slovenskej advokátskej komory
č. 85/8/2016
z 9. septembra 2016
ktorým sa mení a dopĺňa
Uznesenie predsedníctva Slovenskej advokátskej komory
č. 32/12/2013 z 5. decembra 2013,
ktorým sa schvaľuje
Skúšobný poriadok Slovenskej advokátskej komory
na advokátsku skúšku,
v znení Uznesenia predsedníctva Slovenskej advokátskej komory
č. 35/9/2014 zo 14. decembra 2014

Predsedníctvo Slovenskej advokátskej komory (ďalej len „predsedníctvo komory“) sa podľa § 71 ods. 2 písm. d)
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
V § 8 ods. 3 znie:
„(3) Písomnú úlohu vypracúva uchádzač z občianskeho práva, obchodného práva a z trestného práva iba
na elektronických prostriedkoch komory. Maximálny čas na spracovanie každej z písomných úloh sú 2 hodiny.
Zadanie písomných úloh vyberie predseda skúšobného senátu alebo ním poverený člen skúšobného senátu
z občianskeho práva, z obchodného práva a z trestného práva na konkrétny termín advokátskej skúšky zo zoznamu písomných úloh, ktoré schvaľuje predseda skúšobnej komisie na návrh Vzdelávacieho kolégia.“.

Článok 2
Toto uznesenie nadobúda účinnosť uverejnením vo vestníku Slovenskej advokátskej komory.

JUDr. Ľubomír Hrežďovič
predseda
Slovenskej advokátskej komory

