Chcem sa stať advokátskym koncipientom.
Čo je potrebné vedieť?
Pracovný pomer s advokátom
•
•
•
•

advokátsky koncipient je ten, kto je zapísaný do zoznamu advokátskych koncipientov vedeného
komorou;
zápis do zoznamu advokátskych koncipientov navrhuje komore advokát, ktorý sa stáva školiteľom
advokátskeho koncipienta;
jeden advokát môže školiť najviac troch advokátskych koncipientov;
pracovný pomer advokátskeho koncipienta nesmie byť dohodnutý na kratší pracovný čas ako 40
hodín týždenne.

Čo potrebujem na zápis do zoznamu koncipientov/na uznanie
zahraničnej vysokej školy
•
•

•

všetko, čo potrebujem na zápis do zoznamu advokátskych koncipientov, nájdem na webovej
stránke komory v časti zápisy do zoznamov/advokátsky koncipient
od absolventa zahraničnej vysokej školy (vrátane Českej republiky) môže predsedníctvo komory
požadovať, aby pred skúšobným senátom komory preukázal, že je schopný aplikovať právny
poriadok Slovenskej republiky v zmysle Uznesenia Predsedníctva Slovenskej advokátskej komory
č. 52/5/2019 z 26. apríla 2019, ktorým sa stanovujú podrobnosti o preukazovaní schopnosti
aplikovať právny poriadok Slovenskej republiky;
ak žiadateľ získal vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni,
vyžaduje sa, aby v oboch stupňoch získal vzdelanie v odbore právo.

Lehota na zápis do zoznamu advokátskych koncipientov
•
•

advokát je povinný oznámiť komore vznik pracovného pomeru s advokátskym koncipientom
najneskôr nasledujúci pracovný deň po vzniku pracovného pomeru;
prax advokátskeho koncipienta začína plynúť dňom zápisu do zoznamu advokátskych
koncipientov vedeného komorou.

Dĺžka praxe a možnosť započítania inej právnej praxe do povinnej
praxe advokátskeho koncipienta
•
•
•

•

•

advokátsky koncipient musí absolvovať aspoň 3-ročnú prax;
počas praxe je povinný zúčastniť sa na seminároch organizovaných komorou;
do povinnej praxe advokátskeho koncipienta je možné započítať inú právnu prax, napr. prax
sudcu, prokurátora, asistenta sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, asistenta sudcu
Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky, vyššieho súdneho úradníka, justičného
čakateľa, právneho čakateľa prokuratúry, notársku prax v celom rozsahu;
do povinnej praxe advokátskeho koncipienta je možné započítať aj inú právnu prax podľa
Uznesenia Predsedníctva Slovenskej advokátskej komory č. 13/3/2019 z 21. februára 2019 v
rozsahu najviac 6 mesiacov;
o započítaní inej právnej praxe rozhoduje predsedníctvo komory na základe individuálnej žiadosti.

Započítanie materskej a rodičovskej dovolenky a inej prekážky do
povinnej praxe advokátskeho koncipienta
•

komora započíta do povinnej praxe advokátskeho koncipienta obdobie
•
•

kedy advokátsky koncipient čerpá materskú dovolenku (žena), resp. rodičovskú dovolenku
podľa § 166 ods. 1 Zákonníka práce (muž);
o inej prekážky v maximálnom rozsahu 60 pracovných dní počas plynutia zákonnej povinnej
dĺžky koncipientskej praxe.

Prax advokátskeho koncipienta
•
•
•
•

advokátsky koncipient vykonáva prax pod dohľadom školiteľa;
o priebehu praxe je povinný viesť výkaz praxe, v ktorom zaznamenáva úkony, ktorými ho školiteľ
poveril, a účasť na súdnych pojednávaniach;
počas plynutia praxe je advokátsky koncipient povinný zúčastňovať sa na hlavných a praktických
vzdelávacích seminároch organizovaných komorou;
advokátsky koncipient je povinný počas praxe sa zúčastňovať na pojednávaniach podľa
Trestného poriadku, Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku alebo
Správneho súdneho poriadku.

Zlučiteľnosť výkonu praxe advokátskeho koncipienta s iným
povolaním
•

•

•

•

advokátsky koncipient nesmie byť (popri pracovnom pomere s advokátom) súčasne v inom
pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnoprávnom vzťahu s iným zamestnávateľom
(uverejnené na webovej stránke komory www.sak.sk);
toto obmedzenie neplatí v prípade pedagogickej, publikačnej, literárnej, vedeckej alebo
umeleckej činnosti alebo činnosti, ktorá nie je v rozpore s povahou a etickými princípmi výkonu
praxe advokátskeho koncipienta;
predsedníctvo komory posúdi na základe individuálnej žiadosti prípadný rozpor pracovného
pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu s povahou a etickými princípmi výkonu praxe
advokátskeho koncipienta;
advokátsky koncipient je povinný oznámiť komore existenciu pracovného pomeru alebo
obdobného pracovnoprávneho vzťahu.

Povinnosti advokátskeho koncipienta
•
•
•

advokátsky koncipient je pri výkone právnej praxe povinný postupovať v súlade so zákonom o
advokácii, predpismi komory a pokynmi advokáta;
predpisy komory sú dostupné na webovej stránke komory v časti dokumenty
pokiaľ advokát poverí advokátskeho koncipienta vykonaním jednotlivých úkonov právnych
služieb, tieto advokátsky koncipient robí samostatne.

