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Skúšobné poriadky

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. novembra 2014
v znení uznesenia
Predsedníctva Slovenskej advokátskej komory
č. 85/8/2016
z 9. septembra 2016
v znení uznesenia
Predsedníctva Slovenskej advokátskej komory
č. 21/11/2016
z 8. decembra 2016
v znení uznesenia
Predsedníctva Slovenskej advokátskej komory
č. 76/8/2018 z
7. septembra 2018
a
v znení uznesenia
Predsedníctva Slovenskej advokátskej komory
č. 38/10/2019
z 8. novembra 2019
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:
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Článok 1
Účel advokátskej skúšky
Účelom advokátskej skúšky je overiť odbornú a praktickú pripravenosť uchádzača o vykonanie advokátskej skúšky, ako aj jeho schopnosť aplikovať právne
predpisy a chrániť a obhajovať práva a oprávnené záujmy klienta v súlade
s právnymi predpismi.
Článok 2
Skúšobná komisia
Slovenskej advokátskej komory
(1) Skúšobná komisia Slovenskej advokátskej komory (ďalej len „skúšobná
komisia“) má najmenej 75 členov.
(2) Advokáti aktívne vykonávajúci advokáciu, zapísaní v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou (ďalej len „komora“), vykonávajúci právnu prax najmenej 10 rokov tvoria najmenej 45 členov skúšobnej
komisie. Ostatných najmenej 30 členov skúšobnej komisie tvoria sudcovia,
prokurátori a iní odborníci z právnej praxe vykonávajúci právnu prax najmenej
10 rokov.
(3) Predsedom skúšobnej komisie je predseda komory. Ostatných členov
skúšobnej komisie volí na návrh predsedu skúšobnej komisie predsedníctvo
komory.
Článok 3
Skúšobné senáty
Slovenskej advokátskej komory
(1) Skúšobné senáty Slovenskej advokátskej komory (ďalej len „skúšobné
senáty“) sú päťčlenné a sú zložené z členov skúšobnej komisie. Najmenej
tromi členmi skúšobného senátu sú advokáti aktívne vykonávajúci advokáciu,
zapísaní v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory, vykonávajúci
právnu prax najmenej 10 rokov. Štvrtým a piatym členom je spravidla sudca,
prokurátor alebo iný odborník z právnej praxe vykonávajúci právnu prax najmenej 10 rokov.
(2) Zloženie skúšobných senátov a predsedu každého skúšobného senátu
určuje predseda skúšobnej komisie. Predsedom skúšobného senátu je vždy
advokát aktívne vykonávajúci advokáciu.
(3) Členovia skúšobných senátov sú v odôvodnených prípadoch navzájom
zastupiteľní. Predseda skúšobnej komisie môže vymenovať ad hoc člena skúšobného senátu spĺňajúceho podmienky podľa článku 2 ods. 2 v prípade, ak
členovi skúšobného senátu bráni závažná prekážka vo výkone funkcie člena
skúšobného senátu; nemusí ísť o člena skúšobnej komisie.
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Článok 4
Podmienky účasti na advokátskej skúške
(1) Komora umožní vykonanie advokátskej skúšky každému, kto spĺňa
podmienky stanovené zákonom o advokácii, doručil Slovenskej advokátskej
komore prihlášku spolu s hodnotením školiteľa a uhradil skúšobný poplatok vo
výške 100 eur za účasť na písomnom teste; hodnotenie advokátskeho koncipienta vypracúva advokát, ktorý je školiteľom advokátskeho koncipienta v čase
podania prihlášky, alebo bol posledným školiteľom advokátskeho koncipienta
pred podaním prihlášky na advokátsku skúšku.
(2) Ak sa uchádzač nemôže zúčastniť na časti advokátskej skúšky – písomnom teste (ďalej v texte táto časť skúšky označená len ako „písomný test“)
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.
(3) Ak sa uchádzač nezúčastní na písomnom teste bez ospravedlnenia
podľa odseku 2, neklasifikuje sa. Skúšobný poplatok uhradený podľa odseku 1
prepadá v prospech komory. V prípade odôvodneného ospravedlnenia uchádzača advokátskej skúšky z písomného testu sa skúšobný poplatok uhradený
podľa odseku 1 tomuto nevracia, ale považuje sa za skúšobný poplatok uhradený za písomný test v inom termíne v prípade, ak sa ospravedlnený uchádzač zúčastní na písomnom teste s výsledkom „prospel“ do šiestich mesiacov
od termínu, v ktorom mu komora prvýkrát umožnila vykonať písomný test.
Ak uchádzač nezíska do šiestich mesiacov od termínu, v ktorom mu komora
prvýkrát umožnila vykonať písomný test, výsledok testu „prospel“, skúšobný
poplatok prepadá v prospech komory.
Článok 5
Zloženie a organizácia advokátskej skúšky
(1) Advokátska skúška sa skladá z písomného testu, písomných úloh a ústnej časti advokátskej skúšky.
(2) Termíny, čas a miesto konania advokátskej skúšky určuje predseda
skúšobnej komisie.
Článok 6
Písomný test
(1) Advokátska skúška začína vykonaním písomného testu. Na písomný
test pozve komora uchádzača spĺňajúceho podmienky podľa článku 4 ods. 1
najneskôr do troch mesiacov od doručenia prihlášky na advokátsku skúšku.

Úplné znenia uznesení Predsedníctva SAK

(2) Účelom vykonania písomného testu je overiť odborné vedomosti
z právneho poriadku Slovenskej republiky.
(3) Na písomnom teste sa zúčastnia pozvaní uchádzači o vykonanie advokátskej skúšky a ako dohľad predsedom skúšobnej komisie poverený člen
skúšobnej komisie, ktorý písomné testy vyhodnotí.
(4) Písomný test obsahuje 100 otázok. Každá otázka obsahuje 3 možnosti
odpovede, z ktorých je jedna správna. Otázky sú zamerané na právnu úpravu
predpisov o výkone advokátskeho povolania, občianskeho práva hmotného, rodinného práva, obchodného práva, občianskeho práva procesného,
trestného práva hmotného, trestného práva procesného, pracovného práva,
správneho práva a práva Európskej únie.
(5) Predsedníctvo komory v spolupráci s poradnými orgánmi vypracuje
a podľa potreby aktualizuje obsahové zameranie otázok pre písomný test
zložené spolu najmenej z 2 500 otázok. Predseda skúšobnej komisie alebo
ním poverený člen skúšobnej komisie za pomoci výpočtovej techniky vygeneruje v deň konania písomného testu konkrétny písomný test, ktorý uchádzači
absolvujú.
(6) Čas na vykonanie písomného testu je 90 minút. Počas písomného testu
nie je možné používať texty právnych predpisov, literatúru ani elektronické
zariadenia; možnosť použiť elektronické zariadenie určené komorou na vykonanie písomného testu tým nie je dotknutá.
(7) Výsledok písomného testu s hodnotením „prospel“ alebo „neprospel“
oznámi komora uchádzačovi o advokátsku skúšku do desiatich dní od konania
písomného testu.
(8) Písomný test sa vyhodnocuje s hodnotením „prospel“ alebo „neprospel“. Na hodnotenie „prospel“ musí uchádzač odpovedať správne najmenej
na 85 otázok. Uchádzač, ktorý odpovie správne na menej ako 85 otázok, bude
hodnotený „neprospel“. Uchádzač, ktorý absolvoval písomný test s hodnotením „neprospel“, sa môže opätovne prihlásiť na advokátsku skúšku za podmienok podľa článku 4 ods. 1.
Článok 7
(1) Uchádzač, ktorý absolvoval písomný test s hodnotením „prospel“, sa
môže v lehote 6 kalendárnych mesiacov od absolvovania písomného testu
prihlásiť na niektorý z termínov na absolvovanie písomných úloh a ústnej časti
advokátskej skúšky. Pri prihlasovaní na ústnu časť advokátskej skúšky si uchádzač môže zvoliť čas jej začiatku z voľných termínov určených komorou; tento
čas slúži potrebám účasti školiteľa uchádzača o advokátsku skúšku a od skutočného času ústnej časti advokátskej skúšky uchádzača o advokátsku skúšku
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sa môže v závislosti od priebehu ústnej časti advokátskej skúšky ostatných
uchádzačov odchýliť. Podmienkou účasti na písomných úlohách a ústnej časti
advokátskej skúšky je úhrada skúšobného poplatku vo výške 300 eur najneskôr do piatich dní od prihlásenia; nepripísaním poplatku v uvedenej lehote
na účet komory sa plánovaný termín skúšky stáva voľným.
(2) Ak sa uchádzač nezúčastní na písomných úlohách alebo ústnej časti,
neklasifikuje sa. V prípade neúčasti uchádzača na písomnej alebo ústnej časti
skúšky bez ohľadu na dôvod neúčasti prepadá skúšobný poplatok v prospech
komory.
Článok 8
Písomné úlohy
(1) Písomné úlohy vypracúva uchádzač o advokátsku skúšku v deň predchádzajúci dňu konania ústnej časti advokátskej skúšky.
(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;
použitie vzorov právnych podaní alebo zmlúv je vylúčené.
(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 9
Ústna časť advokátskej skúšky
(1) Na ústnej časti advokátskej skúšky 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 senátu bezprostredne pred
konaním ústnej časti advokátskej skúšky.
(2) Účelom ústnej časti advokátskej skúšky je preveriť odborné vedomosti
uchádzača, najmä jeho spôsobilosť aplikovať právne predpisy na konkrétny
prípad a uplatniť odborné vedomosti na ochranu práv a záujmov klienta.
(3) Ústna časť advokátskej skúšky začína nasledujúci deň po spracovaní
písomných úloh a skladá sa z nasledovných právnych odvetví:
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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) Otázky na ústnu časť advokátskej skúšky schvaľuje predsedníctvo komory. Komora otázky sprístupní na webovom sídle komory. Čas trvania ústnej
časti advokátskej skúšky každého uchádzača by spravidla nemal presiahnuť
90 minút; do tohto času sa nezapočítava príprava pred ústnou časťou advokátskej skúšky.
(5) Ústna časť advokátskej skúšky sa vyhodnocuje hodnotením „prospel“,
„prospel výborne“ alebo „neprospel“.
(6) Ústna časť advokátskej skúšky sa vyhodnocuje tajným hlasovaním
v dvoch kolách. V prvom kole sa hlasuje o otázke, či uchádzač vyhovel na ústnej časti advokátskej skúšky. V druhom kole sa hlasuje o otázke, či uchádzač absolvoval ústnu časť advokátskej skúšky 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 advokátskej skúšky. Ak je to
dôvodné s ohľadom na priebeh ústnej časti advokátskej skúšky, môže senát
k hlasovaniu pristúpiť kedykoľvek počas ústnej časti advokátskej skúšky.
Článok 10
Hodnotenie advokátskej skúšky ako celku
(1) Advokátska skúška ako celok sa hodnotí hodnotením „prospel výborne“, „prospel“ alebo „neprospel“.
(2) Hodnotenie „prospel výborne“ získa uchádzač, ktorý mal hodnotenie
„prospel výborne“ vo všetkých častiach advokátskej skúšky, v ktorých tento
skúšobný poriadok hodnotenie „prospel výborne“ umožňuje.
(3) Hodnotenie „prospel“ získa uchádzač, ktorý mal hodnotenie jednotlivých častí advokátskej skúšky „prospel výborne“ alebo „prospel“; ustanovenie
odseku 2 týmto nie je dotknuté.
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(4) Hodnotenie „neprospel“ získa uchádzač, ktorý bol hodnotením „neprospel“ hodnotený hocikedy v priebehu advokátskej skúšky.
(5) Hodnotenie jednotlivých častí advokátskej skúšky sa zapisuje do skúšobného protokolu, ktorý sa vyhotovuje o priebehu advokátskej skúšky. Súčasťou skúšobného protokolu sú písomný test a písomné úlohy spracované
uchádzačom o vykonanie advokátskej skúšky. Predseda skúšobného senátu
alebo ním poverený člen skúšobného senátu uvedie v skúšobnom protokole
hodnotenie jednotlivých častí advokátskej skúšky.
(6) Predseda senátu odovzdá uchádzačom s celkovým hodnotením „prospel výborne“ alebo „prospel“ vysvedčenie o absolvovaní advokátskej skúšky.
(7) Uchádzač advokátskej skúšky s hodnotením „neprospel“ sa môže
prihlásiť na nový termín postupom podľa článku 7 ods. 1 za predpokladu,
že od absolvovania písomného testu s hodnotením „prospel“ do nového
prihlásenia neuplynulo viac ako 6 mesiacov. Uchádzač advokátskej skúšky
s celkovým hodnotením advokátskej skúšky „neprospel“, za predpokladu, že
od absolvovania písomného testu s hodnotením „prospel“ do nového prihlásenia uplynulo viac ako 6 mesiacov, vykoná advokátsku skúšku celú v rozsahu
stanovenom v článku 5 ods. 1.
Článok 11
Účasť školiteľa na ústnej časti
advokátskej skúšky
(1) Účasť školiteľa advokátskeho koncipienta na ústnej časti advokátskej
skúšky je povinná. Na ústnej časti advokátskej skúšky sa zúčastňuje advokát,
ktorý podľa článku 4 ods. 1 vypracoval ako školiteľ hodnotenie advokátskeho
koncipienta na účely advokátskej skúšky.
(2) Ak sa školiteľ advokátskeho koncipienta nemôže zúčastniť na advokátskej skúške, je povinný túto skutočnosť oznámiť komore.
(3) Účasť školiteľa na advokátskej skúške sa nevyžaduje, ak je objektívne
nemožná, alebo ak školiteľ v čase ústnej časti nie je advokátom. Skúšobný senát môže z dôvodov hodných osobitného zreteľa rozhodnúť, že absolvovanie
advokátskej skúšky je možné bez účasti školiteľa; na rozhodnutie je potrebný
súhlas všetkých členov skúšobného senátu. V prípade, že skúšobný senát rozhodne, že absolvovanie advokátskej skúšky bez účasti školiteľa nie je možné,
uchádzač o advokátsku skúšku si zvolí nový termín postupom podľa článku 7
ods. 1, pričom je povinný opätovne absolvovať jej písomnú časť aj ústnu časť.
(4) Komora písomne alebo elektronicky oznámi školiteľovi uchádzača o advokátsku skúšku termín konania jej ústnej časti.
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Článok 12
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.
Článok 13
Prechodné a záverečné ustanovenia
Tento Skúšobný poriadok sa použije na advokátske skúšky organizované komorou po nadobudnutí jeho účinnosti. Uchádzači, ktorí doručili prihlášku
pred účinnosťou tohto Skúšobného poriadku, vykonajú advokátsku skúšku
podľa doterajšieho predpisu; v prípade, ak z advokátskej skúšky neprospejú,
vykonajú novú advokátsku skúšku podľa tohto Skúšobného poriadku.
Článok 14
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa uznesenie Predsedníctva Slovenskej advokátskej komory
č. 14/11/2011 z 1. decembra 2011, ktorým sa schvaľuje Skúšobný poriadok
Slovenskej advokátskej komory v znení uznesenia Predsedníctva Slovenskej
advokátskej komory č. 17/2/2013 zo 14. februára 2013.
Článok 15
Účinnosť
Uznesenie Predsedníctva Slovenskej advokátskej komory č. 32/12/2013
z 5. decembra 2013 nadobudlo účinnosť 11. decembra 2013. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej advokátskej komory č. 35/9/2014 zo 14. novembra 2014
nadobudlo účinnosť 15. decembra 2014. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej
advokátskej komory č. 85/8/2016 z 9. septembra 2016 nadobudlo účinnosť
30. septembra 2016. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej advokátskej komory
č. 21/11/2016 z 8. decembra 2016 nadobudlo účinnosť 31. decembra 2016.
Uznesenie Predsedníctva Slovenskej advokátskej komory č. 76/8/2018
zo 7. septembra 2018 nadobudlo účinnosť 12. novembra 2018. Uznesenie
Predsedníctva Slovenskej advokátskej komory č. 38/10/2019 z 8. novembra
2019 nadobudlo účinnosť 18. novembra 2019.
JUDr. Ľubomír Hrežďovič
predseda
Slovenskej advokátskej komory
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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:
Článok 1
Týmto uznesením sa podľa § 5 ods. 3 zákona o advokácii stanovujú podrobnosti vykonania skúšky spôsobilosti euroadvokáta.
Článok 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.
Článok 3
Skúšobná komisia Slovenskej advokátskej komory
(1) Členmi skúšobnej komisie pre skúšku spôsobilosti (ďalej len „skúšobná
komisia“) sú členovia skúšobnej komisie Slovenskej advokátskej komory pre
advokátsku skúšku.
(2) Predsedom skúšobnej komisie pre skúšku spôsobilosti (ďalej len „predseda skúšobnej komisie“) je predseda skúšobnej komisie pre advokátsku skúšku.
Článok 4
Skúšobné senáty Slovenskej advokátskej komory
(1) Skúšobné senáty Slovenskej advokátskej komory pre skúšku spôsobilosti (ďalej len „skúšobné senáty“) sú päťčlenné a sú zložené z členov skúšobnej
komisie.
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Článok 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 2 000 eur 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
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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.
Článok 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.
Článok 7
Písomné úlohy
(1) Písomné úlohy vypracúva uchádzač o skúšku spôsobilosti v deň predchádzajúci dňu konania ústnej časti skúšky spôsobilosti.
(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.
Článok 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.
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(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.
Článok 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.
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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.
(6) Uchádzač skúšky spôsobilosti s hodnotením „neprospel“ sa môže
za predpokladu splnenia podmienok stanovených v článku 5 ods. 1 opakovane
prihlásiť na skúšku spôsobilosti; skúšku spôsobilosti vykoná v takom prípade
celú v rozsahu stanovenom v článku 6 ods. 1.
Článok 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.
Článok 11
Prechodné a záverečné ustanovenia
Tento Skúšobný poriadok na skúšku spôsobilosti sa použije na skúšku spôsobilosti organizovanú komorou po nadobudnutí jeho účinnosti.
Článok 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.
Článok 13
Účinnosť
Uznesenie Predsedníctva Slovenskej advokátskej komory č. 84/8/2016
z 9. septembra 2016 nadobudlo účinnosť 30. septembra 2016.

JUDr. Ľubomír Hrežďovič
predseda
Slovenskej advokátskej komory
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Uznesenie
Predsedníctva Slovenskej advokátskej komory
č. 52/5/2019
z 26. apríla 2019
ktorým sa stanovujú
podrobnosti o preukazovaní schopnosti
aplikovať právny poriadok
Slovenskej republiky

Predsedníctvo Slovenskej advokátskej komory (ďalej len „predsedníctvo komory“) sa podľa § 62 ods. 1 písm. b) a § 71 ods. 1 písm. d) zákona o advokácii
a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov uznieslo takto:
Článok 1
Účel skúšky schopnosti
aplikovať právny poriadok Slovenskej republiky
(1) Účelom skúšky schopnosti aplikovať právny poriadok Slovenskej republiky (ďalej len „skúška schopnosti“ alebo „skúška“) je overiť teoretické
vedomosti a schopnosť absolventa zahraničnej vysokej školy aplikovať právny
poriadok Slovenskej republiky.
Článok 2
Skúšobná komisia a skúšobné senáty
Slovenskej advokátskej komory
(1) Členmi skúšobnej komisie Slovenskej advokátskej komory pre skúšku
schopnosti (ďalej len „skúšobná komisia“) sú členovia skúšobnej komisie Slovenskej advokátskej komory pre advokátsku skúšku.

285

286

Úplné znenia uznesení Predsedníctva SAK

(2) Predsedom skúšobnej komisie Slovenskej advokátskej komory pre skúšku schopnosti (ďalej len „predseda skúšobnej komisie“) je predseda skúšobnej
komisie pre advokátsku skúšku.
Článok 3
Podmienky účasti na skúške schopnosti
aplikovať právny poriadok Slovenskej republiky
(1) Ak predsedníctvo komory rozhodne, že je dôvodné od absolventa
zahraničnej vysokej školy (ďalej len „absolvent“) požadovať, aby preukázal
pred skúšobným senátom komory, že je schopný aplikovať právny poriadok
Slovenskej republiky [§ 62 ods. 1 písm. b) zákona o advokácii], predseda skúšobnej komisie určí skúšobný senát, ktorý preverí schopnosť absolventa.
(2) Komora umožní absolventovi zahraničnej vysokej školy preukázať
schopnosť aplikovať právny poriadok Slovenskej republiky najneskôr do šiestich mesiacov odkedy predsedníctvo komory prijalo rozhodnutie o tom, že je
dôvodné od absolventa zahraničnej vysokej školy požadovať, aby preukázal
pred skúšobným senátom komory, že je schopný aplikovať právny poriadok
Slovenskej republiky.
(3) Skúšobný poplatok za účasť na skúške schopnosti sa stanovuje vo výške 200 eur.
Článok 4
Zloženie a organizácia skúšky schopnosti
aplikovať právny poriadok Slovenskej republiky
(1) Kancelária komory pozve absolventa zahraničnej vysokej školy na vykonanie skúšky schopnosti v súlade s článkom 3 ods. 2 tohto uznesenia, pričom
ho vyzve na úhradu skúšobného poplatku.
(2) Termíny, čas a miesto konania skúšky schopnosti určuje predseda skúšobnej komisie.
(3) Ústna časť skúšky schopnosti sa skladá z nasledovných právnych
odvetví:
1. občianske právo hmotné,
2. občianske právo procesné,
3. obchodné právo,
4. pracovné právo,
5. trestné právo hmotné,
6. trestné právo procesné.
(4) Otázky na ústnu časť skúšky schopnosti schvaľuje predsedníctvo komory. Komora otázky sprístupní na webovom sídle komory.
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Článok 5
Ústna časť skúšky schopnosti aplikovať
právny poriadok Slovenskej republiky
(1) Skúška schopnosti sa vykonáva v štátnom jazyku.
(2) Absolvent formou ústnej odpovede na jednu otázku z každého zo
šiestich právnych odvetví uvedených v článku 4 ods. 3 tohto uznesenia preukáže skúšobnému senátu teoretické vedomosti z daného právneho odvetvia
s dôrazom na jeho ťažiskové pojmy a právne inštitúty. Skúšobný senát môže
absolventovi klásť doplňujúce otázky formou aplikačných prípadov, ktorých
cieľom je preveriť schopnosť reálnej aplikácie nadobudnutých vedomostí
absolventa.
(3) Ústna časť skúšky schopnosti trvá najviac 90 minút.
(4) Ak sa absolvent nemôže zúčastniť na ústnej časti skúšky schopnosti
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.
(5) Ak sa absolvent nezúčastní na skúške schopnosti bez ospravedlnenia,
neklasifikuje sa. Skúšobný poplatok uhradený podľa článku 3 ods. 3 tohto
uznesenia sa v takomto prípade nevracia. V prípade odôvodneného ospravedlnenia uchádzača sa skúšobný poplatok uhradený podľa článku 3 ods. 3
nevracia, ale považuje sa za skúšobný poplatok za skúšku schopnosti v inom
termíne. Ak sa absolvent opakovane ospravedlní aj z druhého termínu, ktorý
komora určila, skúšobný poplatok sa nevracia a pri ďalšom prihlásení musí
absolvent znovu uhradiť skúšobný poplatok podľa článku 3 ods. 3.
Článok 6
Hodnotenie skúšky schopnosti
aplikovať právny poriadok Slovenskej republiky
(1) Hodnotenie jednotlivých častí skúšky schopnosti sa zapisuje do skúšobného protokolu, ktorý sa vyhotovuje o priebehu skúšky schopnosti.
(2) Skúška schopnosti sa hodnotí hodnotením „prospel“ alebo „neprospel“.
(3) Hodnotenie „prospel“ získa absolvent, ktorý mal hodnotenie „prospel“
vo všetkých častiach skúšky schopnosti. Absolventa, ktorý preukázal pred skúšobným senátom schopnosť aplikovať právny poriadok Slovenskej republiky
s hodnotením „prospel“, komora zapíše do zoznamu advokátskych koncipientov vedenom komorou dňom úspešného preukázania schopnosti aplikovať
právny poriadok Slovenskej republiky.
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(4) Hodnotenie „neprospel“ získa absolvent, ktorý bol hodnotený „neprospel“ kedykoľvek v priebehu skúšky schopnosti.
(5) Absolvent s hodnotením „neprospel“ môže požiadať komoru o nový
termín skúšky schopnosti.
Článok 7
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa uznesenie Predsedníctva Slovenskej advokátskej komory
č. 15/10/2012 z 15. novembra 2012, ktorým sa stanovujú podrobnosti o preukazovaní schopnosti aplikovať právny poriadok Slovenskej republiky, v znení
uznesenia Predsedníctva Slovenskej advokátskej komory č. 37/1/2018 z 10. januára 2018.
Článok 8
Účinnosť
Uznesenie Predsedníctva Slovenskej advokátskej komory č. 52/5/2019
z 26. apríla 2019 nadobudlo účinnosť 31. mája 2019.

JUDr. Tomáš Borec
predseda
Slovenskej advokátskej komory

Úplné znenia uznesení Predsedníctva SAK

Uznesenie
Predsedníctva Slovenskej advokátskej komory
č. 53/11/2020
z 13. novembra 2020
o tvorbe, príprave a schvaľovaní otázok
na advokátsku skúšku

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
Toto uznesenie upravuje podrobnosti o pravidlách tvorby, prípravy a schvaľovania otázok na advokátsku skúšku.
§2
Tvorba, príprava a schvaľovanie otázok na písomný test, písomnú časť a ústnu
časť advokátskej skúšky je na účel zjednotenia pravidiel a zabezpečenia ich
dodržiavania zverená do kompetencie vzdelávacieho kolégia.
§3
Skupina pre tvorbu otázok na písomný test
(1) Členov skupiny pre tvorbu otázok na písomný test vyberá vzdelávacie
kolégium z radov advokátov alebo zástupcov iných právnických profesií, ktorí
sa podieľajú na skúšaní advokátskych koncipientov na advokátskej skúške,
alebo ktorí sa podieľajú na vzdelávaní advokátskych koncipientov a advokátov
v rámci cyklického vzdelávania.
(2) Členov skupiny pre tvorbu otázok na písomný test vzdelávacie kolégium s prihliadnutím na ich preferencie rozdelí do skupín podľa jednotlivých
právnych odvetví, z ktorých testové otázky pozostávajú.
§4
Otázky na písomný test
(1) Otázky na písomný test vypracujú a aktualizujú členovia skupiny pre
tvorbu otázok na písomný test v súlade s metodikou uvedenou v § 5, a to
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dvakrát do roka tak, že členovia skupiny pre tvorbu otázok na písomný test
predložia vzdelávaciemu kolégiu návrhy otázok na písomný test každoročne
do 30. apríla a do 31. októbra daného kalendárneho roka.
(2) Vzdelávacie kolégium na svojom najbližšom zasadnutí v máji a v novembri daného kalendárneho roka predložené otázky na písomný test v zmysle metodiky uvedenej v § 5 spôsobom podľa § 12 ods. 2 posúdi a tieto, pokiaľ
budú spĺňať požiadavky stanovené touto metodikou a budú korešpondovať
s aktuálnym stavom právnej úpravy v danom právnom odvetví, schváli a zaradí
do zoznamu otázok na písomný test tak, aby vyššie uvedené kritériá spĺňalo
všetkých 2 500 otázok na písomný test.
§5
Metodika tvorby otázok na písomný test
Otázky na písomný test budú vypracovávané nasledovnou metodikou:
– otázky budú vypracované z predmetov trestné právo hmotné, trestné právo
procesné, občianske právo hmotné, občianske právo procesné, obchodné
právo, správne právo, ústavné právo, právo Európskej únie a z právnych
predpisov upravujúcich výkon advokácie,
– otázky budú formulované v pozitívnom gramatickom tvare, pričom správna
odpoveď musí byť totožná so zákonnou formuláciou,
– otázky budú kladené zrozumiteľne a vecne,
– otázky nebudú obsahovať akékoľvek chytáky a správnu odpoveď od nesprávnej nebude odlišovať použitie synoným.
§6
Členovia skupiny
pre tvorbu otázok na písomnú časť advokátskej skúšky
Členmi skupiny pre tvorbu otázok na písomnú časť advokátskej skúšky sú
všetci predsedovia skúšobných senátov.
§7
Otázky na písomnú časť advokátskej skúšky
(1) Otázky na písomnú časť advokátskej skúšky budú vypracúvať a aktualizovať členovia skupiny pre tvorbu otázok na písomnú časť advokátskej
skúšky v súlade s metodikou uvedenou v § 8, a to jedenkrát do roka tak, že
každý z členov skupiny pre tvorbu otázok na písomnú časť advokátskej skúšky
predloží vzdelávaciemu kolégiu návrhy otázok na písomnú časť advokátskej
skúšky z predmetov trestné právo, občianske právo a obchodné právo v poč-
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te 5 z každého z uvedených predmetov, a to každoročne do 30. apríla daného
kalendárneho roka.
(2) Vzdelávacie kolégium na svojom najbližšom zasadnutí v máji daného
kalendárneho roka predložené otázky na písomnú časť advokátskej skúšky
v zmysle metodiky uvedenej v § 8 spôsobom podľa § 12 ods. 2 posúdi a tieto,
pokiaľ budú spĺňať požiadavky stanovené touto metodikou a budú korešpondovať s aktuálnym stavom právnej úpravy v danom právnom odvetví, schváli
a zaradí do zoznamu otázok na písomnú časť advokátskej skúšky tak, aby
vyššie uvedené kritériá spĺňalo všetkých minimálne 20 otázok na písomnú časť
advokátskych skúšok z každého z predmetov trestné právo, občianske právo
a obchodné právo.
§8
Metodika tvorby otázok
na písomnú časť advokátskej skúšky
Otázky na písomnú časť advokátskej skúšky budú vypracovávané nasledovnou
metodikou:
– otázky budú vypracované z predmetov trestné právo, občianske právo
a obchodné právo,
– zadanie bude primárne zamerané na prácu s právnymi predpismi, aplikáciu
právnych predpisov na konkrétne prípadové zadanie s cieľom vyriešenia
konkrétneho právneho problému pre klienta, najmä vo forme právnej analýzy s popisom právnych úkonov, ktoré uchádzač klientovi na riešenie jeho
právneho problému navrhuje, prípadne vo forme vypracovania právnych
podaní s výnimkou zmlúv a jednoduchých právnych úkonov,
– zadanie bude zrozumiteľné, vecné a komplexné bez možnosti dopĺňať
obsah zadania podľa vôle uchádzača,
– zadanie nebude obsahovať akékoľvek prílohy alebo chytáky,
– rozsah zadania bude zohľadňovať časové obmedzenie na vypracovanie
jednej písomnej úlohy, ktorý je stanovený na 2 hodiny.
§9
Členovia skupiny
pre tvorbu otázok na ústnu časť advokátskej skúšky
Členov skupiny pre tvorbu otázok na ústnu časť advokátskej skúšky vyberá
vzdelávacie kolégium z radov advokátov alebo zástupcov iných právnických
profesií, ktorí sa podieľajú na skúšaní advokátskych koncipientov na advokátskej skúške, alebo ktorí sa podieľajú na vzdelávaní advokátskych koncipientov
a advokátov v rámci cyklického vzdelávania.
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§ 10
Otázky na ústnu časť advokátskej skúšky
(1) Otázky na ústnu časť advokátskej skúšky budú vypracovávané a aktualizované v súlade s metodikou pre tvorbu otázok na ústnu časť advokátskej
skúšky jedenkrát do roka tak, že každý z členov skupiny pre tvorbu otázok
na ústnu časť advokátskej skúšky predloží vzdelávaciemu kolégiu návrhy otázok na ústnu časť advokátskej skúšky z predmetov trestné právo hmotné v počte 25, trestné právo procesné v počte 25, občianske právo hmotné v počte 35,
občianske právo procesné v počte 35, obchodné právo v počte 35, správne
právo v počte 16, ústavné právo v počte 10, právo Európskej únie v počte 7
a z právnych predpisov upravujúcich výkon advokácie v počte 25 spolu s prípadnými podotázkami v maximálnom počte 4 podotázky na každú otázku
z jednotlivých predmetov, a to každoročne do 30. apríla daného kalendárneho
roka.
(2) Vzdelávacie kolégium na svojom najbližšom zasadnutí v máji daného kalendárneho roka predložené otázky na ústnu časť advokátskej skúšky
v zmysle metodiky uvedenej v § 11 spôsobom podľa § 12 ods. 2 posúdi a tieto,
pokiaľ budú spĺňať požiadavky stanovené metodikou a budú korešpondovať
s aktuálnym stavom právnej úpravy v danom právnom odvetví, schváli a zaradí
do zoznamu otázok na ústnu časť advokátskej skúšky tak, aby vyššie uvedené
kritériá spĺňali všetky otázky na ústnu časť advokátskej skúšky z predmetov
trestné právo hmotné, trestné právo procesné, občianske právo hmotné, občianske právo procesné, obchodné právo, správne právo, ústavné právo, právo
Európskej únie a z právnych predpisov upravujúcich výkon advokácie.
§ 11
Metodika tvorby otázok
na ústnu časť advokátskej skúšky
Otázky na ústnu časť advokátskej skúšky budú vypracovávané nasledovnou
metodikou:
– otázky budú vypracované z predmetov trestné právo hmotné, trestné právo
procesné, občianske právo hmotné, občianske právo procesné, obchodné
právo, správne právo, ústavné právo, právo Európskej únie a z právnych
predpisov upravujúcich výkon advokácie,
– zadanie bude primárne zamerané na ťažiskové právne predpisy a ťažiskové
právne inštitúty z jednotlivých predmetov trestné právo hmotné, trestné
právo procesné, občianske právo hmotné, občianske právo procesné, obchodné právo, správne právo, ústavné právo, právo Európskej únie a z právnych predpisov upravujúcich výkon advokácie,
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– zadanie bude zrozumiteľné, vecné a nebude obsahovať akékoľvek prílohy
alebo chytáky,
– rozsah zadania bude taký, aby umožnil členom skúšobného senátu komplexne preveriť odbornú a praktickú pripravenosť uchádzača o vykonanie
advokátskej skúšky na výkon advokácie, ako aj jeho schopnosť aplikovať
právne predpisy a chrániť a obhajovať práva a oprávnené záujmy klienta
v súlade s právnymi predpismi.
§ 12
Spoločné ustanovenia
(1) V prípade, ak dôjde v období po zaradení otázok podľa § 4, § 7 a § 10
do zoznamu otázok na advokátsku skúšku k legislatívnym zmenám, ktoré majú
vplyv na obsah otázok na písomný test, písomnú alebo ústnu časť advokátskej skúšky, sú členovia skupiny pre tvorbu otázok na písomný test, písomnú
časť advokátskej skúšky a ústnu časť advokátskej skúšky povinní predložiť
vzdelávaciemu kolégiu návrhy aktuálnych otázok v lehote do 30 dní odo dňa
zverejnenia legislatívnej zmeny v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
(2) Na účel posúdenia otázok na advokátsku skúšku podľa § 4 ods. 2, § 7
ods. 2 a § 10 ods. 2 vzdelávacie kolégium poverí svojich jednotlivých členov
v počte maximálne dvaja členovia na každé právne odvetvie, z ktorého sa
tvoria otázky na advokátsku skúšku, aby návrhy otázok na advokátsku skúšku
doručené vzdelávaciemu kolégiu podľa § 4 ods. 1, § 7 ods. 1 a § 10 ods. 1
posúdili a tie, ktoré kritériá na ich tvorbu podľa tohto uznesenia spĺňajú, odporučili vzdelávaciemu kolégiu na schválenie.
(3) Do zoznamu otázok na písomný test, písomnú časť advokátskej skúšky
a ústnu časť advokátskej skúšky nesmú byť zaradené otázky, ktoré neschválilo
vzdelávacie kolégium podľa tohto uznesenia.
§ 13
Účinnosť
Toto uznesenie nadobúda účinnosť dňom zverejnenia vo vestníku Slovenskej
advokátskej komory.

JUDr. Tomáš Borec
predseda
Slovenskej advokátskej komory
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