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1. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej advokátskej komory č. 14/2/2008 z 8. februára 2008
o podmienkach započítania inej právnej praxe do praxe advokátskeho koncipienta

Uznesenie Predsedníctva Slovenskej advokátskej komory
č. 14/2/2008
z 8. februára 2008
o podmienkach započítania inej právnej praxe
do praxe advokátskeho koncipienta
Článok 1

(1) Slovenská advokátska komora (ďalej len „komora“) môže započítať do praxe advokátskeho koncipienta aj
inú právnu prax1).
(2) O započítaní inej právnej praxe do praxe advokátskeho koncipienta rozhoduje predsedníctvo komory
(ďalej len „predsedníctvo“) na základe písomnej žiadosti advokátskeho koncipienta2) a za podmienok určených
týmto uznesením.
(3) Za advokátskeho koncipienta podľa odseku 2 sa na účely tohto uznesenia považuje aj žiadateľ, ktorý v čase
podania žiadosti nie je zapísaný v zozname advokátskych koncipientov, ale bol v minulosti zapísaný v zozname
advokátskych koncipientov aspoň 1 rok.
(4) Prílohou písomnej žiadosti podľa ods. 2 musia byť listinné doklady preukazujúce vykonanie inej právnej praxe.
(5) Na účely tohto uznesenia sa za advokáta považujú aj právnické osoby (verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť a spoločnosť s ručením obmedzeným3)) a usadený euroadvokát4).

Článok 2
(1) Inou právnou praxou sa na účely tohto uznesenia rozumie
a) vykonávanie pracovnej činnosti v pracovnoprávnom vzťahu, v služobnom pomere, v členskom pomere alebo v inom právnom vzťahu obdobnom pracovnoprávnemu vzťahu,
b) výkon funkcie v orgánoch verejnej moci (výkonnej moci, štátnej správy a územnej samosprávy) a v orgánoch
právnických osôb alebo združení (spoločenstiev) s právnou subjektivitou, ak nejde o vykonávanie pracovnej
činnosti podľa písmena a),
ak vykonávanie inej právnej praxe uvedenej v písmenách a) a b) (ďalej len „iná právna prax“) vyžadovalo
1. využívanie a aplikovanie vedomostí a schopností získaných vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike5) alebo na základe uznaného
dokladu o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaného zahraničnou vysokou školou,
pričom získanie tohto vzdelania predchádzalo dňu začatia vykonávania inej právnej praxe a
2. vykonávanie pracovných činností a využívanie odborných vedomostí, ktoré vykonáva a využíva advokát pri
výkone advokácie alebo advokátsky koncipient pri výkone praxe advokátskeho koncipienta.

Článok 3
(1) Inú právnu prax možno do praxe advokátskeho koncipienta započítať
a) v rozsahu jednej polovice skutočne vykonanej inej právnej praxe, najviac však v rozsahu jeden rok, ak ide
o prax podnikového právnika6) a prax vyššieho súdneho úradníka7),
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b) v rozsahu jednej tretiny skutočne vykonanej inej právnej praxe, najviac však v rozsahu osem mesiacov, ak
ide o prax súdneho exekútora, prax odborného radcu zamestnaného v štátnej správe, územnej samospráve
alebo vykonávajúceho prácu vo verejnom záujme8),
c) v rozsahu jednej šestiny skutočne vykonanej inej právnej praxe, najviac však v rozsahu šesť mesiacov, ak ide
o prax vyšetrovateľa Policajného zboru Slovenskej republiky, prax exekútorského koncipienta, prax právnika
v odbore legislatíva9) alebo prax vedeckého (výskumného a vývojového) zamestnanca v odbore právo, vysokoškolského pedagóga alebo doktoranda10),
d) v rozsahu jednej šestiny skutočne vykonanej inej právnej praxe, najviac však v rozsahu šesť mesiacov, ak ide
o inú právnu prax neuvedenú pod písm. a) až c), ak takáto prax podľa uváženia predsedníctva spĺňa podmienky inej právnej praxe podľa Článku 2.
(2) Žiadateľovi je možné započítať inú právnu prax, len ak ju vykonával nepretržite u toho istého zamestnávateľa najmenej po dobu šesť mesiacov.
(3) Za jednotlivé obdobie je žiadateľovi možné započítať len jedinú inú právnu prax. Iná právna prax môže byť
uznaná v rozsahu najviac 12 mesiacov 11).
(4) Do inej právnej praxe sa nezapočítava žene čas materskej dovolenky, mužovi čas rodičovskej dovolenky12).
(5) Žiadateľovi je možné započítať inú právnu prax podľa odseku 1 písm. a), b), c), d), ak počas vykonávania
inej právnej praxe nadobudol vedomosti a osvojil si skúsenosti potrebné na výkon advokácie; uvedenú skutočnosť môže ústnym pohovorom preveriť osobitná odborná komisia. Komisia má najmenej dvoch členov; vytvára
sa z členov predsedníctva komory a skúšobnej komisie. Predsedom komisie je vždy člen predsedníctva komory.
Na pozvanie komisie sa zúčastňuje ústneho pohovoru aj školiteľ advokátskeho koncipienta.
(6) Doba inej právnej praxe, ktorá sa podľa odseku 2 započítava, sa zaokrúhľuje na celé mesiace nadol, ak počet dní inej právnej praxe v mesiaci nepresiahne 15 dní a nahor, ak počet dní inej právnej praxe v mesiaci presiahne 15 dní.

Článok 4
Prechodné a záverečné ustanovenia
(1) Zrušuje sa Uznesenie č. 11/2/2007 Predsedníctva Slovenskej advokátskej komory z 2. februára 2007 o podmienkach započítania inej právnej praxe do praxe advokátskeho koncipienta.
(2) Na rozhodovanie o žiadostiach o započítanie inej právnej praxe podaných pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto uznesenia sa použijú doterajšie predpisy.
(3) Toto uznesenie nadobúda účinnosť 15. marca 2008.
JUDr. Štefan Detvai
predseda
Slovenskej advokátskej komory

1 § 6 ods. 2 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“)
2 § 61 a nasl. zákona o advokácii
3 § 12 a nasl. zákona o advokácii
4 § 1 ods. 2 Uznesenie konferencie advokátov z 19. júna 2004 o výchove advokátskych koncipientov a ďalšom vzdelávaní
advokátov
5 § 2 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“)
6 Za prax podnikového právnika sa považuje napr. prax právnika u právnickej osoby, ktorou je napr. obchodná spoločnosť,
družstvo, štátny podnik, nezisková organizácia, Kancelária verejného ochrancu práv.
7 Rovnako ako prax vyššieho súdneho úradníka sa posudzuje aj prax súdneho poradcu sudcu Ústavného súdu Slovenskej
republiky, asistenta sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, asistenta sudcu medzinárodného súdu.
8 Za prax odborného radcu zamestnaného v štátnej správe, územnej samospráve alebo vykonávajúceho prácu vo verejnom záujme sa považuje napr. práca odborného radcu, hlavného radcu, štátneho radcu, hlavného štátneho radcu, generálneho štátneho radcu napr. na pozemkovom úrade, na úseku colnej správy, na úseku katastra.
9 Za prax právnika v odbore legislatíva sa považuje napr. prax legislatívca, asistenta poslanca Národnej rady Slovenskej
republiky alebo Európskeho parlamentu.
10 § 54 zákona o vysokých školách
11 § 50 Zákonníka práce – vysvetlivky 1. súbežné pracovné pomery
12 § 4 ods. 1 písm. c) a d) zákona o advokácii

