
Uznesenie
predsedníctva Slovenskej advokátskej komory

č. 32/12/2013
z 5. decembra 2013,

ktorým sa schvaľuje

Skúšobný poriadok Slovenskej advokátskej komory
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:

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.

(1) Skúšobná komisia Slovenskej advokátskej komory (ďalej len „skúšobná komisia“) má 75 členov.

(2) Advokáti aktívne vykonávajúci advokáciu, zapísaní v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokát-
skou komorou (ďalej len „komora“), vykonávajúci právnu prax najmenej 10 rokov tvoria 45 členov skúšobnej
komisie. Ostatných 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.

(1) Skúšobné senáty Slovenskej advokátskej komory (ďalej len „skúšobné senáty“) sú päťčlenné a sú zložené
z členov skúšobnej komisie. Tromi členmi skúšobného senátu sú advokáti aktívne vykonávajúci advokáciu, zapí-
saní v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory, vykonávajúci právnu prax najmenej 10 rokov. Štvrtým
a piatym členom je sudca, prokurátor alebo iný odborník z právnej praxe vykonávajúci právnu prax najmenej
10 rokov.
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Skúšobné senáty Slovenskej advokátskej komory
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(2) Zloženie skúšobných senátov a predsedu každého skúšobného senátu určuje predseda skúšobnej komi-
sie. Predsedom skúšobného senátu je vždy advokát aktívne vykonávajúci advokáciu.

(3) Členovia skúšobných senátov sú v odôvodnených prípadoch navzájom zastupiteľní za predpokladu za-
chovania proporcionality podľa odseku 1. Predseda skúšobnej komisie môže vymenovať ad hoc člena skúšob-
ného senátu spĺňajúceho podmienky podľa § 2 ods. 2 v prípade, ak členovi skúšobného senátu bráni závažná
prekážka vo výkone funkcie člena skúšobného senátu; nemusí ísť o člena skúšobnej komisie.

(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 za účasť na písomnom teste; hodnotenie advokátskeho koncipienta vypracúva advokát,
ktorý je školiteľom advokátskeho koncipienta v čase podania prihlášky, alebo bol posledným školiteľom advokát-
skeho koncipienta pred podaním prihlášky na advokátsku skúšku.

(2) Ak sa uchádzač nemôže zúčastniť na písomnom teste zo zdravotných dôvodov, vážnych osobných dôvo-
dov 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. Skú-
šobný poplatok uhradený podľa odseku 1 sa v takomto prípade nevracia. V prípade odôvodneného ospravedl-
nenia uchádzača advokátskej skúšky sa skúšobný poplatok uhradený podľa odseku 1 nevracia, ale považuje sa
za skúšobný poplatok za písomný test v inom termíne v prípade, ak ospravedlnený uchádzač doručí komore
prihlášku na advokátsku skúšku najneskôr do šiestich mesiacov od termínu, v ktorom mu komora prvýkrát umož-
nila vykonať advokátsku skúšku. Ak sa uchádzač opakovane ospravedlní aj z druhého termínu, v ktorom mu bolo
umožnené vykonanie písomného testu, skúšobný poplatok za písomný test uhradený podľa odseku 1 sa nevra-
cia a pri ďalšej prihláške na vykonanie advokátskej skúšky musí uchádzač znovu uhradiť skúšobný poplatok
podľa odseku 1.

(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.

(1) Advokátska skúška začína vykonaním písomného testu. Na písomný test pozve komora uchádzača spĺňa-
júceho podmienky podľa § 4 ods. 1 najneskôr do troch mesiacov od doručenia prihlášky na advokátsku skúšku.

(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 predse-
dom 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 prá-
va 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 2500 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 práv-
nych predpisov, literatúru ani elektronické zariadenia; možnosť použiť elektronické zariadenie určené komorou
na vykonanie písomného testu tým nie je dotknutá.

§ 4
Podmienky účasti na advokátskej skúške

§ 5
Zloženie a organizácia advokátskej skúšky

§ 6
Písomný test
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(7) Výsledok písomného testu s hodnotením „prospel výborne“, „prospel“ alebo „neprospel“ oznámi komora
uchádzačovi o advokátsku skúšku do desiatich dní od konania písomného testu.

(8) Písomný test sa vyhodnocuje s hodnotením „prospel výborne“, „prospel“ alebo „neprospel“. Na hodno-
tenie „prospel výborne“ musí uchádzač advokátskej skúšky odpovedať správne najmenej na 95 otázok. Na hod-
notenie „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 § 4 ods. 1.

(1) Uchádzač, ktorý absolvoval písomný test s hodnotením „prospel“ alebo „prospel výborne“, sa môže pri-
hlásiť na niektorý z voľných termínov uverejnených na webovom sídle komory na absolvovanie písomných úloh
a ústnej časti advokátskej skúšky do šiestich mesiacov od vykonania písomného testu. Pri prihlasovaní na ústnu
časť advokátskej skúšky si uchádzač môže zvoliť čas jej začiatku z voľných časových termínov určených komo-
rou; tento čas slúži potrebám účasti školiteľa uchádzača o advokátsku skúšku a od skutočného času ústnej časti
advokátskej skúšky uchádzača o advokátsku skúšku 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 najneskôr do piatich dní od prihlásenia; ak v uvedenej
lehote nebude komora úhradu evidovať, termín uvoľní a uchádzač sa môže prihlásiť na iný z voľných časových
termínov určených komorou.

(2) Ak sa uchádzač nemôže zúčastniť na písomných úlohách alebo ústnej časti advokátskej skúšky zo zdra-
votných 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 písomných úlohách alebo ústnej časti bez ospravedlnenia podľa odseku 2,
neklasifikuje sa. Skúšobný poplatok uhradený podľa odseku 1 sa v takomto prípade nevracia. V prípade odôvod-
neného ospravedlnenia uchádzača sa skúšobný poplatok uhradený podľa odseku 1 nevracia, ale považuje sa za
skúšobný poplatok za vypracovanie písomných úloh a ústnu časť v inom termíne v prípade, ak sa ospravedlnený
uchádzač prihlási na vypracovanie písomných úloh a ústnu časť advokátskej skúšky najneskôr do šiestich mesia-
cov od termínu, v ktorom mal vykonať ústnu časť advokátskej skúšky v pôvodnom termíne. Ak sa uchádzač opa-
kovane ospravedlní aj z druhého termínu, na ktorý sa prihlásil, skúšobný poplatok sa nevracia a pri ďalšej prihláš-
ke na vypracovanie písomných úloh a ústnej časti advokátskej skúšky musí uchádzač znovu uhradiť skúšobný
poplatok podľa odseku 1.

(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. Maxi-
málny čas na spracovanie každej z písomných úloh sú 2 hodiny. Zadanie písomných úloh pripravuje predseda
senátu vykonávajúci dozor pri spracovaní písomných úloh alebo ním poverený člen skúšobného senátu. Na ten-
to účel predseda skúšobného senátu alebo ním poverený člen pripraví najmenej 6 písomných úloh z trestného
práva, najmenej 6 písomných úloh z občianskeho práva a najmenej 6 písomných úloh z obchodného práva na
konkrétny termín advokátskej skúšky.

(1) Na ústnej časti advokátskej skúšky sa môže zúčastniť len uchádzač, ktorý bol z písomných úloh vyhodno-
tený prospechom „prospel“ alebo „prospel výborne“. Výsledok hodnotenia písomných úloh oznámi uchádza-
čovi predseda skúšobného senátu alebo ním poverený člen senátu bezprostredne pred konaním ústnej časti
advokátskej skúšky.

§ 7

§ 8
Písomné úlohy

§ 9
Ústna časť advokátskej skúšky
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(2) Účelom ústnej časti advokátskej skúšky je preveriť odborné vedomosti uchádzača a jeho schopnosť uplat-
niť ich na ochranu práv a záujmov klienta.

(3) Ústna časť advokátskej skúšky začína nasledujúci deň po spracovaní písomných úloh a skladá sa z obha-
joby 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 pro-
cesného),

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 a aktualizuje predsedníctvo komory. Komora otázky
sprístupní na webovom sídle komory.

(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 prí-
pade uchádzača, ktorý podľa výsledku v prvom kole hlasovania vyhovel. Uchádzač, ktorý podľa výsledku hlaso-
vania v prvom kole nevyhovel, klasifikuje sa 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.

(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 čas-
tiach advokátskej skúšky.

(3) Hodnotenie „prospel“ získa uchádzač, ktorý mal hodnotenie jednotlivých častí advokátskej skúšky „pros-
pel výborne“ alebo „prospel“.

(4) Hodnotenie „neprospel“ získa uchádzač, ktorý bol hodnotením „neprospel“ hodnotený hocikedy v prie-
behu advokátskej skúšky.

(5) Hodnotenie jednotlivých častí advokátskej skúšky sa zapisuje do skúšobného protokolu, ktorý sa vyho-
tovuje o priebehu advokátskej skúšky. Súčasťou skúšobného protokolu sú písomný test a písomné úlohy spra-
cované 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“ vy-
svedčenie o absolvovaní advokátskej skúšky.

(7) Uchádzač advokátskej skúšky s hodnotením „neprospel“ sa môže za predpokladu splnenia podmienok
v § 4 ods. 1 opakovane prihlásiť na advokátsku skúšku; advokátsku skúšku vykoná v takom prípade celú v roz-
sahu stanovenom v § 5 odsek 1.

(1) Účasť školiteľa advokátskeho koncipienta na ústnej časti advokátskej skúšky je povinná. Na ústnej časti ad-
vokátskej skúšky sa zúčastňuje advokát, ktorý podľa § 4 ods. 1 vypracoval ako školiteľ hodnotenie advokátskeho
koncipienta na účely advokátskej skúšky.

(2) Ak sa školiteľ advokátskeho koncipienta nemôže zúčastniť na advokátskej skúške z dôvodu prekážky
v práci definovanej predpismi pracovného práva, je povinný túto skutočnosť oznámiť komore a uchádzač o ad-
vokátsku skúšku si môže zvoliť náhradný termín postupom podľa § 5 ods. 4. V prípade opakovanej voľby náhrad-
ného termínu z dôvodov podľa prvej vety je každá ďalšia voľba náhradného termínu spoplatnená paušálnou

§ 10
Hodnotenie advokátskej skúšky ako celku

§ 11
Účasť školiteľa na ústnej časti advokátskej skúšky



strana5 Ročník2013–Čiastka36
vestník

slovenskej
advokátskej

komory

náhradou určenou na úhradu márne vynaložených výdavkov na organizáciu ústnej časti advokátskej skúšky.
Výška paušálnej náhrady sa stanovuje v sume 150 .

(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 ab-
solvovanie advokátskej skúšky je možné bez účasti školiteľa; na rozhodnutie je potrebný súhlas všetkých členov
skúšobného senátu.

(4) Komora písomne alebo elektronicky oznámi školiteľovi uchádzača o advokátsku skúšku termín konania jej
ústnej časti.

(1) Predseda skúšobnej komisie môže poveriť zastupovaním pri plnení svojich úloh hociktorého člena skúšob-
nej komisie.

(2) Predseda skúšobnej komisie môže v prípade, ak predsedovi senátu bráni prekážka, poveriť jeho zastupo-
vaním iného člena skúšobného senátu alebo iného člena skúšobnej komisie.

Tento Skúšobný poriadok sa použije na advokátske skúšky organizované komorou po nadobudnutí jeho účin-
nosti. 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.

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.

Tento Skúšobný poriadok nadobúda účinnosť dňom uverejnenia vo vestníku Slovenskej advokátskej komory.

§ 12
Splnomocňovacie ustanovenia

§ 13
Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 14
Zrušovacie ustanovenie

§ 15
Účinnosť

JUDr. Ľubomír Hrežďovič
predseda

Slovenskej advokátskej komory


