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OPIS NACIONALNEGA SISTEMA USPOSABLJANJA ZA ODVETNIKE na Slovaškem
1. Dostop do poklica
Visokošolska/univerzitetna
izobrazba

DA

Diploma iz prava je obvezna

DA

Koraki do pridobitve statusa
kvalificiranega odvetnika



končano uvajalno obdobje;



izpit, ki ga organizira odvetniška zbornica;



vpis v odvetniško zbornico;



zaprisega pred predsednikom odvetniške
zbornice

Druge poti do poklica

DA
Poti za prehod iz drugih poklicev
Pravna podlaga:
člena 3 in 6 zakona št. 586/2003 Z.z. o
odvetništvu (zakon o odvetništvu)


Univerzitetni

profesorji

profesorji prava

in

izredni

so lahko sprejeti v

odvetniško zbornico v dveh mesecih od
vložitve

1

vloge

in

po

zaprisegi,

če
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izpolnjujejo pogoje v zvezi z univerzitetno
diplomo in druge pogoje (iz člena 3,
odstavka 1, točk a), b), e) in i)).


Izpit

za

opravljanje

poklica

sodnika,

notarja ali tožilca, opravljen na Slovaškem,
je

enakovreden

Odvetniška

odvetniškemu

zbornica

izpitu.

lahko

za

enakovrednega odvetniškemu izpitu šteje
tudi kateri koli drug pravniški izpit.
Pogoji za registrirane evropske odvetnike so
določeni v členu 4 zakona o odvetništvu. Za novo
kvalificirane evropske odvetnike so pogoji
določeni v členu 5 zakona o odvetništvu.
2. Usposabljanje med uvajalnim obdobjem
Ali obstaja uvajalno
obdobje?

DA

Odvetniški pripravniki, vpisani v odvetniško
zbornico, morajo opraviti usposabljanje v
uvajalnem obdobju.
Pravna podlaga:
zakon

o

odvetništvu,

člen 3,

odstavek (1),

točka c)
Obvezno

DA

Predpisano trajanje:
pet let
Opomba: Za pripravnika, ki je bil na seznam
odvetniških pripravnikov, ki ga vodi slovaška
odvetniška
zbornica,
vpisan
pred
1. januarjem 2013, veljajo prejšnji predpisi, ki
določajo
triletno
obvezno
pripravništvo
(uvajalno obdobje).

Vrste struktur,
pristojnih za




odvetniška zbornica;
zasebne odvetniške pisarne in odvetniške družbe
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organiziranje
uvajalnega
usposabljanja
Oblika uvajalnega
usposabljanja

(pripravništvo v zasebni odvetniški pisarni –
praktično usposabljanje o poklicnih veščinah
pravnikov)


pripravništvo v zasebni odvetniški pisarni;



usposabljanje iz prava s posebnim učnim načrtom,
ki je skupen za vse odvetniške pripravnike;



usposabljanje o poklicnih veščinah pravnikov (v
okviru obveznih seminarjev odvetniške zbornice ali
med pripravništvom pod mentorstvom odvetnika).

Odvetniška zbornica šteje pripravništvo pri sodniku,
kandidatu za sodniško funkcijo, tožilcu, tožilskem
pripravniku in notarju kot pripravništvo odvetniškega
pripravnika. Odvetniška zbornica lahko v pripravništvo
vključi drugo pravno prakso (delo).
Na Slovaškem mora vsak odvetniški pripravnik opraviti
pet- ali triletno pripravništvo (glej zgoraj, oddelek
„Predpisano trajanje“). V teh petih ali treh letih so
pripravniki zaposleni pri registriranem odvetniku. Z
delom

v

odvetniški

pisarni

pod

mentorstvom

delodajalca odvetniški pripravnik pridobiva znanje z
različnih

pravnih

področij;

pripravniki

pridobijo

izkušnje s pripravo pravnih aktov ter nastopanjem pred
sodišči in javnimi organi ter vse potrebne pravniške
veščine. V istem pet- ali triletnem obdobju se
odvetniški pripravnik udeleži predpisanega števila
obveznih
odvetniška

seminarjev,
zbornica.

ki

jih

organizira

Seminarji

slovaška

potekajo

kot

predavanja, ki jih vodijo specializirani odvetniki, zunanji
akademiki, sodniki in drugi delavci v pravni stroki. Učni
načrt za seminarje določi odvetniška zbornica in je
skupen za vse odvetniške pripravnike. Zajema različna
pravna področja, materialno in procesno pravo,
pravniške veščine in pravno etiko.
Sprejemni

NE
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izpit/preverjanje pred
uvajalnim obdobjem
Predpisan učni načrt
med uvajalnim
obdobjem

DA

Posebnosti v zvezi s
pravom EU in
jezikovnim
usposabljanjem

NE

Slovaška odvetniška zbornica ne organizira
posebnih dejavnosti usposabljanja, namenjenih
izključno pravu EU. Vendar je pravo EU sestavni
del vseh seminarjev, ki se nanašajo na slovaško
pravo, ker je nacionalno pravo tesno povezano s
pravom EU v vsaki državi članici, zato se seveda
med predavanji omenjajo akti EU.

Uvajalno obdobje
razdeljeno v različne
faze

NE

Vendar se na seminarjih, ki jih izvaja odvetniška
zbornica, različna pravna področja obravnavajo
zaporedoma.

Ocena/izpit po
uvajalnem obdobju

DA

Obravnavane teme:
kazensko pravo, civilno pravo, družinsko pravo,
delovno pravo, pravo gospodarskih družb, upravno
pravo, davčno pravo, ustavno pravo, zakoni o
odvetniškem poklicu, pravna etika.






na podlagi poročil mentorjev (pogoj za
opravljanje odvetniškega izpita);
na podlagi pisnih izpitov (opomba: samo v
okviru odvetniškega izpita);
na podlagi ustnih izpitov (opomba: samo v
okviru odvetniškega izpita);
na podlagi ocene primera, ki ga obravnava
odvetniški pripravnik (opomba: samo v
okviru pisnega odvetniškega izpita).

3. Sistem stalnega usposabljanja
Razlikovanje med stalnim in
specialističnim
usposabljanjem

NE
Na Slovaškem ni sistema specializacije za
odvetnike.

Obveznosti v zvezi s
stalnim/specialistični
m usposabljanjem

Stalno
usposabljanje:
obstaja
okvir
neobveznega usposabljanja, kot je navedeno v
notranjih predpisih odvetniške zbornice.

NE
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Specialistično usposabljanje ni predvideno niti
z nacionalno zakonodajo niti z notranjimi
predpisi.
Pravna podlaga:
uredba generalne skupščine slovaške odvetniške
zbornice o usposabljanju za odvetniške
pripravnike in stalnem usposabljanju za
odvetnike – člen 6 (Uznesenie konferencie
advokátov o výchove advokátskych koncipientov
a ďalšom vzdelávaní advokátov).
(1) Glede na potrebe in zahteve odvetnikov,
njihovih zaposlenih in drugih delavcev v
pravni
stroki
odvetniška
zbornica
organizira seminarje in predavanja o
aktualnih težavah, povezanih s pravno
prakso, ali vprašanjih, pomembnih za
opravljanje pravniškega poklica.
(2) Udeležba na seminarjih in predavanjih je
prostovoljna.
Obveznosti v zvezi s
specialističnim
usposabljanjem

NE

Obveznosti v zvezi z
učenjem tujih jezikov

Ni obveznosti.

Obveznosti v zvezi z
vsebino prava EU pri
stalnem/specialistične
m usposabljanju

–

Specialistično usposabljanje ni predvideno niti z
nacionalno zakonodajo niti z notranjimi predpisi.

4. Sistemi akreditacije in ponudniki usposabljanja
Možnost akreditacije

NE
Na

Slovaškem

ni

sistema

akreditacije

za

ponudnike usposabljanja (točka 1). Seminarje,
delavnice,

konference

usposabljanja

lahko

in

druge

organizirajo

dejavnosti
različni

ponudniki usposabljanja (zasebne ali javne,
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komercialne

ali

nepridobitne

organizacije).

Odvetniki in odvetniški pripravniki se jih lahko
prosto udeležijo.
V skladu z uredbo generalne skupščine slovaške
odvetniške

zbornice

o

usposabljanju

za

odvetniške pripravnike in stalnem usposabljanju
za odvetnike se za del obveznega usposabljanja
odvetniških

pripravnikov

priznavajo

samo

seminarji, ki jih organizira slovaška odvetniška
zbornica.
Število ponudnikov
usposabljanja, ki ponujajo
dejavnosti stalnega
usposabljanja

Ni razpoložljivih podatkov o številu ali vrsti

Vrsta ponudnikov
usposabljanja, ki razvijajo
akreditirane dejavnosti
stalnega usposabljanja

–

ponudnikov usposabljanja.

Na Slovaškem ni sistema akreditacije za
ponudnike usposabljanja.

Dejavnosti in metode
Vrsta dejavnosti
usposabljanja, priznana v
okviru obveznosti stalnega
ali specialističnega
usposabljanja

Na
Slovaškem
ni Sodelovanje na
obveznosti v zvezi s dejavnostih
stalnim
usposabljanja v
usposabljanjem.
drugih državah
članicah EU:
Stalno usposabljanje je
organizirano
na –
prostovoljni osnovi in
navadno vključuje:
 seminarje;
 predavanja.

5. Nadzor nad dejavnostmi usposabljanja
Organizacije, vključene v
nadzor nad dejavnostmi
stalnega usposabljanja

–
Zasebnih
nadzoruje
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ponudnikov
usposabljanja
ne
odvetniška zbornica ali druga
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struktura.
Potek nadzora

–

Vir: Pilotni projekt – Evropsko izobraževanje v pravosodju: „Sklop 2 – Študija o usposabljanju
odvetnikov o pravu EU“, ki sta jo izvedla Svet odvetniških združenj Evrope (CCBE) in Evropski
inštitut za javno upravo (EIPA)
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