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Názov fakulty:  Právnická fakulta 

 

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU 

 

Kód:    ***** 

Názov:    Klinika advokácie 

Zabezpečuje:   Katedra dejín práva 

Druh vzdelávacej činnosti:  Seminár, Prax 

Počet kreditov:   4 

Odporúčaný semester:  LS 

Rozsah vzdelávacej činnosti (v hodinách): Týždenný 0/1 

Za obdobie štúdia:   12 

Stupeň štúdia:   2. 

Metóda vzdelávacej činnosti: Prezenčná 

 

Odporúčaný semester Študijný program 

1.rok LS  Právo (DŠMgr-PR) 

 

Podmieňujúce predmety: 

Ukončenie bakalárskeho štúdia. 

 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Ukončenie priebežným hodnotením. 

Priebežné hodnotenie: Aktivita na seminároch a konzultácia s vyučujúcim; Prax* 

Záverečné hodnotenie: Aktivita na seminároch a konzultácia s vyučujúcim; Prax* 

škála hodnotenia: A 100-92 %, B 91-84 %, C 83-76 %, D 75-68 %, E 67-60 %, FX 59-0 % 

Ukončené: Ukončenie priebežným hodnotením 

 

Cieľ predmetu: 

Okrem základnej úlohy, ktorú štúdium práva poskytuje, t. j. vzdelávanie študentov v tejto 

vednej disciplíne, má štúdium práva za úlohu tiež zabezpečiť prípravu študentov na výkon 

právnických povolaní, okrem iných aj na výkon advokácie. 

Tento predmet má za úlohu priblížiť študentom poslanie advokácie, predovšetkým priblížiť čo 

je advokácia, čo je výkon advokácie a čo je poskytovanie právnych služieb. 

Tento predmet má zároveň za úlohu uviesť študenta do praxe tak, aby vedel samostatne 

aplikovať a využiť svoje poznatky z pozitívneho práva v reálnom živote, no najmä na 

právnickom fóre. 

V jednoduchosti povedené, cieľom predmetu je priblíženie postupu, kedy príde za advokátom 

klient a požiada ho o konkrétne poskytnutie právnej služby a advokát musí zvoliť penzum 

možností, ktoré mu právo a právny poriadok poskytuje. 

Študent by po absolvovaní tohto predmetu mal tiež vedieť pripraviť základné podania 

a vypracovať niektoré listiny týkajúce sa záväzkových vzťahov, vrátane aplikovania postupu 

pri ich uzatváraní. 



Stručná osnova predmetu: 

Tento predmet je vedený formou seminárov a podporovaný praxou v advokátskej kancelárii. 

Úvodné semináre majú za úlohu priblížiť študentovi, čo je advokácia, čo je výkon advokácie 

a čo je poskytovanie právnych služieb, ako i priblížiť vzťah medzi klientom a advokátom 

a advokátmi navzájom, najmä vymedzenie základných práv a povinností v súvislosti 

s advokáciou. 

Ďalej sa semináre budú venovať výkonu advokácie, t.j. zastupovanie klientov v konaní pred 

súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi, obhajoba v trestnom konaní, 

poskytovanie právnych rád, spisovanie listín o právnych úkonoch, spracúvanie právnych 

rozborov, správa majetku klientov a ďalšie formy právneho poradenstva. 

Záverom by sa seminár mal niesť v duchu dialógu medzi vyučujúcim a študentmi, v duchu 

konverzácii na individuálne dohodnutú tému, najmä s ohľadom na to, čo študentov zaujíma 

a čo by chceli priblížiť. 

Celý priebeh štúdia bude zabezpečovaný a podporovaný formou študentskej praxe 

v advokátskej kancelárii, v rozsahu a na základe individuálnej dohody so študentom, najmä 

s ohľadom na jeho záujem. 

 

Literatúra: 

Povinná literatúra: 

Povinná literatúra k predmetu je stanovená individuálne. 

Odporúčaná literatúra: 

Olej, J. Kerecman, P., Kalata, P. a kol. Zákon o advokácii. Komentár. 1. vydanie. 

Bratislava: C. H. Beck, 2013, 768 s. ISBN 978-80-89603-11-4; 

Fiačan, I., Kerecman, P., Baricová, J., Hellenbart, V., Sedlačko, F. a kol. Vyhláška 

o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb (advokátska tarifa). 

Komentár. 1. vydanie. Bratislava: C. H. Beck, 2015, 224 s. ISBN 978-80-89603-34-3; 

Odporúčaná literatúra k predmetu je stanovená aj individuálne. 

 

Poznámky: 

Predmet je kreovaný najmä pre študentov so záujmom stať sa advokátom alebo spoznať 

advokáciu ako takú. Predmet je obmedzený pre cca 10 študentov. 

Predmet je možné si zapísať na základe rozhodnutia o prijatí, ktoré je výsledkom prijímacieho 

pohovoru; Podmienkou zúčastnenia sa prijímacieho pohovoru je predloženie motivačného 

listu maximálne v rozsahu jednej strany (A4), na tému „Prečo chcieť byť advokátom / 

advokátkou?“ 

* Požiadavka absolvovania praxe spočíva vo vykonaní praxe právnického povolania, najmä 

advokácie, v rozsahu najmenej 8 hodín týždenne v priemere za daný semester; Prax si môže 

študent zabezpečiť sám alebo požiada o jej sprostredkovanie vyučujúceho. 

 

Vyučujúci: 

JUDr. Jakub Löwy, PhD. LLM., skúšajúci, cvičiaci 

 

Dátum poslednej zmeny: 20.04.2017 

Schválil:  


