
Kto je advokát a kto je právnik? 

 

Väčšine ľudí sa určite už niekedy stalo, že museli vyhľadať právnu pomoc. 

Samozrejme je príjemnejšie, ak ide o nejakú pozitívnu záležitosť. Tak či onak, obrátiť sa 

museli na právnika či advokáta. Kto je však právnik a kto advokát? Existuje medzi nimi 

vlastne rozdiel? Možno Vám v tom pomôže jednoduchá charakteristika. 

 

Právnik je osoba, ktorá získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom 

odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo má uznaný 

doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou školou. 

Vysokoškolské štúdium v Slovenskej republike končí s titulom magister (Mgr.). Právnik, 

ktorý  získal akademický titul magister, môže následne získať akademický titul doktora práv 

(JUDr.). K tomu musí absolvovať rigorózne konanie, v ktorom je povinný vypracovať 

písomnú rigoróznu prácu a podrobiť sa ústnej skúške zo zvoleného právneho oboru.  

 

Advokát je takisto vyštudovanou osobou s právnym vzdelaním, ktorá je zapísaná do 

zoznamu advokátov, ktorý vedie Slovenská advokátska komora. Zaoberá sa poskytovaním 

právnych služieb iným fyzickým alebo právnickým osobám. Tieto služby sú poskytované 

spravidla za odplatu. 

Advokát je pri poskytovaní právnych služieb nezávislý, je viazaný všeobecne 

záväznými právnymi predpismi a v ich medziach príkazmi klienta. 

Advokát poskytuje právne služby za odmenu a má právo požadovať za ne primeraný 

preddavok. Advokát má popri nároku na odmenu, nárok aj na náhradu hotových výdavkov a 

na náhradu za stratu času. Odmena advokáta sa určuje na základe dohody medzi advokátom a 

klientom; ak nedôjde k dohode, patrí advokátovi tarifná odmena. 

Hlavnou úlohou  advokátov je zastupovanie klientov v rôznych konaniach pred súdmi, 

orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi. Taktiež sa zaoberajú obhajobou v 

trestnom konaní, poskytovaním právnych rád, spisovaním listín o právnych úkonoch, 

spracúvaním právnych rozborov, správou majetku klientov a ďalšími formami právneho 

poradenstva a právnej pomoci.  

Advokácia je slobodným povolaním, pričom sa riadi osobitným zákonom 586/2003 o 

advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 

(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Výkon tejto činnosti nespadá pod 
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klasickú zárobkovú činnosť v zmysle zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 

podnikaní.   V zákone  586/2003 Z.z o advokácii sú uvedené presné definície a všetky presné 

predpoklady, ktoré musí advokát spĺňať, aby mohol byť zapísaný do Slovenskej advokátskej 

komory.  Týmto zápisom sa zároveň dostáva na zoznam advokátov registrovaných 

v Slovenskej republike. 

Do zoznamu  advokátov sa zapíše každý na  základe písomnej žiadosti, kto spĺňa 

nasledovné podmienky: 

1. Má plnú spôsobilosť k právnym úkonom. 

2. Je bezúhonný. 

3. Dosiahol vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej 

fakulte vysokej školy v Slovenskej republike, alebo má uznaný doklad o vysokoškolskom 

právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou, 

4. Vykonával po dobu aspoň troch rokov právnu prax ako advokátsky koncipient. 

5. Zložil advokátsku skúšku 

6. Zložil sľub 

7. A spĺňa ďalšie predpoklady ustanovené v zákone o advokácii. 

 

Podľa najnovšej právnej úpravy môžu na Slovensku pôsobiť okrem "klasických" advokátov aj 

tzv. euroadvokáti, zahraniční advokáti a medzinárodní advokáti, ak spĺňajú zákonom 

stanovené podmienky. 

 

Naša spoločnosť je obchodná spoločnosť, ktorej predmetom podnikania je vykonávanie 

činností v zmysle predmetov činností zapísaných v obchodnom registri. Nie sme 

advokátskou kanceláriou, neposkytujeme právne služby,  no v prípade ak klient 

potrebuje právnu pomoc, alebo ak je potrebné urobiť nejaké právne úkony vieme ich 

klientovi zabezpečiť prostredníctvom spolupracujúcej advokátskej kancelárie. 
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