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A. Informácie o spoločnosti N-advokát, s. r. o., advokátska kancelária, účinné od 27.07.2021: 

 

Informácie o spoločnosti N-advokát, s. r. o., advokátska kancelária 

(ďalej len „poskytovateľ“) aj podľa § 3a Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, § 6 zákona č. 136/2010 Z. z. v znení neskorších 

predpisov, § 4 zákona č. 22/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 10a zákona č. 250/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov 

 

Obchodné meno:  

Právna forma: 

Sídlo: 

IČO: 

Telefónne číslo: 

Adresa elektronickej pošty: 

Webové sídlo: 

N-advokát, s. r. o.  

spoločnosť s ručením obmedzeným  

Lovinského 4408/22, 811 04 Bratislava, Slovenská republika 

51098636 

(+421)903 825 066 

navratil@n-advokat.sk 

https://n-advokat.sk  

Označenie registra alebo inej úradnej 

evidencie osôb a číslo, pod ktorým je 

poskytovateľ v tomto registri alebo 

evidencii zapísaný: 

Poskytovateľ je založený podľa práva Slovenskej republiky a je zapísaný v obchodnom registri Okresného 

súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 122253/B. Poskytovateľ je súčasne zapísaný aj v zozname 

spoločností s ručením obmedzeným vedeným Slovenskou advokátskou komorou, pričom konateľ 

poskytovateľa Mgr. Michal Navrátil je ako advokát zapísaný v zozname advokátov vedeným Slovenskou 

advokátskou komorou pod registračným číslom: 7635. Titul Mgr. bol konateľovi poskytovateľa udelený 

v Slovenskej republike. 

Príslušný orgán, ktorý rozhodol o udelení 

oprávnenia, na základe ktorého 

poskytovateľ poskytuje službu: 

Slovenská advokátska komora, IČO: 30795141, so sídlom: Kolárska 4, 813 42 Bratislava 

 

Daňové identifikačné číslo:  

Identifikačné číslo pre DPH:  

2120596984 

SK2120596984 

Členstvo v profesijnej organizácii: Slovenská advokátska komora, IČO: 30795141, so sídlom: Kolárska 4, 813 42 Bratislava 

Všeobecné podmienky poskytovania 

služby: 

Poskytovateľ poskytuje právne služby v súlade so zákonom č. 586/2003 Z. z. v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Zákon o advokácii“; účinné znenie Zákona o advokácii je dostupné na adrese: 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/586) a v súlade s príslušnými predpismi Slovenskej 

advokátskej komory, uzneseniami konferencie advokátov Slovenskej advokátskej komory a uzneseniami 

predsedníctva Slovenskej advokátskej komory prijatými v súlade so Zákonom o advokácii, a to na základe 

zmlúv o poskytovaní právnych služieb uzatvorených s klientmi a v ich súlade. Predpisy Slovenskej 

advokátskej komory, uznesenia konferencie advokátov Slovenskej advokátskej komory a uznesenia 

predsedníctva Slovenskej advokátskej komory sú dostupné na webovom sídle Slovenskej advokátskej 

komory na adrese: https://www.sak.sk, kde sú súčasne trvalo prístupné aj informácie o tejto samosprávnej 

stavovskej organizácii. Z príslušnej zmluvy o poskytovaní právnych služieb vyplývajú okrem iného bližšie 

podmienky poskytovania právnych služieb, vrátane platobných podmienok, lehôt na poskytovanie 

právnych služieb a dĺžka trvania takejto zmluvy (prípadne aj podmienky vypovedania takejto zmluvy).  

Zmluvné ustanovenia, ktoré sa týkajú 

voľby práva alebo voľby súdu: 

Poskytovateľ v zmluvách uplatňuje zmluvné dojednania, ktoré sa týkajú voľby rozhodného práva (dohoda 

o voľbe ako rozhodného práva – právneho poriadku Slovenskej republiky, ktorým sa riadi zmluva) a voľby 

právomoci súdu (dohoda o voľbe právomoci, zakladajúca právomoc súdov Slovenskej republiky pre 

prípad sporu v súvislosti so zmluvou), pokiaľ v konkrétnej zmluve nie je uvedené inak.  

Spôsob určenia odmeny za služby 

poskytovateľa: 

Právny rámec odmeňovania pri poskytovaní právnych služieb je v Slovenskej republike upravený najmä 

Zákonom o advokácii (najmä § 24) a vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z. z. o 

odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „Vyhláška AT“; účinné znenie Vyhlášky AT je dostupné na adrese: https://www.slov-lex.sk/pravne-

predpisy/SK/ZZ/2004/655). Poskytovateľ pri určení odmeny postupuje v súlade s uvedenými právnymi 

predpismi. Poskytovateľ poskytuje právne služby za odmenu a má právo požadovať za ne primeraný 

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

náhradu za stratu času. Odmena poskytovateľa sa určuje na základe dohody medzi poskytovateľom a 

klientom; ak nedôjde k dohode, patrí poskytovateľovi tarifná odmena (tarifná odmena je bližšie upravená 

najmä v § 9 až 14 Vyhlášky AT). Poskytovateľ upozorňuje klienta, že v prípade zastupovania klienta v 

súdnom konaní pred vnútroštátnymi súdmi Slovenskej republiky, tieto súdy pri rozhodovaní o 

výške náhrady trov právneho zastúpenia v súčasnosti vychádzajú len z tarifnej odmeny a náhrad určených 

podľa Vyhlášky AT (t. z. v prípade plného úspechu klienta v súdnom konaní mu náhradu trov právneho 

mailto:navratil@n-advokat.sk
https://n-advokat.sk/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/586
https://www.sak.sk/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/655
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/655
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zastúpenia môžu priznať len do výšky tarifnej odmeny a náhrad určených podľa Vyhlášky AT).  

Základný popis služieb poskytovateľa: Poskytovateľ poskytuje právne služby. Právnymi službami, ktoré poskytuje poskytovateľ sú najmä 

zastupovanie 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 a ďalšie formy právneho poradenstva.  

Kontaktné údaje poisťovateľa, s ktorým 

uzavrel poskytovateľ zmluvu o poistení a 

rozsah poistenia zodpovednosti za škodu 

spôsobenú výkonom činnosti a územný 

rozsah tohto poistenia: 

Poskytovateľ zodpovedá za prípadnú škodu spôsobenú pri poskytovaní právnych služieb v súlade 

s právnymi predpismi. Poskytovateľ je poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú pri 

poskytovaní právnych služieb v spoločnosti Wüstenrot poisťovňa, a. s., IČO: 31383408, Karadžičova 17, 

825 22 Bratislava, a to v rozsahu 1.500.000,- € na jednu a spolu na všetky poistné udalosti počas doby 

trvania poistenia. Poistenie sa týka poistných udalostí, ku ktorým došlo a pri ktorých zároveň škoda 

nastala na území Slovenskej republiky a krajín Európskej únie, poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za 

škodu vzniknutú pri poskytovaní právnych služieb podľa slovenského práva a práva Európskej únie. 

Kontaktné údaje, kde možno podať 

sťažnosť, reklamáciu alebo podnet na 

poskytovanú službu alebo získať 

informácie o poskytovanej službe: 

Reklamáciu, sťažnosť alebo podnet týkajúci sa služieb poskytovateľa možno uplatniť v sídle poskytovateľa 

uvedenom vyššie. Poskytovateľ vybavuje reklamácie, sťažnosti a podnety spôsobom a v rozsahu 

stanovenom právnymi predpismi. Sťažnosť na poskytovateľa možno podať aj na adrese: Slovenská 

advokátska komora, Kolárska 4, 813 42 Bratislava. Bližšie informácie o poskytovaných službách možno 

získať v sídle poskytovateľa uvedenom vyššie alebo aj na adrese: Slovenská advokátska komora, 

Kolárska 4, 813 42 Bratislava.  

 

V Bratislave, dňa 27. júla 2021. 
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B. Informácie o JELENČÍK A PARTNERI advokátska kancelária, s.r.o., účinné od 01.07.2021: 

 

 

Informácie o spoločnosti JELENČÍK A PARTNERI advokátska kancelária, s.r.o. 
(ďalej len „poskytovateľ“) aj podľa § 3a Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, § 6 zákona č. 136/2010 Z. z. v znení neskorších 

predpisov, § 4 zákona č. 22/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 10a zákona č. 250/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov 

 

 

Obchodné meno:  

Právna forma: 

Sídlo: 

IČO: 

Telefónne číslo: 

Adresa elektronickej pošty: 

Webové sídlo: 

JELENČÍK A PARTNERI advokátska kancelária, s.r.o.  

spoločnosť s ručením obmedzeným  

Tatranská 49, 841 06 Bratislava, Slovenská republika 

47 245 042  

(+421)903 618 596 

jelencik@jelencik.sk 

www.jelencik.sk  

Označenie registra alebo inej 

úradnej evidencie osôb a číslo, pod 

ktorým je poskytovateľ v tomto 

registri alebo evidencii zapísaný: 

Poskytovateľ je založený podľa práva Slovenskej republiky a je zapísaný v obchodnom registri 

Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 86581/B. Poskytovateľ je súčasne zapísaný aj 

v zozname spoločností s ručením obmedzeným vedeným Slovenskou advokátskou komorou, pričom 

konateľ poskytovateľa JUDr. Michal Jelenčík je ako advokát zapísaný v zozname advokátov 

vedeným Slovenskou advokátskou komorou pod registračným číslom: 6370. Titul JUDr. bol 

konateľovi poskytovateľa udelený v Slovenskej republike. 

Príslušný orgán, ktorý rozhodol o 

udelení oprávnenia, na základe 

ktorého poskytovateľ poskytuje 

službu: 

Slovenská advokátska komora, IČO: 30 795 141, so sídlom Kolárska 4, 813 42 Bratislava 

 

Daňové identifikačné číslo:  

Identifikačné číslo pre DPH:  

20 2367 6259 

poskytovateľ nie je platiteľom DPH 

Členstvo v profesijnej organizácii: Slovenská advokátska komora, IČO: 30 795 141, so sídlom Kolárska 4, 813 42 Bratislava 

Všeobecné podmienky poskytovania 

služby: 

Poskytovateľ poskytuje právne služby v súlade so zákonom č. 586/2003 Z. z. v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Zákon o advokácii“; účinné znenie Zákona o advokácii je dostupné na adrese: 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/586) a v súlade s príslušnými predpismi 

Slovenskej advokátskej komory, uzneseniami konferencie advokátov Slovenskej advokátskej komory 

a uzneseniami predsedníctva Slovenskej advokátskej komory prijatými v súlade so Zákonom o 

advokácii, a to na základe zmlúv o poskytovaní právnych služieb uzatvorených s klientmi a v ich 

súlade. Predpisy Slovenskej advokátskej komory, uznesenia konferencie advokátov Slovenskej 

advokátskej komory a uznesenia predsedníctva Slovenskej advokátskej komory sú dostupné na 

webovom sídle Slovenskej advokátskej komory na adrese: https://www.sak.sk, kde sú súčasne trvalo 

prístupné aj informácie o tejto samosprávnej stavovskej organizácii. Z príslušnej zmluvy 

o poskytovaní právnych služieb vyplývajú okrem iného bližšie podmienky poskytovania právnych 

služieb, vrátane platobných podmienok, lehôt na poskytovanie právnych služieb a dĺžka trvania 

takejto zmluvy (prípadne aj podmienky vypovedania takejto zmluvy).  

Zmluvné ustanovenia, ktoré sa 

týkajú voľby práva alebo voľby 

súdu: 

Poskytovateľ v zmluvách uplatňuje zmluvné dojednania, ktoré sa týkajú voľby rozhodného práva 

(dohoda o voľbe ako rozhodného práva – právneho poriadku Slovenskej republiky, ktorým sa riadi 

zmluva) a voľby právomoci súdu (dohoda o voľbe právomoci, zakladajúca právomoc súdov 

Slovenskej republiky pre prípad sporu v súvislosti so zmluvou), pokiaľ v konkrétnej zmluve nie je 

uvedené inak.  

Spôsob určenia odmeny za služby Právny rámec odmeňovania pri poskytovaní právnych služieb je v Slovenskej republike 

mailto:navratil@n-advokat.sk
http://www.jelencik.sk/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/586
https://www.sak.sk/
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poskytovateľa: upravený najmä Zákonom o advokácii (najmä § 24) a vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 

655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Vyhláška AT“; účinné znenie Vyhlášky AT je dostupné na adrese: 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/655). Poskytovateľ pri určení odmeny postupuje 

v súlade s uvedenými právnymi predpismi. Poskytovateľ poskytuje právne služby za odmenu a má 

právo požadovať za ne primeraný preddavok. Poskytovateľ popri nároku na odmenu má nárok aj na 

náhradu hotových výdavkov a na náhradu za stratu času. Odmena poskytovateľa sa určuje na 

základe dohody medzi poskytovateľom a klientom; ak nedôjde k dohode, patrí poskytovateľovi tarifná 

odmena (tarifná odmena je bližšie upravená najmä v § 9 až 14 Vyhlášky AT). Poskytovateľ 

upozorňuje klienta, že v prípade zastupovania klienta v súdnom konaní pred vnútroštátnymi súdmi 

Slovenskej republiky, tieto súdy pri rozhodovaní o výške náhrady trov právneho zastúpenia 

v súčasnosti vychádzajú len z tarifnej odmeny a náhrad určených podľa Vyhlášky AT (t. z. v prípade 

plného úspechu klienta v súdnom konaní mu náhradu trov právneho zastúpenia môžu priznať len do 

výšky tarifnej odmeny a náhrad určených podľa Vyhlášky AT).  

Základný popis služieb 

poskytovateľa: 

Poskytovateľ poskytuje právne služby. Právnymi službami, ktoré poskytuje poskytovateľ sú najmä 

zastupovanie 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 a ďalšie formy právneho poradenstva.  

Kontaktné údaje poisťovateľa, s 

ktorým uzavrel poskytovateľ zmluvu 

o poistení a rozsah poistenia 

zodpovednosti za škodu spôsobenú 

výkonom činnosti a územný rozsah 

tohto poistenia: 

Poskytovateľ zodpovedá za prípadnú škodu spôsobenú pri poskytovaní právnych služieb v súlade 

s právnymi predpismi. Poskytovateľ je poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú pri 

poskytovaní právnych služieb v spoločnosti Wüstenrot poisťovňa, a. s., IČO: 31 383 408, so sídlom 

Karadžičova 17, 825 22 Bratislava, a to v rozsahu 1.500.000,-EUR na jednu a spolu na všetky 

poistné udalosti počas doby trvania poistenia. Poistenie sa týka poistných udalostí, ku ktorým došlo a 

pri ktorých zároveň škoda nastala na území Slovenskej republiky a krajín Európskej únie, poistenie 

sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu vzniknutú pri poskytovaní právnych služieb podľa 

slovenského práva a práva Európskej únie. 

Kontaktné údaje, kde možno podať 

sťažnosť, reklamáciu alebo podnet 

na poskytovanú službu alebo získať 

informácie o poskytovanej službe: 

Reklamáciu, sťažnosť alebo podnet týkajúci sa služieb poskytovateľa možno uplatniť v sídle 

poskytovateľa uvedenom vyššie. Poskytovateľ vybavuje reklamácie, sťažnosti a podnety spôsobom 

a v rozsahu stanovenom právnymi predpismi. Sťažnosť na poskytovateľa možno podať aj na adrese: 

Slovenská advokátska komora, Kolárska 4, 813 42 Bratislava. Bližšie informácie o poskytovaných 

službách možno získať v sídle poskytovateľa uvedenom vyššie alebo aj na adrese: Slovenská 

advokátska komora, Kolárska 4, 813 42 Bratislava.  

 

V Bratislave, dňa 1. júla 2021. 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/655

