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V ý b e r o v é    k o n a n i e 
na obsadenie pracovnej pozície 
 
 

Právny asistent (paralegal) 
 
 
Miesto práce 
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 
 
Druh pracovného pomeru 
Skrátený úväzok (pracovná zmluva) 
 
Termín nástupu 
15.10.2018 alebo dohodou 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti 
Asistencia advokátom a koncipientom advokátskej kancelárie pri príprave a vybavovaní právnych káuz, ktorými sú 
poverení (zmluvy, spory, analýzy, atď.), s náročnosťou primeranou skúsenostiam a schopnostiam študenta 1. - 4. 
ročníka PF, príprava právnych bulletinov, práca s judikatúrou, case studies, príprava abstraktov, preklady 
odborných textov, kontakt so súdmi a úradmi, náročnejšia administratívna činnosť prekračujúca kompetencie 
sekretariátu. 
 
Zamestnanecké výhody, benefity 
Kancelária ponúka pracovný pomer a s tým spojené benefity ako dovolenka, 13. plat, stravné, ošatné a hrubú 
hodinovú mzdu vo výške 5,00 Eur alebo dohodou. 
 
 
PONÚKAME: 
‐ zaujímavú a tvorivú prácu v poprednej advokátskej kancelárii na Slovensku, 
‐ prístup k nadštandardnej knižnici právnickej literatúry a k ďalším informačným zdrojom a odborným 
 databázam (vlastná licencia ASPI, Beck-online, noveaspi.sk, judikaty.info, a i.) aj pre vlastné študijné potreby, 
‐ hradenú účasť na externých seminároch a školeniach z oblasti práva, 
‐ pružný pracovný čas podľa rozvrhu, 
‐ bohatý sociálny program vrátane množstva voľnočasových aktivít, 
‐ možnosť ďalšieho profesionálneho rastu a sebarealizácie, 
‐ v prípade osvedčenia právneho asistenta možnosť pokračovať v kancelárii ako advokátsky koncipient, 
‐ príležitosť pracovať pre poprednú korporátnu klientelu. 
 
 
PROSÍME UCHÁDZAČOV O ZASLANIE PROFESIJNÉHO ŽIVOTOPISU V ANGLICKOM A SLOVENSKOM 
JAZYKU (E-MAIL, POŠTA). 
 
Zaslaním Vašich osobných údajov našej spoločnosti Škubla & Partneri s.r.o. pre účely uchádzania sa o 
zamestnanie potvrdzujete, že ste sa oboznámili s našimi podmienkami spracúvania osobných údajov, dostupnými 
na www.skubla.sk/ochrana-osobnych-udajov. 
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POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČA: 
 
Základné znalosti: 
- na úrovni študenta 1. - 4. ročníka slovenskej právnickej fakulty. 
 
Osobnostné predpoklady a zručnosti 
Pracovné miesto je určené pre študenta, ktorý navštevuje 1. -  4. ročník denného štúdia PF a má záujem o prácu 
v advokácii. Ide o miesto právneho asistenta (paralegal) v AK, rozvrhnutie pružného pracovného času je možné 
dohodnúť podľa rozvrhu. Hľadáme študenta, ktorý má analytické schopnosti a nadpriemerné študijné výsledky. 
 
ĎALEJ POŽADUJEME: 
- zodpovednosť a presnosť, 
- vysoké pracovné nasadenie a flexibilitu, 
- schopnosť pracovať v tíme, 
- lojálnosť, 
- komunikatívnosť, 
- profesionálne vystupovanie. 
 
Jazykové znalosti 
Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2) 
 
Počítačové znalosti 
Microsoft Excel - pokročilý 
Microsoft Word - pokročilý 
Microsoft Outlook - pokročilý 
 
Stručná charakteristika spoločnosti Škubla & Partneri s.r.o. 
Advokátska kancelária Škubla & Partneri je jedna z najväčších kancelárií na Slovensku. Poskytuje právne 
poradenstvo vo všetkých oblastiach právneho poriadku, s dôrazom na potreby prevažujúcej korporátnej klientely. 
Venuje sa najmä príprave právnych analýz z rôznych odvetví súkromného aj verejného práva, poradenstvu pri 
fúziách a akvizíciách, pri transformácii, reštrukturalizácii a následnom odpredaji podnikov a poradenstvu a právnej 
pomoci v sporovej agende. 
AK Škubla & Partneri získala viaceré ocenenia a uznania od renomovaných hodnotiteľov trhu poskytovaných 
právnických služieb na Slovensku a vo svete. Ratingová agentúra The Legal 500 nás vo svojom aktuálnom 
hodnotení označila ako Leading Firm v oblasti Komerčné a korporátne právo, M&A, Spory a arbitráž a 
Nehnuteľnosti a stavebníctvo. 
Sme členom elitnej globálnej siete First Law International („FLI NET“) združujúcej viac ako 80 nezávislých 
advokátskych kancelárií, podľa Chambers&Partners a Legal 500 poskytujúcich svojim klientom komplexnú škálu 
právnych služieb na najvyššej úrovni. 
 
 
Adresa     
Škubla & Partneri s. r. o.       
Digital Park II, Einsteinova 25  
851 01 Bratislava 
www.skubla.sk 
 
Kontaktná osoba: Ing. Andrea Hudoková, Office Manager 
E-mail: andrea.hudokova@skubla.sk 
 

 


