
 

 

Profil advokátskej kancelárie GARANT PARTNER legal s.r.o. 

Advokátska kancelária GARANT PARTNER legal s.r.o. vykonáva advokáciu prostredníctvom svojich 

právnikov od roku 2008 najmä v Slovenskej republike. Ako odborníci v oblasti práva sa orientujeme v 

slovenskom právnom prostredí, v medzinárodných predpisoch, ako aj v domácej a zahraničnej 

odbornej literatúre. Disponujeme vysoko špecializovanými tímami právnikov, ktorí sa okrem 

všeobecných právnych predpisov špecializujú aj na konkrétne oblasti práva, na tvorbu legislatívy, ako 

aj na výskum v oblasti práva, vrátane publikačných aktivít. 

V rámci rozvoja právnej agendy advokátska kancelária GARANT PARTNER legal s.r.o. investuje aj do 

rozvoja výskumu v oblasti práva a právnych vzťahov. Na Slovensku sme vytvorili licencované odborné 

portály, ktoré sú dnes významným pomocníkom pre konkrétne záujmové celky, ktoré v nich 

nachádzajú celú svoju doktrinálnu spisbu. Sme odborným garantom Centrálneho portálu pre 

neziskový sektor, Centrálneho portálu pre samosprávu a Centrálneho portálu pre ľudí a rodiny. 

Podieľame sa nielen na tvorbe legislatívy pre neziskové organizácie, ale súčasne zastupujeme mnohé 

strešné organizácie pri rokovaniach so štátnou správou alebo samosprávou. Mimo neziskového 

sektora advokátska kancelária GARANT PARTNER legal s.r.o. dôverne pozná problémy miest a obcí 

a mnohým z nich je dlhoročným partnerom pri ich riešeniach.  

Advokátska kancelária GARANT PARTNER legal s.r.o. sa podieľa aj na vypracovaní odborných znení 

legislatívnych návrhov, ktoré spracúvame či už v podobe legislatívnych zámerov alebo priamo 

prostredníctvom navrhnutia zákonných ustanovení a dôvodových správ. Experti advokátskej 

kancelárie sa priamo zúčastňujú legislatívnych procesov a takisto sú prizvaní k rokovaniam ohľadom 

novej pripravovanej legislatívy. Denné sledovanie legislatívy pre našich klientov, legislatívne správy, 

rešerše a komparácie so zahraničnými úpravami sú pod stálym monitoringom nášho legislatívneho 

oddelenia.  

Štátny sektor, podnikateľský sektor a neziskový sektor spoluvytvárajú charakter Slovenska a vplývajú 

na konanie ľudí. Našou misiou hľadať spravodlivosť pre našich klientov vo forme právne konformných 

riešení, kde mlčanlivosť a dôvera v informácie sú súčasťou nášho výkonu advokácie. 
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