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Slovenská advokátska komora, nadväzujúc na parciálne edičné výstupy, v ktorých 

predstavuje významné osobnosti advokátskeho života a práce na Slovensku, so snahou 

poukázať nielen na osobnosti zo svojich radov aktívnych v 20. storočí, ale aj na ich 

spoločensky prínos, históriu, ktorej boli sami tvorcami, vydala v roku 2015 publikáciu 

o svojom členovi, advokátovi JUDr. Jánovi Eugenovi Kováčovi (1923 – 1999). V podnázve 

zborníka je osobnosť označená ako nekorunovaný kráľ Justičného paláca – t. j. v zmysle 

„...priameho chlapa, legendy slovenskej advokácie, uznávanej osobnosti...“ (s. 7) v ľudskej 

i profesijnej rovine.  

Zborník ponúka pohľady na kariéru, postoje, charakter, prístup k práci z časti 

i súkromie od viacerých autorov, advokátov, kolegov, ktorí s ním pôsobili v advokátskej 

poradni, sudcov i príbuzných (syna). Základné biografické údaje komplexne v kontexte doby, 

odborného i kariérneho rastu, so zhodnotením jeho advokátskej činnosti v jednotlivých 

obdobiach až po čas jeho slobodnej advokácie (1900 – 1999), spracoval Peter Kecerman – 

Advokát Eugen Kováč  (1923 – 1999) (s.  9-26). Faktografia je podložená, poznámkový 

aparát má dokumentačnú hodnotu. Zaujímavé časti pre nezainteresovaného čitateľa 

predstavujú pasáže z jeho praxe, ukážky  zo začatých kárnych/disciplinárnych konaní, ktoré 

boli spojené s jeho osobou a následne i rozhodnutí. Osobný pohľad na osobnosť podal 

advokát Ján Havlát – Nekorunovaný kráľ Justičného paláca (s. 27-37), s ktorým sa s ním 

poznal v čase svojich koncipientských čias v Advokátskej poradni č. 1, cez jeho denný režim, 

vzťah k judikatúre, jeho výborné a duchaplné záverečné reči s prepojením na sociálne 

aspekty, bonmoty, cez viaceré spomienky či „legendy“, napr. aj na tzv. pracovné soboty 

v archíve – v pivnici. Na neho nadviazal advokát Pavol Erben – JUDr. Ján Eugen Kováč 

mojimi očami (s. 38-39),  ktorý vyzdvihol jeho praktickosť, schopnosť komunikovať s 

klientmi a fakt, že bol vo všeobecnosti rešpektovaný nielen kolegami, ale aj sudcami, 

prokurátormi i vyšetrovateľmi.  

Advokát Peter Zelenay – v príspevku Ako si spomínam na Eugena Kováča (s. 40-44) 

opätovne v rámci spomienok poukázal na jeho rozprávačské zručnosti, neformálny jazykový 

prejav (aj šťavnatosť slov), schopnosť zabaviť i rozosmiať, ale aj jeho (tekutú) slabosť. 

Atypicky sú medzi profesnými príspevkami zaradené Spomienky syna – sú z pera lekára 
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MUDr. Eugena Kováča (s. 45-46), spájajú sa s pohľadom na slušného, človeka, otca, 

obľubujúceho cestovanie (po Slovensku) a šport (futbal). Výpis z trestného registra – 

predstavuje skúsenosť príbuznej Janky Kováčovej, resp. na službu, ktorú jej J. Kováč 

pomohol vybaviť (s. 47).  

Anton Blaha predstavil spomienky na advokátsku osobnosť J. E. Kováča v príspevku 

Môj vzácny kolega Eugen (s. 48-54), od čias koncipienta, podobne v Justičnom paláci, kde 

začal svoju prax v oblasti trestného práva, počnúc priateľským privítaním, rannými poradami. 

Vyzdvihol jeho postoje a schopnosť komunikácie s klientom, schopnosť „poskytnúť mu 

nádej, určitú perspektívu,“ kvalitu advokátskej činnosti, poukázal na jeho profesný verbálny 

prejav, argumentácie, no naopak rovnako aj na jeho všeobecne akceptovanú prostorekosť či 

autorstvo mnohých vtipov. Aký bol JUDR. Ján Eugen Kováč? v kontexte praxe a viacerých 

zážitkov prezentoval sudca KS, advokát Jozef Holič (s. 55-57), na ktorého nadviazal 

emeritný sudca Jaroslav Mikuš – Spomienky na JUDr. Kováča (s. 58-59).  

Advokát Peter Vačok – Spomienky na človeka s veľkým srdcom (s. 60-61), jeho prejav 

definoval ako spestrenie každodennej šede a uniformity profesijneho života, sudca ÚS SR, 

advokát Lajos Meszáros načrtol profesný pohľad pod názvom Ján Eugen Kováč – dávajte 

pozor na rozprávky
1
 (s. 62). V podobnom duchu sú koncipované aj následne radené kratšie 

príspevky, a to od advokáta Jána Čarnoburského Ján Eugen Kováč – legenda slovenskej 

advokácie (s. 63-64), advokáta Petra Poleníka Málokdy jsem opomenul ho navštívit (s. 65), 

v kontexte angažovania sa vo futbale podal v Disciplína a súvislosti (s. 66-67) JUDr. Eugen 

Kováč predseda DK VFZ SÚV ČSZTV pohľad na neho cez úryvky z textu  TIP, 25. 5.1977.  

Ojedinelý koláč smiechu predstavuje rozhovor E. Kováča s Jánom Novákom, ktorý 

bol uverejnený v denníku Šport 23. 5. 1997 (s. 68-70). Zostavovateľ následné do publikácie 

zaradil tzv. čriepky spomienok, ukážky vtipov E. Kováča a výsek z posudkov vedúcich 

advokátskej poradne na E. Kováča (s. 71-74 a nekrológ Za Eugenom Kováčom (Ak je 

advokátske nebo)) od Antona Blahu (s. 75-76, text bol uverejnený už v BSA 6/1999).  

Obrazová príloha (fotografie i dokumenty) dokresľuje celkový pohľad a uzatvára 

publikáciu, ktorá je dôstojným pripomenutím života a charakteru prezentovanej osobnosti, 

cez spomienky kolegov z prostredia slovenského, najmä justičného systému.  
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 Námet od K. Čapka. 


