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Rokovací poriadok 
Stáleho rozhodcovského súdu zriadeného pri Asociácii pre arbitráž 

upravujúci spotrebiteľské rozhodcovské konanie 
v znení jeho Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 

 
 
Záujmové združenie právnických osôb Asociácia pre arbitráž, so sídlom Rusovská cesta 
15, 851 01 Bratislava, IČO: 45 744 971, zapísané v registri záujmových združení 
právnických osôb vedenom Okresným úradom Bratislava pod číslom OU–BA–OVVS1–
2015/012700, štatutárny orgán: predseda: Mgr. Štefan Bánovský (ďalej len „zriaďovateľ“), 
vydáva podľa ustanovenia § 10 ods. 3 v spojení s ustanovením § 15 zákona č. 335/2014 
Z. z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(ďalej len „zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní“) Rokovací poriadok Stáleho 
rozhodcovského súdu zriadeného pri Asociácii pre arbitráž upravujúci spotrebiteľské 
rozhodcovské konanie (ďalej len „rokovací poriadok rozhodcovského súdu“ alebo 
„rokovací poriadok“). 
 
 

PRVÁ ČASŤ 
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

 
Článok I 

 
1. Stály rozhodcovský súd zriadený pri Asociácii pre arbitráž (ďalej len „rozhodcovský 
súd“), zriadený zriaďovateľom je stálym rozhodcovským súdom pre rozhodovanie sporov 
podľa zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní (ďalej len „zákon o 
rozhodcovskom konaní“) a zákona o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní. 
 
2. Tento rokovací poriadok sa vzťahuje len na spotrebiteľské rozhodcovské konanie, teda 
konanie, v ktorom sa rozhoduje spotrebiteľský spor (ďalej len „spotrebiteľské 
rozhodcovské konanie“). Spotrebiteľským sporom sa rozumie spor medzi dodávateľom a 
spotrebiteľom, vyplývajúci zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaci so spotrebiteľskou 
zmluvou. Dodávateľom sa rozumie osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej 
zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. 
Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej 
zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej 
činnosti. 
 
3. V spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní možno rozhodovať len spotrebiteľské spory, 
ohľadom ktorých možno uzatvoriť dohodu o urovnaní podľa § 585 zák. č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník (ďalej len „Občiansky zákonník“) vrátane sporov o určenie, či tu právo 
alebo právny vzťah je, alebo nie je; naliehavý právny záujem na určení má v súlade s § 1 
ods. 2 zákona o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní len spotrebiteľ. V spotrebiteľskom 
rozhodcovskom konaní nemožno rozhodovať spory o vzniku, zmene alebo zániku 
vlastníckeho práva a iných vecných práv k nehnuteľnostiam, spory o osobnom stave, 
spory súvisiace s núteným výkonom rozhodnutí a spory, ktoré vznikli v priebehu alebo 
súvisia s konkurzným a reštrukturalizačným konaním. 
 

Článok II 
Miesto rozhodcovského konania 

 
1. Sídlo rozhodcovského súdu je uvedené v článku I ods. 3 štatútu rozhodcovského súdu. 
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2.Miestom spotrebiteľského rozhodcovského konania je Bratislava. Rozhodcovský súd 
uskutočňuje spotrebiteľské rozhodcovské konanie a vykonáva úkony súvisiace so 
spotrebiteľským rozhodcovským konaním zásadne v sídle rozhodcovského súdu. 
 
3. Ústne pojednávania pred rozhodcovským súdom sa uskutočňujú v sídle 
rozhodcovského súdu. Ak rozhodcovský súd v čase medzi uzavretím spotrebiteľskej 
rozhodcovskej zmluvy a začatím spotrebiteľského rozhodcovského konania zmení sídlo, 
má spotrebiteľ právo, aby sa ústne pojednávanie uskutočnilo v obci, kde bolo pôvodné 
sídlo stáleho rozhodcovského súdu. 
 
4. Ak sa tým nesťaží právo účastníka na prístup k súdu, rozhodcovský súd môže 
uskutočniť jednotlivé úkony v rozhodcovskom konaní na ktoromkoľvek mieste, ktoré 
považuje za vhodné, najmä na vypočutie svedkov, znalcov alebo účastníkov 
rozhodcovského konania, na preskúmanie určitého miesta, vecí, listín alebo iných 
skutočností. 
 

Článok III 
Jazyk rozhodcovského konania 

 
1. Spotrebiteľské rozhodcovské konanie sa vedie v slovenskom jazyku, ak nie je ďalej 
ustanovené inak. 
 
2. Ak je to pre spotrebiteľa prijateľné, v jazyku, v ktorom je vytvorená spotrebiteľská 
rozhodcovská zmluva alebo v jazyku, v ktorom obvykle rokoval s dodávateľom. V 
ostatných prípadoch sa koná v jazyku, o ktorom rozhodol stály rozhodcovský súd, ak sa 
na jazyku spotrebiteľského rozhodcovského konania pred rozhodcovským súdom 
nedohodli účastníci spotrebiteľského rozhodcovského konania. 
 
3. Všetky písomnosti sa predkladajú rozhodcovskému súdu v slovenskom jazyku 
(prípadne v českom jazyku) alebo v úradnom preklade do slovenského jazyka (prípadne 
do českého jazyka). V prípade potreby zabezpečí rozhodcovský súd tlmočníka. 
 

Článok IV 
Doručovanie 

 
1. Adresátovi, ktorý nie je spotrebiteľom, Rozhodcovský súd doručuje písomnosti osobne 
osobou poverenou Rozhodcovským súdom, poštou alebo osobou oprávnenou 
prepravovať a doručovať poštové zásielky alebo kuriérom, alebo elektronickou poštou na 
adresu elektronickej pošty, ktorú adresát uviedol na doručovanie písomnosti pre potreby 
rozhodcovského konania, iným spôsobom, ktorý umožňuje overiť snahu doručiť 
písomnosť. Písomnosti sa považujú za doručené, ak boli doručené adresátovi, ktorý nie je 
spotrebiteľom, osobne alebo do sídla, alebo na miesto podnikania adresáta, alebo na 
miesto jeho trvalého pobytu. Ak nemožno doručiť písomnosť adresátovi na nijakom z 
uvedených miest ani po vynaložení primeraného úsilia na zistenie tejto skutočnosti, 
písomnosti sa považujú za doručené po troch dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky 
rozhodcovskému súdu, ak sú zaslané do posledného známeho sídla alebo miesta 
podnikania, alebo miesta trvalého pobytu adresáta doporučenou zásielkou alebo iným 
spôsobom, ktorý umožňuje overiť snahu doručiť písomnosti. 
 
2. Spotrebiteľovi doručuje rozhodcovský súd zásielky do vlastných rúk na adresu uvedenú 
v spotrebiteľskej zmluve, na ktorú sa vzťahuje spotrebiteľská rozhodcovská zmluva, alebo 
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na inú adresu oznámenú spotrebiteľom alebo zistenú rozhodcovským súdom najmä z 
listín, ktoré sú obsahom spisu. Rozhodcovský súd je na účely doručovania oprávnený 
požiadať bezplatne o súčinnosť pri zisťovaní adresy spotrebiteľa register obyvateľov 
Slovenskej republiky. Ak sa nepodarilo doručiť písomnosť spotrebiteľovi na žiadnu z 
uvedených alebo zistených adries, považuje sa písomnosť za doručenú po siedmich 
dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky rozhodcovskému súdu aj vtedy, ak sa písomnosť 
vráti ako nedoručená. 
 
3. Písomnosti s výnimkou žaloby a rozhodnutí rozhodcovského súdu možno doručovať aj 
elektronickými prostriedkami, ak účastník spotrebiteľského rozhodcovského konania 
oznámi stálemu rozhodcovskému súdu adresu na zasielanie písomností elektronickými 
prostriedkami a požiada o zasielanie písomností výlučne elektronickými prostriedkami 
alebo ak strany v spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluve uviedli adresu na zasielanie 
písomností elektronickými prostriedkami a dohodli elektronický spôsob zasielania 
písomností. Písomnosť rozhodcovského súdu sa považuje za doručenú piaty deň od jej 
odoslania, aj keď ju adresát neprečítal. Doručovanie na elektronickú adresu uvedenú v 
spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluve je účinné, iba ak účastník spotrebiteľského 
rozhodcovského konania ďalšou elektronickou komunikáciou potvrdí aktuálnosť 
elektronickej adresy. 
 
4. Doručovanie písomností prostredníctvom opatrovníka, úradnej tabule alebo iného 
verejne prístupného miesta je vylúčené. 
 
5. Zásielky podpísané zaručeným elektronickým podpisom sa považujú za doručené 
doručením do elektronickej schránky adresáta za podmienok určených zákonom č. 
305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e - Governmente) v znení zákona č. 
214/2014 Z. z. 
 
6. Ak má účastník spotrebiteľského rozhodcovského konania zástupcu s plnomocenstvom 
pre celé konanie, doručuje sa písomnosť len tomuto zástupcovi. Ak však má účastník 
osobne v spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní niečo vykonať, doručuje sa písomnosť 
nielen zástupcovi, ale aj jemu. 
 
7. Ak adresát bezdôvodne odmietne písomnosť prijať, je písomnosť doručená dňom, keď 
jej prijatie bolo odopreté; o tom musí byť adresát poučený doručovateľom. 
 
8. Písomnosti doručované rozhodcovskému súdu doručujú účastníci spotrebiteľského 
rozhodcovského konania osobne do podateľne, poštou alebo kuriérskou doručovateľskou 
službou, elektronickými prostriedkami na e-mailovú adresu podatelna@arbsud.sk. 
Podanie obsahujúce návrh vo veci samej, ktoré bolo urobené elektronickými 
prostriedkami, treba doplniť písomne alebo ústne do zápisnice najneskôr do troch dní; 
podanie, ktoré bolo podpísané zaručeným elektronickým podpisom, doplniť netreba. 
Podanie urobené telefaxom treba doplniť najneskôr do troch dní predložením jeho 
originálu. Na podania, ktoré neboli v tejto lehote doplnené, sa neprihliada. 
 
9. Všetky písomnosti týkajúce sa začatia a priebehu spotrebiteľského rozhodcovského 
konania sa predkladajú rozhodcovskému súdu spolu s prílohami v takom počte 
vyhotovení, aby každý účastník spotrebiteľského rozhodcovského konania, každý 
rozhodca, ktorý bude daný spor rozhodovať mali k dispozícii jedno vyhotovenie dotknutej 
písomnosti. Ak účastník konania, ktorý nie je spotrebiteľom nepredloží písomnosť v 
dostatočnom počte vyhotovení, rozhodcovský súd ho vyzve na predloženie dostatočného 
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počtu vyhotovení dotknutej písomnosti alebo zabezpečí vyhotovenie fotokópií na jeho 
trovy. 
 

Článok V 
Účastníci rozhodcovského konania 

 
1. Zmluvné strany spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluvy, resp. ich právni nástupcovia sa 
začatím spotrebiteľského rozhodcovského konania stávajú účastníkmi spotrebiteľského 
rozhodcovského konania. 
 
2. Účastník spotrebiteľského rozhodcovského konania, ktorý na rozhodcovský súd podal 
žalobu, je žalobca. Účastník spotrebiteľského rozhodcovského konania, proti ktorému 
žaloba smeruje, je žalovaný. 
 
3. Účastníci spotrebiteľského rozhodcovského konania majú v spotrebiteľskom 
rozhodcovskom konaní rovné postavenie. Každému účastníkovi spotrebiteľského 
rozhodcovského konania sa má poskytnúť rovnaká možnosť na uplatnenie jeho práv a na 
ich ochranu. 
 
4. Ak je účastníkom spotrebiteľského rozhodcovského konania právnická osoba, koná 
štatutárnym orgánom alebo za ňu koná zástupca. 
 
5. Účastník rozhodcovského konania sa môže dať zastupovať zástupcom, ktorého si zvolí 
a ktorému na tento účel udelí písomné plnomocenstvo; v plnomocenstve musí byť 
výslovne uvedené, že ide o plnomocenstvo na zastupovanie konkrétneho účastníka 
spotrebiteľského rozhodcovského konania pred rozhodcovským súdom v konkrétnom 
spore, ako aj rozsah udeleného plnomocenstva. Účastník spotrebiteľského 
rozhodcovského konania môže mať v tej istej veci súčasne len jedného zástupcu. 
 
6. Pokiaľ si účastník spotrebiteľského rozhodcovského konania zvolí zástupcu s 
neobmedzeným plnomocenstvom, všetky písomnosti určené tomuto účastníkovi 
rozhodcovského konania sa doručujú zvolenému zástupcovi. Pre účasť takéhoto zástupcu 
na ústnych pojednávaniach pred rozhodcovským súdom platia primerane ustanovenia 
rokovacieho poriadku rozhodcovského súdu o účastníkovi rozhodcovského konania. Ak 
však má účastník osobne v spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní niečo vykonať, 
doručuje sa písomnosť nielen zástupcovi, ale aj jemu. 
 
7. Ak je žalobcov alebo žalovaných v jednej veci niekoľko, tak koná každý z nich sám za 
seba. 
 
8. Ak ide o také spoločné práva alebo povinnosti, že sa rozhodnutie rozhodcovského súdu 
musí vzťahovať na všetkých účastníkov rozhodcovského konania, ktorí vystupujú na 
jednej strane, tak platia úkony jedného z nich aj pre ostatných. Na zmenu žaloby, na 
späťvzatie žaloby a na uzavretie zmieru je v tomto prípade potrebný súhlas všetkých 
účastníkov rozhodcovského konania, ktorí vystupujú na jednej strane. 
 
9. Okrem účastníkov rozhodcovského konania sa môže konania zúčastniť ako vedľajší 
účastník rozhodcovského konania ten, kto má právny záujem na výsledku 
rozhodcovského konania. O prípustnosti vedľajšieho účastníka rozhodcovského konania 
rozhodne rozhodcovský súd len na základe návrhu jedného z účastníkov rozhodcovského 
konania, na strane ktorého má vedľajší účastník rozhodcovského konania v 
rozhodcovskom konaní vystupovať a ktorého má v rozhodcovskom konaní podporovať. 
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10.V spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní má vedľajší účastník spotrebiteľského 
rozhodcovského konania rovnaké práva a povinnosti ako účastník spotrebiteľského 
rozhodcovského konania, ktorého v spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní podporuje. 
Vedľajší účastník spotrebiteľského rozhodcovského konania však koná sám za seba. Ak 
úkony vedľajšieho účastníka spotrebiteľského rozhodcovského konania odporujú úkonom 
účastníka spotrebiteľského rozhodcovského konania, ktorého v spotrebiteľského 
rozhodcovskom konaní podporuje, tak ich rozhodcovský súd posúdi po zvážení všetkých 
okolností. Ku skutkovým tvrdeniam vedľajšieho účastníka spotrebiteľského 
rozhodcovského konania môže rozhodcovský súd prihliadnuť, aj keď odporujú skutkovým 
tvrdeniam účastníka spotrebiteľského rozhodcovského konania, ktorého vedľajší účastník 
spotrebiteľského rozhodcovského konania v spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní 
podporuje. 
 

DRUHÁ ČASŤ 
 

Článok VI 
Podanie žaloby 

 
1. Spotrebiteľské rozhodcovské konanie sa začína dňom doručenia žaloby 
rozhodcovskému súdu. 
 
2. Rozhodcovský súd vyznačí na všetkých vyhotoveniach žaloby deň, kedy bola žaloba 
rozhodcovskému súdu doručená. 
 
3. Doručenie žaloby rozhodcovskému súdu má rovnaké právne účinky, ako keby bola 
žaloba podaná na všeobecný súd. 
 
4. Po začatí spotrebiteľského rozhodcovského konania nemožno v tej istej veci konať a 
rozhodovať na všeobecnom súde alebo pred iným rozhodcovským súdom, okrem 
prípadov ustanovených zákonom č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok. 
 

Článok VII 
Poplatok za rozhodcovské konanie 

 
1. Podmienkou prejednania žaloby je zaplatenie poplatku za rozhodcovské konanie; 
uvedené však neplatí v prípade, keď podá žalobu spotrebiteľ. Spotrebiteľ je oslobodený od 
platenia poplatku. 
 
2. Poplatok za spotrebiteľské rozhodcovské konanie sa určí podľa hodnoty predmetu 
sporu, na základe pravidiel pre určenie trov rozhodcovského konania a sadzobníka 
poplatkov (článok XXXIII ods. 2 tohto rokovacieho poriadku). 
 
3. Poplatok za rozhodcovské konanie sa platí bankovým prevodom na bankový účet 
zriaďovateľa, vedený osobitne pre potreby rozhodcovského súdu (ďalej len „účet 
rozhodcovského súdu“). 
 
4. Pokiaľ žalobca, ktorý nie je spotrebiteľom pri podaní žaloby nezaplatí poplatok za 
spotrebiteľské rozhodcovské konanie na účet rozhodcovského súdu, prípadne ak zaplatí 
poplatok za spotrebiteľské rozhodcovské konanie v nesprávnej výške, rozhodcovský súd 
vyzve žalobcu, aby zaplatil alebo doplatil poplatok za spotrebiteľské rozhodcovské konanie 
do 10 (desiatich) dní od doručenia výzvy. Pokiaľ žalobca v stanovenej lehote nezaplatí 
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alebo nedoplatí poplatok za spotrebiteľské rozhodcovské konanie, rozhodcovský súd 
spotrebiteľské rozhodcovské konanie uznesením zastaví. 
 

Článok VIII 
Obsah žaloby 

 
1. Žaloba musí obsahovať: 
 
a) identifikačné údaje účastníkov spotrebiteľského rozhodcovského konania, príp. ich 
zástupcov, 
 

b) pravdivé opísanie rozhodujúcich skutočností, 
 

c) označenie dôkazov, ktoré žalobca navrhuje vykonať, 
 

d) označenie právnych predpisov, na ktoré sa žalobca odvoláva, 
 

e) návrh vo veci samej (petit), 
 

f) podpis žalobcu. 
 
2. Žalobca k žalobe pripojí kópiu spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluvy a dôkazy, ktorých 
sa žalobca v žalobe dovoláva . Pokiaľ žalobca navrhuje vykonať dôkaz listinou, je povinný 
originál alebo kópiu tejto listiny predložiť spolu so žalobou, príp. je povinný označiť osobu 
alebo orgán, ktorý má túto listinu k dispozícii. 
 
3. Žalobca je v žalobe povinný uviesť hodnotu predmetu sporu. Hodnota predmetu sporu 
sa určuje výškou vymáhanej peňažnej sumy alebo hodnotou veci alebo práva alebo inej 
majetkovej hodnoty, o ktorej sa koná. Pokiaľ je súčasťou predmetu sporu aj príslušenstvo, 
ktorého hodnotu je možné vyčísliť, stáva sa súčasťou hodnoty predmetu sporu. 
 
4. Pokiaľ je žalobou uplatnených viac nárokov, je žalobca povinný určiť hodnotu každého 
uplatneného nároku samostatne; hodnota predmetu sporu sa určí ako súčet hodnôt 
všetkých uplatnených nárokov. 
 
5. Ak žalobca neurčil hodnotu sporu, alebo ak žalobca určil hodnotu sporu nesprávne, 
rozhodcovský súd určí z vlastného podnetu alebo na žiadosť žalovaného hodnotu 
predmetu sporu na základe údajov, ktoré má k dispozícii. 
 

Článok IX 
Vady žaloby 

 
1. Pokiaľ žaloba nemá predpísané náležitosti alebo pokiaľ je žaloba nezrozumiteľná, 
neurčitá alebo nepresná, pokiaľ žalobca spolu so žalobou nepredložil predpísané 
písomnosti, rozhodcovský súd vyzve žalobcu, aby odstránil vady žaloby do 15 (pätnástich) 
dní od doručenia výzvy. Rozhodcovský súd do odstránenia vád žalobu neprejedná. 
 
2. Ak žalobca v určenej lehote neodstráni vady žaloby, rozhodcovský súd rozhodcovské 
konanie uznesením zastaví. 
 

Článok X 
Žalobná odpoveď 
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1. Ak obsah a prílohy žaloby zodpovedajú ustanoveniam článku VIII rokovacieho poriadku 
rozhodcovského súdu, rozhodcovský súd zašle žalobu (príp. spolu s podaním žalobcu 
doručeným rozhodcovskému súdu na základe výzvy podľa ustanovenia článku IX ods. 1 
rokovacieho poriadku rozhodcovského súdu) spolu s prílohami žalovanému a vyzve ho, 
aby v lehote 30 (tridsiatich) dní predložil rozhodcovskému súdu písomne žalobnú 
odpoveď. Na písomnú a odôvodnenú žiadosť môže ustanovený rozhodca, resp. predseda 
senátu predĺžiť lehotu na podanie žalobnej odpovede. Ak je žalovaným spotrebiteľ, výzva 
obsahuje aj poučenie o rozhodcovskom konaní pri iniciovaní sporu proti spotrebiteľovi 
podľa § 25 ods. 4 zákona o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní. 
 
2. Žalovaný k žalobnej odpovedi pripojí dôkazy, o ktoré svoju tvrdenia opiera. Pokiaľ 
žalovaný navrhuje vykonať dôkaz listinou, je povinný originál alebo kópiu tejto listiny 
predložiť spolu so žalobnou odpoveďou, príp. je povinný označiť osobu alebo orgán, ktorý 
má túto listinu k dispozícii. 
 
3. Pokiaľ sa žalovaný k žalobe nevyjadrí v lehote určenej rozhodcovským súdom, 
rozhodcovský súd pokračuje v spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní bez toho, aby 
považoval tento nedostatok za uznanie tvrdení žalobcu; rozhodcovský súd rozhodne na 
základe žaloby a na základe dôkazov predložených alebo navrhnutých žalobcom. 
 

TRETIA ČAST 
ROZHODCOVSKÉ KONANIE 

 
Prvý oddiel 

Spoločné ustanovenia o rozhodcovskom konaní 
 

Článok XI 
Všeobecné zásady rozhodcovského konania 

 
1. Spotrebiteľské rozhodcovské konanie je neverejné, ak sa účastníci rozhodcovského 
konania nedohodli inak. Ktorýkoľvek z účastníkov konania môže kedykoľvek v priebehu 
konania požiadať rozhodcovský súd o verejné vyhlásenie rozhodcovského rozsudku. 
 
2. Rozhodcovský súd vedie konanie v súlade so zásadou hospodárnosti a rýchlosti tak, 
aby sa vo veci rozhodlo v lehote 90 dní odo dňa doručenia žaloby. Ak žaloba 
neobsahovala náležitosti ustanovené zákonom o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní 
alebo pripojené dôkazy, lehota 90 dní na rozhodnutie plynie odo dňa, keď žalobca žalobu 
doplnil. Ak sú tu dôvody, pre ktoré rozhodcovský súd v lehote 90 dní odo dňa doručenia 
žaloby spor rozhodnúť nemôže, oznámi účastníkom spotrebiteľského rozhodcovského 
konania dôvody, pre ktoré doposiaľ nerozhodol a predpokladaný čas, v ktorom rozhodne. 
Rozhodcovský súd zároveň dbá na riadne zistenie skutkového stavu a na rešpektovanie 
práv účastníkov spotrebiteľského rozhodcovského konania. 
 
3. Spotrebiteľské rozhodcovské konanie uskutočňuje jediný rozhodca, pokiaľ sa účastníci 
rozhodcovského konania nedohodli v spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluve, že bude 
spotrebiteľské rozhodcovské konanie rozhodovať trojčlenný senát (ďalej len „senát“). 
 
4. Úkony rozhodcovského súdu podľa rokovacieho poriadku rozhodcovského súdu v 
konkrétnej veci, v ktorej sa začalo rozhodcovské konanie pred rozhodcovským súdom 
(ustanovenie článku VI ods. 1 rokovacieho poriadku rozhodcovského súdu) vykonáva: 
 
a) po ustanovení jediného rozhodcu tento rozhodca, 
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b) po ustanovení členov senátu predseda senátu. 
 
5. Účastníci spotrebiteľského rozhodcovského konania sú povinní poskytnúť 
rozhodcovskému súdu súčinnosť potrebnú na riešenie spotrebiteľského sporu. 
 

Článok XII 
Forma rozhodcovského konania 

 
Ak ustanovený rozhodca alebo senát nerozhodne inak, spotrebiteľské rozhodcovské 
konanie je písomné. Rozhodcovský súd môže nariadiť ústne pojednávanie na návrh 
účastníka spotrebiteľského rozhodcovského konania. Návrh je potrebné odôvodniť. 
Spotrebiteľ má právo navrhnúť, aby sa jeho vec prejednala na ústnom pojednávaní. K 
návrhu na nariadenie ústneho pojednávania pripojí tvrdenia a dôkazy, ktorých vykonanie 
na ústnom pojednávaní požaduje. Ak z okolností uvedených v návrhu na nariadenie 
ústneho pojednávania vyplýva potreba jeho nariadenia najmä z dôvodu, že bez jeho 
nariadenia nebude možné vysporiadať sa s návrhmi a tvrdeniami spotrebiteľa, 
rozhodcovský súd nariadi ústne pojednávanie. Rozhodcovský súd rozhoduje na základe 
písomných vyjadrení účastníkov rozhodcovského konania, na základe predložených 
písomností a na základe vykonaných dôkazov. 
 

Článok XIII 
Vzájomná žaloba 

 
1. Žalovaný môže uplatniť svoje práva proti žalobcovi vzájomnou žalobou najneskôr: 
 
a) do uplynutia lehoty na zaslanie žalobnej odpovede podľa článku X ods. 1 rokovacieho 
poriadku, 
 

b) pokiaľ bude nariadené ústne pojednávanie, do začatia ústneho pojednávania vo veci 
samej. 
 
2. Vzájomná žaloba sa môže uplatniť len v sporoch, na ktoré sa vzťahuje spotrebiteľská 
rozhodcovská zmluva. 
 
3. O náležitostiach vzájomnej žaloby, jej prílohách a o preddavku na úhradu 
predpokladaných trov spotrebiteľského rozhodcovského konania o vzájomnej žalobe platia 
primerane ustanovenia rokovacieho poriadku rozhodcovského súdu o náležitostiach 
žaloby (ustanovenia článku VIII a IX rokovacieho poriadku rozhodcovského súdu) a 
ustanovenia o povinnosti žalobcu zaplatiť poplatok za rozhodcovské konanie (ustanovenia 
článku VII rokovacieho poriadku rozhodcovského súdu). 
 

Článok XIV 
Predbežné opatrenia 

 
Rozhodcovský súd nevydáva predbežné opatrenia. 
 

Článok XV 
Zmena žaloby 

 
Až do skončenia dokazovania v spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní môže so 
súhlasom rozhodcovského súdu žalobca svoju žalobu zmeniť. 
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Článok XVI 
Druhý oddiel 

Príprava prejednania sporu v spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní 
 

Článok XVII 
Ustanovenie jediného rozhodcu alebo senátu 

 
1. V spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní ustanovuje rozhodcu (rozhodcov) náhodným 
výberom predseda predsedníctva z osôb zapísaných v zozname rozhodcov 
rozhodcovského súdu oprávnených rozhodovať spotrebiteľské spory; prihliada pri tom na 
primeranú vyťaženosť rozhodcov tak, aby sa zabezpečilo rozhodovanie veci bez 
prieťahov. V prípade, že budú vo veci rozhodovať viacerí rozhodcovia, dohodnú sa, kto z 
nich bude predsedajúcim rozhodcom do 5 dní od ich vymenovania predsedom 
predsedníctva. Ak sa nedohodnú, určí predsedu senátu predseda predsedníctva. 
 
2. Pokiaľ počas trvania spotrebiteľského rozhodcovského konania dôjde k zániku funkcie 
jediného rozhodcu alebo člena senátu, či k pozastaveniu alebo dočasnému pozastaveniu 
jeho alebo ich funkcie predseda predsedníctva ustanoví vo veci náhradného rozhodcu zo 
zoznamu rozhodcov rozhodcovského súdu oprávnených rozhodovať spotrebiteľské spory. 
 

Článok XVIII 
Námietka proti rozhodcovi alebo členovi senátu 

 
1. Osoba ustanovená za rozhodcu je povinná bez zbytočného odkladu informovať 
účastníkov spotrebiteľského rozhodcovského konania a rozhodcovský súd o všetkých 
skutočnostiach, pre ktoré by mohla byť z prejednávania a rozhodovania veci vylúčená, ak 
so zreteľom na jej pomer k veci, k účastníkom spotrebiteľského rozhodcovského konania 
alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosť o jej nepredpojatosti. Rozhodca je bez 
zbytočného odkladu povinný informovať účastníkov spotrebiteľského rozhodcovského 
konania o akýchkoľvek okolnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na jeho nezávislosť a 
nestrannosť, ktoré by mohli vyvolať zdanie tohto vplyvu alebo ktoré by mohli spôsobiť 
konflikt záujmov vo vzťahu ku ktorémukoľvek účastníkovi spotrebiteľského 
rozhodcovského konania, v ktorom má rozhodnúť. 
 
2. Každý z účastníkov spotrebiteľského rozhodcovského konania môže písomne namietať 
nesplnenie podmienok stanovených v § 8 ods. 1 zákona o spotrebiteľskom 
rozhodcovskom konaní alebo predpojatosť rozhodcu alebo člena senátu, alebo akékoľvek 
okolnosti, ktoré by mohli mať vplyv na nezávislosť a nestrannosť rozhodcu alebo člena 
senátu, alebo okolnosti, ktoré by mohli vyvolať zdanie tohto vplyvu alebo ktoré by mohli 
spôsobiť konflikt záujmov vo vzťahu ku ktorémukoľvek účastníkovi spotrebiteľského 
rozhodcovského konania, v ktorom má rozhodnúť, a to do 15 (pätnástich) dní po tom, čo 
sa dozvedel o týchto okolnostiach. 
 
3. V námietke proti rozhodcovi alebo členovi senátu musí byť uvedené, proti komu 
smeruje, dôvod, pre ktorý má byť rozhodca alebo člen senátu vylúčený, a kedy sa 
účastník rozhodcovského konania podávajúci námietku o tomto dôvode dozvedel. 
 
4. Neprihliada sa: 
 
a) na námietky, ktoré nemajú predpísané náležitosti, 
 

b) na oneskorené námietky, 
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c) na opakované námietky podané z toho istého dôvodu, ak už o nich rozhodol predseda 
predsedníctva. 
 
5. Rozhodcovský súd bez zbytočného odkladu po doručení námietky účastníka 
spotrebiteľského rozhodcovského konania proti rozhodcovi alebo členovi senátu požiada o 
vyjadrenie ostatných účastníkov spotrebiteľského rozhodcovského konania,; v lehote 15 
(pätnástich) dní. Pokiaľ sa účastník rozhodcovského konania na výzvu rozhodcovského 
súdu v uvedenej lehote nevyjadrí k námietke proti rozhodcovi alebo členovi senátu, platí, 
že s námietkou nesúhlasí. Súhlas s námietkou sa považuje za dohodu o odvolaní 
rozhodcu z funkcie. Pokiaľ sa dotknutý rozhodca alebo člen senátu nevzdá funkcie alebo 
pokiaľ ostatní účastníci rozhodcovského konania nesúhlasia s námietkou, o námietke 
rozhodne na žiadosť účastníka konania predseda predsedníctva, a to do 30 dní od jej 
doručenia. predsedníctvu. 
 

Článok XIX 
Rozhodovanie o právomoci 

 
1. Rozhodcovský súd je oprávnený rozhodovať o svojej právomoci vrátane námietok 
týkajúcich sa existencie alebo platnosti spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluvy. 
 
2. Ak rozhodcovský súd dospeje k záveru, že nemá právomoc na rozhodnutie vo veci 
samej, rozhodne rozhodcovským uznesením o zastavení konania. 
 
3. Rozhodcovský súd v spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní rozhodne o námietke 
právomoci vznesenej účastníkom konania rozhodcovským uznesením alebo v 
rozhodcovskom rozsudku. Ak stály rozhodcovský súd rozhodne rozhodcovským 
uznesením o tom, že má právomoc rozhodovať, účastník spotrebiteľského 
rozhodcovského konania, ktorý námietku podal, môže do 30 (tridsiatich) dní od doručenia 
rozhodnutia o námietke podať návrh na súd, aby rozhodol o vznesenej námietke a určil, že 
rozhodcovský súd nemá právomoc rozhodovať vo veci samej. 
 
4. Proti rozhodnutiu všeobecného súdu o námietke účastníka rozhodcovského konania 
podľa ustanovenia článku XIX ods. 3 rokovacieho poriadku rozhodcovského súdu nie je 
prípustný opravný prostriedok. 
 
5. Počas rozhodovania všeobecného súdu o námietke účastníka rozhodcovského konania 
podľa ustanovenia článku XIX ods. 3 rokovacieho poriadku rozhodcovského súdu v 
spotrebiteľskom konaní, môže rozhodcovský súd pokračovať v rozhodcovskom konaní, 
avšak nesmie vydať rozhodcovský rozsudok. 
 

Tretí oddiel 
Priebeh rozhodcovského konania 

 
Článok XX 

 
1. Rozhodcovský súd pripraví a vedie konanie tak, aby sa čo najskôr zistil skutkový stav a 
sporná vec mohla byť spravodlivo rozhodnutá bez zbytočných prieťahov v lehote podľa 
článku XI ods. 2 rokovacieho poriadku. 
 
2. V rámci prípravy rozhodcovského konania rozhodcovský súd preskúma najmä, či sú 
splnené podmienky spotrebiteľského rozhodcovského konania, a urobí všetky potrebné 
opatrenia na odstránenie prípadných nedostatkov. 
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3. Rozhodcovský súd preskúma žalobu spolu s prílohami, ako aj žalobnú odpoveď spolu s 
prílohami, príp. iné podania účastníkov spotrebiteľského rozhodcovského konania. 
 
4. Pokiaľ 
 
a) žaloba alebo žalobná odpoveď 
 

• nemá predpísané náležitosti, 
 

• je neúplná z iného dôvodu, 
 

• je nezrozumiteľná, neurčitá alebo nepresná, 
 

b) žalobca alebo žalovaný spolu so žalobou alebo žalobnou odpoveďou nepredložili 
príslušné písomnosti, rozhodcovský súd vyzve podľa okolností žalobcu alebo žalovaného 
na odstránenie nedostatkov žaloby alebo žalobnej odpovede, a to v lehote 15 (pätnástich) 
dní, ak ide o odstránenie nedostatkov žaloby, a v lehote 30 dní, ak ide o odstránenie 
nedostatkov žalobnej odpovede; spolu s oznámením, že účastníci konania môžu 
rozhodcovskému súdu oznámiť, že požadujú prejednanie veci na ústnom pojednávaní; 
rozhodcovský súd upovedomí o výzve všetkých ostatných účastníkov rozhodcovského 
konania. 
 

Článok XXI 
 
Všetky podania, písomnosti a iné informácie predložené rozhodcovskému súdu jedným 
účastníkom spotrebiteľského rozhodcovského konania rozhodcovský súd bez zbytočného 
odkladu doručí alebo oznámi ostatným účastníkom spotrebiteľského rozhodcovského 
konania. Rozhodcovský súd rovnako upovedomí účastníkov spotrebiteľského 
rozhodcovského konania o obsahu znaleckého posudku alebo listiny, o ktoré 
rozhodcovský súd môže oprieť svoje rozhodnutie vo veci. 
 

Článok XXII 
Zmeškanie úkonu 

 
Pokiaľ účastník rozhodcovského konania nemohol z ospravedlniteľného dôvodu včas 
alebo správne vykonať potrebný úkon, rozhodcovský súd mu môže umožniť vykonať tento 
úkon dodatočne, pričom prihliada na charakter prekážky, ktorá dotknutému účastníkovi 
rozhodcovského konania znemožnila včasné alebo správne vykonanie potrebného úkonu 
a prihliada na zásadu hospodárnosti a rýchlosti rozhodcovského konania. 
 

Článok XXIII 
Ústne pojednávanie 

 
1. Rozhodcovský súd uznesením rozhodne o nariadení ústneho pojednávania, pokiaľ: 
 
a) tak rozhodne rozhodca alebo senát, 
 

b) účastník spotrebiteľského rozhodcovského konania požiadal rozhodcovský súd o 
prejednanie veci na ústnom pojednávaní (ustanovenie článku XII rokovacieho poriadku 
rozhodcovského súdu) a jeho žiadosti bolo vyhovené. 
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2. Uznesenie o nariadení ústneho pojednávania obsahuje označenie právnej veci, ako aj 
miesto a čas konania ústneho pojednávania. Uznesenie o nariadení ústneho pojednávania 
rozhodcovský súd zašle všetkým účastníkom spotrebiteľského rozhodcovského konania, a 
to tak, aby im bolo doručené najmenej 30 (tridsať) dní pred konaním ústneho 
pojednávania. Súčasťou oznámenia je aj výzva na predloženie listín a predmetov, ak tieto 
doposiaľ účastník nepredložil, v lehote nie kratšej ako 30 (tridsať) dní, a poučenie o 
následkoch nedostavenia sa alebo nepredloženia listín a predmetov. 
 
3. Ak sa účastník spotrebiteľského rozhodcovského konania, ktorý bol riadne 
upovedomený o čase a mieste spotrebiteľského rozhodcovského konania, po 
predchádzajúcom ospravedlnení nedostaví na ústne pojednávanie alebo nepredloží listiny 
alebo predmety, rozhodcovský súd môže pokračovať v spotrebiteľskom rozhodcovskom 
konaní a vydať rozhodcovský rozsudok na základe dôkazov, ktoré mu boli predložené. Ak 
účastník spotrebiteľského rozhodcovského konania riadne a včas, najmenej tri dni pred 
konaním ústneho pojednávania, ospravedlní svoju neúčasť na ústnom pojednávaní a 
súčasne požiada stály rozhodcovský súd o prejednanie veci na ústnom pojednávaní za 
jeho prítomnosti, stály rozhodcovský súd určí náhradný termín ústneho pojednávania. 
 
4. Každý z účastníkov rozhodcovského konania môže vyhlásiť, že súhlasí s tým, aby sa 
ústne pojednávanie konalo v jeho neprítomnosti. 
 

Štvrtý oddiel 
Dokazovanie 

 
Článok XXIV 

 
1. Rozhodcovský súd zisťuje skutkový stav: 
 
a) na základe tvrdení účastníkov spotrebiteľského rozhodcovského konania obsiahnutých 
v písomných podaniach účastníkov spotrebiteľského rozhodcovského konania, v prípade 
konania ústneho pojednávania taktiež na základe tvrdení účastníkov spotrebiteľského 
rozhodcovského konania obsiahnutých v ústnych vyjadreniach účastníkov 
spotrebiteľského rozhodcovského konania na ústnom pojednávaní, 
 

b) na základe vykonaných dôkazov. 
 
2. Účastníci rozhodcovského konania sú povinní navrhnúť na preukázanie nimi tvrdených 
skutočností dôkazy. 
 
3. Rozhodcovský súd vykonáva dôkazy navrhnuté účastníkmi spotrebiteľského 
rozhodcovského konania. Rozhodcovský súd je povinný aj bez návrhu spotrebiteľa 
preskúmať, či vymáhaný nárok nie je založený na neprijateľnej zmluvnej podmienke alebo 
na zmluvnom dojednaní, ktoré je v rozpore s ustanoveniami všeobecne záväzných 
právnych predpisov na ochranu práv spotrebiteľa. Rozhodcovský súd je povinný prihliadať 
aj na iné dôvody neplatnosti právneho úkonu, na ktoré by všeobecný súd prihliadal aj bez 
návrhu. Rozhodcovský súd uváži výber a spôsob vykonania dôkazov podľa ich možného 
prínosu k objasneniu skutkového stavu veci. 
 
4. Výsledky dokazovania hodnotí rozhodcovský súd jednotlivo a vo vzájomných 
súvislostiach, nestranne podľa svojej úvahy, pričom prihliada na všetky skutočnosti, ktoré 
v rozhodcovskom konaní vyšli najavo. 
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5. Ak rozhodcovský súd nemôže zabezpečiť vykonanie dôkazu sám, požiada o to 
všeobecný súd. Rozhodcovský súd uloží účastníkovi spotrebiteľského rozhodcovského 
konania, ktorý dôkaz navrhol, aby na dožiadanom všeobecnom súde zložil preddavok na 
úhradu trov dožiadania. Trovy dožiadania v sume určenej dožiadaným všeobecným 
súdom sú súčasťou trov rozhodcovského konania. 
 
6. Dokazovanie treba vykonávať tak, aby sa zachovala povinnosť mlčanlivosti o 
utajovaných skutočnostiach chránených podľa osobitných zákonov a iná zákonom 
ustanovená alebo štátom uznaná povinnosť mlčanlivosti. V týchto prípadoch možno 
vykonávať výsluch len vtedy, ak vypočúvaného oslobodil od povinnosti mlčanlivosti 
príslušný orgán alebo ten, v ktorého záujme má túto povinnosť. To platí primerane i tam, 
kde sa vykonáva dôkaz inak ako výsluchom. 
 
7. V záujme ochrany spotrebiteľa môže rozhodcovský súd od každého vyžadovať 
informácie, listiny a iné dôkazné prostriedky, ktoré majú význam pre konanie a rozhodnutie 
rozhodcovského súdu, za náhradu vecných nákladov, inak môže požiadať o vykonanie 
dôkazu súd. 
 
8. Ak spotrebiteľ v spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní nemôže predložiť navrhovaný 
doklad, listinu alebo iný dôkaz súvisiaci so spotrebiteľským rozhodcovským konaním, 
pretože doklad, listinu alebo iný dôkaz súvisiaci so spotrebiteľským rozhodcovským 
konaním má iný účastník, ktorý má na základe zmluvy alebo zákona taký doklad, listinu 
alebo iný dôkaz, je tento účastník povinný na základe návrhu spotrebiteľa alebo na 
požiadanie rozhodcovského súdu predložiť bez zbytočného odkladu rozhodcovskému 
súdu tento doklad, listinu alebo iný dôkaz, ktorý nemôže predložiť spotrebiteľ. To neplatí, 
ak účastník konania inak preukáže skutočnosť, ktorej sa uvedený doklad, listina alebo iný 
dôkaz týka. 
 

Článok XXV 
Ustanovený znalec 

 
1. Rozhodcovský súd môže rozhodcovským uznesením ustanoviť znalca (znalcov), ak 
rozhodnutie závisí od posúdenia skutočností, na ktoré treba odborné znalosti. Znalec podá 
písomný znalecký posudok, v ktorom odpovie na otázky, ktoré mu položil rozhodcovský 
súd. 
 
2. Rozhodcovský súd môže uložiť účastníkovi rozhodcovského konania, aby poskytol 
znalcovi všetky podstatné informácie alebo predložil, alebo sprístupnil všetky podstatné 
listiny alebo predmety, podal mu potrebné vysvetlenia, alebo aby niečo vykonal alebo 
znášal, ak je to potrebné na podanie znaleckého posudku. 
 
3. Ak sa účastníci spotrebiteľského rozhodcovského konania nedohodli inak alebo ak o to 
požiada jeden z nich a rozhodcovský súd to považuje za potrebné, môže rozhodcovský 
súd požiadať znalca o účasť na ústnom pojednávaní, kde mu môžu účastníci 
rozhodcovského konania klásť otázky a žiadať vysvetlenia. 
 

ŠTVRTÁ ČASŤ 
ROZHODNUTIE 

 
Článok XXVI 

Forma rozhodnutia a oznámenie rozhodnutí 
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1. Rozhodcovský súd rozhoduje rozhodcovským rozsudkom, ak: 
 
a) ak rozhoduje vo veci samej, 
 

b) schvaľuje zmier uzavretý účastníkmi rozhodcovského konania. 
 

V ostatných prípadoch rozhoduje rozhodcovský súd rozhodcovským uznesením. 
 
2. Písomné vyhotovenie rozhodcovského rozsudku obsahuje: 
 
a) označenie rozhodcovského súdu, 
 

b) mená a priezviská členov senátu alebo jediného rozhodcu, 
 

c) označenie účastníkov rozhodcovského konania a ich zástupcov 
 

d) miesto spotrebiteľského rozhodcovského konania, 
 

e) výrok 
 

f) odôvodnenie 
 

g) poučenie o možnosti podať na súd žalobu o zrušenie rozhodcovského rozsudku a o 
lehote na jej podanie vrátane odkazu na webové sídlo ministerstva, na ktorom je 
zverejnený vzor žaloby o zrušenie rozhodcovského rozsudku 
 

h) dátum vydania rozhodcovského rozsudku. 
 

Rozsudok sa vyhotovuje v listinnej forme. 
 
3. Písomné vyhotovenie rozhodcovského rozhodnutia podpisujú všetci rozhodcovia, ktorí 
rozhodovali o veci samej; dôvody chýbajúceho podpisu sa uvedú v rozhodcovskom 
rozsudku. 
 
4. Pokiaľ rozhodcovský súd prijme rozhodcovské uznesenie na ústnom pojednávaní, 
oznámi účastníkom spotrebiteľského rozhodcovského konania rozhodcovské uznesenie 
vyhlásením rozhodcovského uznesenia. V ostatných prípadoch oznámi rozhodcovský súd 
účastníkom spotrebiteľského rozhodcovského konania rozhodcovské uznesenie 
doručením písomného vyhotovenia rozhodcovského uznesenia. 
 
5. Pokiaľ rozhodcovský súd neprejednal vec na ústnom pojednávaní, oznámi 
rozhodcovský rozsudok účastníkom spotrebiteľského rozhodcovského konania doručením 
písomného vyhotovenia rozhodcovského rozsudku. 
 
6. Pokiaľ rozhodcovský súd prejednal vec na ústnom pojednávaní, rozhodcovský súd 
oznámi rozhodcovský rozsudok vyhlásením za prítomnosti všetkých účastníkov 
rozhodcovského konania, a to bezprostredne po skončení ústneho pojednávania alebo na 
osobitnom ústnom pojednávaní, na ktoré účastníkov rozhodcovského konania za týmto 
účelom predvolá. 
 

Článok XXVII 
Lehota na splnenie povinnosti a vykonateľnosť, žaloba o zrušenie rozhodcovského 

rozsudku 
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1. Pokiaľ rozhodcovský súd rozhodcovským rozsudkom ukladá splnenie povinnosti, vo 
výroku rozhodcovského rozsudku určí lehotu na splnenie povinnosti, a to 3 (tri) dni, pokiaľ 
podľa názoru rozhodcovského súdu vzhľadom na povahu povinnosti nie je primerané 
stanovenie dlhšej lehoty na splnenie uloženej povinnosti. Lehota na splnenie 
rozhodcovským rozsudkom uloženej povinnosti plynie od právoplatnosti rozhodcovského 
rozsudku. 
 
2. Doručený rozhodcovský rozsudok nadobudne právoplatnosť až po uplynutí lehoty na 
podanie žaloby o zrušenie rozhodcovského rozsudku, a ak je žaloba o zrušenie 
rozhodcovského rozsudku podaná, až po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia súdu v 
konaní o zrušenie rozhodcovského rozsudku. 
 
3. Žalobu o zrušenie rozhodcovského rozsudku možno podať v lehote 3 (troch) mesiacov 
odo dňa doručenia rozhodcovského rozsudku účastníkovi spotrebiteľského 
rozhodcovského konania. Ak účastník spotrebiteľského rozhodcovského konania požiadal 
o opravu rozhodcovského rozsudku a rozhodcovský rozsudok bol opravený, lehota začína 
plynúť odo dňa doručenia rozhodnutia o oprave rozhodcovského rozsudku. 
 

Článok XXVIII 
Prijímanie rozhodcovských rozhodnutí 

 
1. V rozhodcovskom konaní pred senátom je na každé rozhodnutie rozhodcovského súdu 
potrebný súhlas väčšiny všetkých rozhodcov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas 
predsedajúceho rozhodcu. 
 
2. Rozhodcovský súd prijíma rozhodcovské rozhodnutie na neverejnom zasadnutí 
hlasovaním rozhodcov, na ktorom môžu byť prítomní iba rozhodcovia, ktorí sa zúčastnili 
rozhodcovského konania. Predsedajúci rozhodca vyhotoví zápisnicu o hlasovaní; 
zápisnicu podpisujú všetci rozhodcovia prítomní na hlasovaní. Rozhodca, ktorého pri 
hlasovaní ostatní rozhodcovia prehlasovali, je oprávnený pripojiť k zápisnici o hlasovaní 
svoje odlišné stanovisko s odôvodnením. Ak rozhodca odmietne zápisnicu o hlasovaní 
podpísať alebo ju nepodpíše z iného dôvodu, uvedie sa to v tejto zápisnici spolu s 
dôvodom, pre ktorý rozhodca zápisnicu o hlasovaní nepodpísal. 
 
3. Ak nebude rozhodca prítomný na hlasovaní o rozhodcovskom rozhodnutí, tak ostatní 
rozhodcovia môžu rozhodnúť bez neho. Ak rozhodca odmietne na neverejnom zasadnutí 
hlasovať, tak sa má za to, že sa zdržal hlasovania a ostatní rozhodcovia môžu rozhodnúť 
bez neho. Týmto odsekom nie je dotknuté ustanovenie článku XXVIII ods. 1 rokovacieho 
poriadku rozhodcovského súdu. 
 
4. Rozhodcovia môžu písomne poveriť predsedajúceho rozhodcu vydávať rozhodcovské 
uznesenia o procesných otázkach počas rozhodcovského konania. 
 

Článok XXIX 
Účinky rozhodcovského rozsudku 

 
1. Doručený rozhodcovský rozsudok má pre účastníkov spotrebiteľského rozhodcovského 
konania rovnaké účinky ako právoplatný rozsudok všeobecného súdu. Právoplatný 
rozhodcovský rozsudok ukladajúci vykonať prejav vôle nahrádza tento prejav vôle. 
 
2. Na žiadosť účastníka rozhodcovského konania opatrí rozhodcovský súd doručený 
rozhodcovský rozsudok potvrdením o právoplatnosti a vykonateľnosti. 
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Článok XXXI 

Oprava a výklad rozhodcovského rozsudku 
 
1. Chyby v písaní a počítaní, ako aj iné zrejmé nesprávnosti v písomnom vyhotovení 
rozhodcovského rozsudku rozhodcovský súd kedykoľvek opraví z vlastnej iniciatívy alebo 
na žiadosť účastníka rozhodcovského konania. Opravený rozhodcovský rozsudok sa 
doručí všetkým účastníkom rozhodcovského konania. 
 
2. Každý účastník rozhodcovského konania môže rozhodcovský súd požiadať, aby podal 
výklad k určitej časti rozhodcovského rozsudku do 30 (tridsiatich) dní od jeho doručenia. 
 

PIATA ČASŤ 
ZMIER A ZMIEROVACIE KONANIE PRED ROZHODCOVSKÝM SÚDOM 

 
Článok XXXII 

 
1. Účastníci spotrebiteľského rozhodcovského konania môžu v priebehu rozhodcovského 
konania uzavrieť zmier. Ak uzavrú zmier, rozhodcovský súd rozhodcovské konanie 
zastaví. Na žiadosť účastníkov rozhodcovského konania môže rozhodcovský súd schváliť 
uzavretý zmier rozhodcovským rozsudkom o dohodnutých podmienkach zmieru. 
Rozhodcovský súd uzavretý zmier neschváli, ak je zmier v rozpore s hmotným právom a s 
právnymi predpismi na ochranu práv spotrebiteľa. 
 
2. Rozhodcovský súd môže na žiadosť ktoréhokoľvek z účastníkov rozhodcovského 
konania alebo z vlastného podnetu navrhnúť účastníkom rozhodcovského konania, aby sa 
pokúsili o uzavretie zmieru. Uskutočnenie zmierovacieho konania je podmienené 
výslovným súhlasom všetkých účastníkov rozhodcovského konania. 3. Pokiaľ všetci 
účastníci súhlasia s uskutočnením zmierovacieho konania, rozhodcovský súd nariadi 
osobitné ústne pojednávanie, na ktorom vhodným spôsobom vedie účastníkov 
rozhodcovského konania k uzavretiu zmieru. Pre zvolanie a uskutočnenie ústneho 
pojednávania platia primerane ustanovenia článku XXIII rokovacieho poriadku 
rozhodcovského súdu. Pokiaľ zmier nie je uzavretý alebo pokiaľ o to požiada ktorýkoľvek 
z účastníkov rozhodcovského konania, rozhodcovský súd ukončí toto ústne pojednávanie 
a pokračuje v rozhodcovskom konaní. 
 

ŠIESTA ČASŤ 
TROVY ROZHODCOVSKÉHO KONANIA 

 
Článok XXXIII 

 
1. O trovách rozhodcovského konania rozhoduje rozhodcovský súd. 
 
2. Pravidlá pre určenie trov rozhodcovského konania a sadzobník poplatkov tvoria prílohu 
rokovacieho poriadku rozhodcovského súdu. 
 
3. Trovy spotrebiteľského rozhodcovského konania sú hotové výdavky účastníkov 
spotrebiteľského rozhodcovského konania a ich zástupcov, trovy na vykonanie dôkazov, 
poplatky za spotrebiteľské rozhodcovské konanie, znalečné, tlmočné a odmena za 
zastupovanie účastníka spotrebiteľského rozhodcovského konania advokátom vo výške 
tarifnej odmeny podľa advokátskej tarify stanovenej príslušným právnym predpisom. 
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SIEDMA ČASŤ 
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
Článok XXXIV 

 
1. Ak si sporové strany dojednali v spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluve právomoc 
rozhodcovského súdu platí, že sa podrobujú predpisom rozhodcovského súdu účinným v 
čase začatia spotrebiteľského rozhodcovského konania, pokiaľ prechodné ustanovenia 
predpisov rozhodcovského súdu alebo zákona o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní 
neustanovujú inak. 
 
2. Vo veciach neupravených rokovacím poriadkom rozhodcovského súdu postupuje 
rozhodcovský súd podľa štatútu rozhodcovského súdu, ďalej podľa zákona o 
spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a vo veciach neupravených zákonom o 
spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní primerane podľa zákona č. 99/1963 Zb. 
Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, ak to povaha veci pripúšťa. V 
prípade, ak by rokovací poriadok alebo ktorákoľvek jeho časť boli v rozpore s 
ustanoveniami zákona o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní alebo sa takými stali v 
dôsledku neskoršej zmeny zákona o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní, majú 
ustanovenia zákona o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní prednosť týmto rokovacím 
poriadkom a inými vnútornými predpismi rozhodcovského súdu v častiach, v ktorých by 
boli tieto časti rokovacieho poriadku alebo iných vnútorných predpisov boli v neprospech 
spotrebiteľa. 
 

Článok XXXV 
 
1. Zmeny a doplnenia rokovacieho poriadku rozhodcovského súdu, vrátane zmeny 
pravidiel pre určenie trov rozhodcovského konania a sadzobníka poplatkov, vydáva 
zriaďovateľ vo forme dodatkov k rokovaciemu poriadku rozhodcovského súdu. Každý 
dodatok nadobudne platnosť a účinnosť dňom zverejnenia v Obchodnom vestníku, pokiaľ 
z dodatku nevyplýva, že účinnosť nadobudne neskorším dňom. 
 
2. Rozhodcovský súd postupuje v rozhodcovskom konaní podľa rokovacieho poriadku 
rozhodcovského súdu, pravidiel pre určenie trov rozhodcovského konania, sadzobníka 
poplatkov platných a účinných v čase začatia spotrebiteľského rozhodcovského konania, 
ak nie je ďalej ustanovené inak. Zmeny a/alebo doplnenia rokovacieho poriadku 
rozhodcovského súdu, zmeny a/alebo doplnenia pravidiel pre určenie trov 
spotrebiteľského rozhodcovského konania, zmeny a/alebo doplnenia sadzobníka 
poplatkov (ďalej len "zmena a/alebo doplnenie" v príslušnom gramatickom tvare) sa 
vzťahujú len na spotrebiteľského rozhodcovské konania začaté po nadobudnutí platnosti a 
účinnosti týchto zmien a doplnení. 
 
3. Rokovací poriadok rozhodcovského súdu nadobúda platnosť dňom jeho schválenia 
zriaďovateľom a účinnosť dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku. 
 
 

Prílohy: 
1. Pravidlá o trovách rozhodcovského konania pred Stálym rozhodcovským súdom 
zriadeným pri Asociácii pre arbitráž 
2. Sadzobník poplatkov Stáleho rozhodcovského súdu zriadeného pri Asociácii pre 
arbitráž 




