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Štatút 
Stáleho rozhodcovského súdu zriadeného pri Asociácii pre arbitráž 

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, vydáva týmto podľa ustanovenia § 12 ods. 2 v spojení 
s ustanovením § 13 zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní (ďalej len „zákon o 
rozhodcovskom konaní“) a § 10 ods. 3 a § 14 zákona č. 335/2014 Z. z. o spotrebiteľskom 
rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 
o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní“) Štatút Stáleho rozhodcovského súdu zriadeného pri 
Asociácii pre arbitráž (ďalej len „štatút rozhodcovského súdu“). 
 
 

Článok I 
Základné ustanovenia 

 
1. Stály rozhodcovský súd zriadený pri Asociácii pre arbitráž (ďalej len „rozhodcovský súd“), 
zriadený záujmovým združením právnických osôb Asociácia pre arbitráž, so sídlom Rusovská 
cesta 15, 851 01 Bratislava, IČO: 45 744 971, zapísaným v registri záujmových združení 
právnických osôb vedenom Okresným úradom Bratislava pod číslom OU–BA–OVVS1–
2015/012700 (ďalej len „zriaďovateľ“), je stálym rozhodcovským súdom pre rozhodovanie 
sporov podľa zákona o rozhodcovskom konaní a zákona o spotrebiteľskom rozhodcovskom 
konaní. 
 
2. Sídlo rozhodcovského súdu je Vansovej 2, 811 03 Bratislava, Slovenská republika. Webovým 
sídlom rozhodcovského súdu je www.arbsud.sk. Zriadenie a udržiavanie webového sídla je plne 
v kompetencii zriaďovateľa. 
 
3. Spotrebiteľským rozhodcovským konaním sa rozumie rozhodcovské konanie vedené v 
zmysle zákona o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní, ktorého predmetom je rozhodovanie 
spotrebiteľského sporu. 
 
4. Nespotrebiteľským rozhodcovským konaním sa rozumie rozhodcovské konanie vedené v 
zmysle zákona o rozhodcovskom konaní, ktorého predmetom je rozhodovanie iného ako 
spotrebiteľského sporu. 
 
5. Spotrebiteľské a nespotrebiteľské rozhodcovské konanie sa spoločne ďalej označujú ako 
„rozhodcovské konanie“. 
 
6. Pod pojmom rokovací poriadok sa rozumie rokovací poriadok rozhodcovského súdu 
upravujúci spotrebiteľské rozhodcovské konanie a rokovací poriadok rozhodcovského súdu 
upravujúci nespotrebiteľské rozhodcovské konanie. 
 

Článok II 
Vecná pôsobnosť 

 
1. Rozhodcovský súd rozhoduje nespotrebiteľské spory, ak jeho právomoc vyplýva z 
rozhodcovskej zmluvy, ktorá môže mať formu osobitnej rozhodcovskej zmluvy písomne 
uzavretej medzi zmluvnými stranami alebo z rozhodcovskej doložky k zmluve (ďalej len 
„rozhodcovská zmluva“). Rozhodcovský súd rozhoduje spotrebiteľské spory, ak jeho právomoc 
vyplýva zo spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluvy písomne uzavretej medzi dodávateľom a 
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spotrebiteľom podľa § 3 zákona o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní (ďalej len 
„spotrebiteľská rozhodcovská zmluva“). 
 
2. Rozhodcovský súd rozhoduje spory vzniknuté z tuzemských a z medzinárodných 
občianskoprávnych a obchodnoprávnych vzťahov v zmysle zákona o rozhodcovskom konaní, 
ak je miesto rozhodcovského konania v Slovenskej republike, a spotrebiteľské spory v zmysle 
zákona o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní. 
 

Článok III 
Organizačná štruktúra rozhodcovského súdu 

 
1. Rozhodcovský súd tvoria orgány rozhodcovského súdu a rozhodcovia zapísaní v zozname 
rozhodcov rozhodcovského súdu. Rozhodcovský súd vedie zoznam rozhodcov oprávnených 
rozhodovať spory v spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a zoznam rozhodcov oprávnených 
rozhodovať rozhodcovské spory v nespotrebiteľskom rozhodcovskom konaní (ďalej spolu len 
„zoznam rozhodcov“). 
 
2. Orgány rozhodcovského súdu sú: 
 
a) predsedníctvo rozhodcovského súdu (ďalej len „predsedníctvo“), 
 
b) predseda predsedníctva rozhodcovského súdu, ktorý je zároveň predseda rozhodcovského 
súdu (ďalej len „predseda predsedníctva“). 
 

Článok IV 
Predsedníctvo a predseda predsedníctva 

 
1. Predsedníctvo sa skladá z 3 (troch) členov vymenovaných zriaďovateľom. 
 
2. Za člena predsedníctva môže byť vymenovaná každá fyzická osoba, ak je plnoletá, spôsobilá 
na právne úkony v plnom rozsahu, z hľadiska svojich skúseností je spôsobilá na výkon funkcie 
člena predsedníctva, je bezúhonná, pokiaľ jej vymenovanie do funkcie člena predsedníctva nie 
je v rozpore so zákonom o rozhodcovskom konaní, zákonom o spotrebiteľskom rozhodcovskom 
konaní, prípadne s iným zákonom. Najmenej jeden z členov predsedníctva musí byť osoba s 
vysokoškolským vzdelaním právnického smeru. Podmienkou vymenovania za člena 
predsedníctva je písomný súhlas dotknutej osoby s ustanovením za člena predsedníctva. 
 
3. Funkcia člena predsedníctva končí: 
 
a) rozhodnutím zriaďovateľa o odvolaní člena predsedníctva z funkcie a o voľbe nového člena 
predsedníctva, a to odo dňa prijatia tohto rozhodnutia, pokiaľ v tomto rozhodnutí nie je uvedený 
neskorší deň, 
 
b) vzdaním sa funkcie člena predsedníctva dňom doručenia písomného oznámenia 
zriaďovateľovi o vzdaní sa funkcie člena predsedníctva, 
 
c) smrťou člena predsedníctva, 
 
d) dňom, keď dotknutý člen predsedníctva alebo keď o dotknutom členovi predsedníctva 
predseda predsedníctva, prípadne iný predsedom predsedníctva poverený člen predsedníctva, 
písomne oznámi zriaďovateľovi, že dotknutý člen predsedníctva prestal spĺňať podmienky pre 
vymenovanie za člena predsedníctva podľa ustanovenia článku IV ods. 2 štatútu 
rozhodcovského súdu. 
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4. Pokiaľ počet členov predsedníctva neklesol pod polovicu, môžu členovia predsedníctva až do 
vymenovania nového člena predsedníctva zriaďovateľom jednomyseľne rozhodnúť o nahradení 
člena predsedníctva, ktorého funkcia skončila inak než rozhodnutím zriaďovateľa podľa 
ustanovenia článku IV ods. 3 písm. a) štatútu rozhodcovského súdu, inou osobou, ktorá spĺňa 
predpoklady ustanovené článkom IV ods. 2 štatútu rozhodcovského súdu. Pokiaľ podľa 
predchádzajúcej vety skončila funkcia predsedu predsedníctva, príp. člena predsedníctva s 
vysokoškolským vzdelaním právnického smeru, a žiaden zo zostávajúcich členov predsedníctva 
nemá vysokoškolské vzdelanie právnického smeru, môžu zostávajúci členovia rozhodnúť o 
nahradení člena predsedníctva, ktorého funkcia skončila, len osobou s vysokoškolským 
vzdelaním právnického smeru. Výkon funkcie nového členmi predsedníctva v súlade s týmto 
ustanovením zvoleného člena predsedníctva začína dňom doručenia písomného oznámenia 
predsedu predsedníctva o určení nového člena predsedníctva zriaďovateľovi. Pokiaľ 
zriaďovateľ do dvoch týždňov od doručenia oznámenia podľa predchádzajúcej vety tohto 
ustanovenia nevymenuje na miesto člena predsedníctva, ktorého funkcia skončila inak než 
rozhodnutím zriaďovateľa podľa ustanovenia článku IV ods. 3 písm. a) štatútu rozhodcovského 
súdu, inú osobu ako je osoba určená zostávajúcimi členmi predsedníctva podľa 
predchádzajúcej vety tohto ustanovenia, príp. ak v uvedenej lehote nepotvrdí túto osobu vo 
funkcii člena predsedníctva, považuje sa táto osoba za osobu vymenovanú za člena 
predsedníctva zriaďovateľom. 
 
5. Členovia predsedníctva volia spomedzi seba predsedu predsedníctva. Za predsedu 
predsedníctva môže byť zvolený len člen predsedníctva s vysokoškolským vzdelaním 
právnického smeru. Výkon funkcie predsedu predsedníctva začína dňom doručenia písomného 
oznámenia predsedu predsedníctva o voľbe za predsedu predsedníctva zriaďovateľovi. Pokiaľ 
funkcia predsedu predsedníctva nie je obsadená viac ako jeden mesiac, určí predsedu 
predsedníctva spomedzi členov predsedníctva zriaďovateľ; ustanovenie druhej vety tohto 
odseku tým nie je dotknuté. 
 
6. Členovia predsedníctva môžu odvolať predsedu predsedníctva, ak zároveň zvolia spomedzi 
seba nového predsedu predsedníctva; ustanovenie článku IV ods. 5 druhá veta tým nie je 
dotknuté. Výkon funkcie doterajšieho predsedu predsedníctva končí a výkon funkcie nového 
predsedu predsedníctva začína dňom doručenia písomného oznámenia nového predsedu 
predsedníctva o voľbe za predsedu predsedníctva zriaďovateľovi. 
 
7. Členovia predsedníctva sú povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o 
ktorých sa dozvedeli pri výkone svojej funkcie alebo v súvislosti s ňou, a to aj po zániku funkcie, 
pokiaľ zákon neustanovuje inak. 
 
8. Členovia predsedníctva nemôžu byť zapísaní v zozname rozhodcov. 
 

Článok V 
Pôsobnosť predsedníctva a predsedu predsedníctva 

 
1. Predsedníctvo je najvyšším orgánom rozhodcovského súdu. Predsedníctvo riadi a kontroluje 
činnosť rozhodcovského súdu. 
 
2. Predsedníctvo dohliada na výkon pôsobnosti predsedu predsedníctva, ktoré predseda 
predsedníctva vykonáva podľa štatútu rozhodcovského súdu, podľa rokovacieho poriadku 
rozhodcovského súdu, alebo ktorých výkon na predsedu predsedníctva prenieslo 
predsedníctvo. Predseda predsedníctva zodpovedá predsedníctvu za výkon činností v rámci 
svojej pôsobnosti. Predseda predsedníctva informuje predsedníctvo na zasadaniach 
predsedníctva o úkonoch, ktoré vykonal pri výkone svojej pôsobnosti. 
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3. Predsedníctvo môže kedykoľvek rozhodnúť, že jednotlivé právomoci zverené predsedovi 
predsedníctva štatútom rozhodcovského súdu, príp. rokovacím poriadkom rozhodcovského 
súdu, bude vykonávať predsedníctvo (s výnimkou právomoci podľa článku V ods. 6 písm. a) 
štatútu rozhodcovského súdu). 
 
4. Predsedníctvo môže kedykoľvek rozhodnúť, že jednotlivé právomoci zverené predsedníctvu 
štatútom rozhodcovského súdu, príp. rokovacím poriadkom rozhodcovského súdu, bude na 
určený čas, príp. aj bez časového obmedzenia, vykonávať predseda predsedníctva. 
Predsedníctvo môže kedykoľvek rozhodnúť o zrušení takéhoto zverenia právomoci predsedovi 
predsedníctva. 
 
5. Pokiaľ predseda predsedníctva uskutoční akýkoľvek úkon pri výkone právomoci, o ktorej 
predsedníctvo predtým rozhodlo, že túto právomoc bude vykonávať predsedníctvo podľa článku 
V ods. 3 štatútu rozhodcovského súdu alebo vo vzťahu ku ktorej predsedníctvo rozhodlo o 
zrušení zverenia tejto právomoci predsedovi predsedníctva podľa článku V ods. 4 štatútu 
rozhodcovského súdu, účinky takto uskutočneného úkonu voči rozhodcom zapísaným v 
zozname rozhodcov, voči účastníkom konania vedeného pred rozhodcovským súdom, ako aj 
voči akýmkoľvek tretím osobám nie sú, z dôvodu ochrany dobrej viery tretích osôb, dotknuté. 
 
6. Predsedníctvo: 
 
a) vedie zoznam rozhodcov, 
 
b) rozhoduje o návrhu na zápis rozhodcu do zoznamu rozhodcov a o návrhu na výmaz 
rozhodcu zo zoznamu rozhodcov, 
 
c) dozerá na riadny priebeh rozhodcovských konaní prebiehajúcich pred rozhodcovským 
súdom, 
 
d) zabezpečuje vypracovanie správy o činnosti a hospodárení rozhodcovského súdu a 
predkladá ju zriaďovateľovi, a to vždy do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka, 
 
e) vypracúva návrh rozpočtu rozhodcovského súdu a predkladá ho na schválenie zriaďovateľovi 
najneskôr do 30. septembra kalendárneho roka predchádzajúceho kalendárnemu roku, ktorého 
sa predkladaný rozpočet týka, 
 
f) kontroluje dodržiavanie zriaďovateľom schváleného rozpočtu rozhodcovského súdu, 
 
e) prešetruje sťažnosti voči predsedovi predsedníctva. 
 
7. Predseda predsedníctva: 
 
a) zastupuje rozhodcovský súd navonok, 
 
b) predkladá predsedníctvu návrh na zápis rozhodcu do zoznamu rozhodcov, ako aj návrh na 
výmaz rozhodcu zo zoznamu rozhodcov; na podnet zriaďovateľa je predseda predsedníctva 
povinný takýto návrh predložiť predsedníctvu, 
 
c) organizačne a administratívne zabezpečuje činnosť rozhodcovského súdu, 
 
d) zabezpečuje plnenie úloh vybranej osoby podľa zákona o rozhodcovskom konaní, a to 
najmä: 
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• v nespotrebiteľskom rozhodcovskom konaní ustanovuje rozhodcu alebo obsadenie senátu 
z rozhodcov zapísaných v zozname rozhodcov, pokiaľ sa účastníci rozhodcovského konania v 
rozhodcovskej zmluve, prípadne v osobitnej písomnej dohode pred podaním žaloby na 
rozhodcovský súd, nedohodli na osobe rozhodcu alebo na zložení senátu, 
 
• v prípadoch ustanovených v rokovacom poriadku rozhodcovského súdu rozhoduje o zmene 
rozhodcu alebo člena senátu, prípadne o ustanovení nového rozhodcu alebo nového člena 
senátu, 
 
e) v spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní ustanovuje rozhodcu (rozhodcov) z osôb 
zapísaných v zozname rozhodcov rozhodcovského súdu oprávnených rozhodovať 
spotrebiteľské spory; zároveň určuje predsedu senátu, ak sa na osobe predsedu nedohodnú 
rozhodcovia, 
 
f) vykonáva činnosti a uskutočňuje úkony, ktoré sú do pôsobnosti predsedu predsedníctva 
zverené štatútom rozhodcovského súdu alebo rokovacím poriadkom rozhodcovského súdu, ako 
aj všetky ostatné činnosti a úkony potrebné na riadne uskutočňovanie činnosti rozhodcovského 
súdu, pokiaľ tieto činnosti a úkony nespadajú do právomoci predsedníctva, prípadne pokiaľ 
nejde o činnosti a úkony, ktoré podľa štatútu rozhodcovského súdu alebo podľa rokovacieho 
poriadku rozhodcovského súdu v konkrétnej veci vykonáva ustanovený rozhodca alebo 
ustanovení členovia senátu, 
 
g) prešetruje sťažnosti voči rozhodcovi, 
 
h) rozhoduje o námietke proti rozhodcovi alebo členovi senátu. 
 
8. Zasadania predsedníctva sa konajú najmenej raz za 6 (šesť) mesiacov. Zasadania 
predsedníctva zvoláva predseda predsedníctva, a to buď z vlastnej iniciatívy alebo na 
požiadanie ktoréhokoľvek člena predsedníctva, príp. na požiadanie zriaďovateľa; v prípade 
neprítomnosti predsedu predsedníctva, prípadne pokiaľ predseda predsedníctva napriek 
požiadavke na zvolanie zasadania predsedníctva nezvolá zasadanie predsedníctva tak, aby sa 
konalo do 15 (pätnástich) dní od doručenia požiadavky predsedovi predsedníctva, môže 
zasadanie predsedníctva zvolať ktorýkoľvek z členov predsedníctva. 
 
9. Osoba zvolávajúca zasadanie predsedníctva informuje ostatných členov predsedníctva a 
zriaďovateľa o termíne a mieste konania zasadania predsedníctva, ako aj o navrhovanom 
programe zasadania predsedníctva. 
 
10. Predsedníctvo je uznášaniaschopné, ak sú prítomní aspoň dvaja členovia predsedníctva. 
Predsedníctvo prijíma rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou hlasov jeho členov; každý člen 
predsedníctva má jeden hlas. 
 
11. Na zasadaní predsedníctva je oprávnený zúčastniť sa zriaďovateľ prostredníctvom členov 
štatutárneho orgánu, príp. osoby písomne splnomocnené zriaďovateľom na zastupovanie 
zriaďovateľa na zasadaní predsedníctva. 
 
12. Predseda predsedníctva alebo rozhodnutím predsedníctva poverený člen predsedníctva 
zabezpečuje vyhotovenie zápisnice zo zasadania predsedníctva. 
 

Článok VI 
Rozhodcovia 

 



 

Stály rozhodcovský súd zriadený pri Asociácii pre arbitráž 
Vansovej 2, 811 03 Bratislava 

www.arbsud.sk 

1. Spory pred rozhodcovským súdom rozhodujú rozhodcovia, zapísaní do zoznamu rozhodcov 
rozhodcovského súdu, ktorí boli v konkrétnej veci ustanovení v súlade s rokovacím poriadkom 
rozhodcovského súdu a štatútom rozhodcovského súdu. 
 
2. Spory v nespotrebiteľskom rozhodcovskom konaní rozhodujú rozhodcovia v trojčlenných 
senátoch. Účastníci rozhodcovského konania môžu v rozhodcovskej zmluve dohodnúť, že spor 
bude rozhodovať jeden rozhodca, prípadne že spor budú rozhodovať viacerí než traja 
rozhodcovia; počet rozhodcov musí byť nepárny. Ustanovenia štatútu rozhodcovského súdu 
týkajúce sa rozhodcu sa primerane použijú aj na členov senátu, pokiaľ z okolností nie je zrejmé, 
že tieto ustanovenia sa týkajú výlučne rozhodovania sporu jediným rozhodcom. 
 
3. Účastníci nespotrebiteľského rozhodcovského konania sa v súlade s rokovacím poriadkom 
rozhodcovského súdu môžu dohodnúť aj na inom rozhodcovi, nezapísanom do zoznamu 
rozhodcov; takáto osoba však musí spĺňať všeobecné ako aj osobitné podmienky pre zápis do 
zoznamu rozhodcov ustanovené v článku VIII štatútu rozhodcovského súdu. O tom, či rozhodca 
ustanovený účastníkmi rozhodcovského konania podľa predchádzajúcej vety spĺňa všeobecné 
a osobitné podmienky pre zápis do zoznamu rozhodcov, rozhoduje predseda predsedníctva; 
pokiaľ účastníkmi rozhodcovského konania ustanovený rozhodca tieto podmienky nespĺňa, 
predseda predsedníctva v súlade s rokovacím poriadkom rozhodcovského súdu ustanoví 
rozhodcu, prípadne ustanoví členov senátu. 
 
4. Spory v spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní rozhoduje jediný rozhodca. Účastníci 
rozhodcovského konania môžu v spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluve dohodnúť, že spor budú 
rozhodovať traja rozhodcovia (trojčlenný senát). 
 
5. Rozhodcovia sú pri rozhodovaní sporov nezávislí a nestranní. Práva a povinnosti rozhodcov 
pri rozhodovaní sporov sa spravujú zákonom o rozhodcovskom konaní, zákonom o 
spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní, príp. inými zákonmi, štatútom rozhodcovského súdu a 
rokovacím poriadkom rozhodcovského súdu. 
 
6. Rozhodca je povinný, a to aj po skončení svojej funkcie, zachovávať mlčanlivosť o všetkých 
skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone svojej funkcie alebo v súvislosti s ňou. Tejto 
povinnosti ho môže zbaviť len účastník rozhodcovského konania, v ktorého záujme je viazaný 
povinnosťou zachovávať mlčanlivosť, ak zákon neustanovuje inak. 
 
7. Spôsob určenia jediného rozhodcu alebo členov senátu, ktorí budú rozhodovať 
v nespotrebiteľskom rozhodcovskom konaní, určuje rokovací poriadok rozhodcovského súdu 
upravujúci nespotrebiteľské rozhodcovské konanie. 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 (piatich) dní od ich 
ustanovenia predsedom predsedníctva. Ak sa nedohodnú, určí predsedu senátu predseda 
predsedníctva. 
 

Článok VII 
Zápis do zoznamu rozhodcov, výmaz zo zoznamu rozhodcov 

 
1. Návrh na zápis fyzickej osoby do zoznamu rozhodcov podáva predsedníctvu predseda 
predsedníctva alebo prostredníctvom predsedu predsedníctva zriaďovateľ. Funkčné obdobie 
rozhodcu, ktorý bude rozhodovať spotrebiteľské spory je 4 (štyri) roky. 
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2. Podmienkou zápisu konkrétnej osoby do zoznamu rozhodcov je písomný súhlas dotknutej 
osoby so zápisom do zoznamu rozhodcov. 
 
3. Funkcia rozhodcu v konkrétnom spore pred rozhodcovským súdom zaniká: 
 
a) vzdaním sa funkcie rozhodcu na základe písomného oznámenia rozhodcu doručeného 
predsedovi predsedníctva o tom, že rozhodca sa vzdáva funkcie rozhodcu v konkrétnom spore 
pred rozhodcovským súdom alebo o tom, že rozhodca sa vzdáva funkcie rozhodcu a požaduje 
výmaz zo zoznamu rozhodcov. Funkcia rozhodcu zaniká ku dňu doručenia takéhoto oznámenia 
predsedovi predsedníctva, 
 
b) dohodou účastníkov nespotrebiteľského rozhodcovského konania o odvolaní rozhodcu, ak sa 
rozhodca stal nespôsobilý vykonávať funkciu, okrem prípadu, ak funkcia rozhodcu zanikne 
podľa písm. d) tohto odseku alebo rozhodca z iného dôvodu nekoná bez zbytočného odkladu 
potom, čo ho zmluvné strany na to upozornili. Funkcia rozhodcu zaniká ku dňu doručenia 
písomnej dohody účastníkov nespotrebiteľského rozhodcovského konania o odvolaní rozhodcu 
predsedovi predsedníctva, 
 
c) rozhodnutím predsedníctva o vylúčení rozhodcu z rozhodovania v konkrétnej veci alebo o 
výmaze rozhodcu zo zoznamu rozhodcov, 
 
d) pozbavením alebo obmedzením spôsobilosti rozhodcu na právne úkony, 
 
e) smrťou rozhodcu alebo vyhlásením za mŕtveho, 
 
f) vyčiarknutím rozhodcu zo zoznamu rozhodcov oprávnených rozhodovať spotrebiteľské spory 
vedeného Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, 
 
g) uplynutím funkčného obdobia, na ktoré je rozhodca oprávnený rozhodovať spotrebiteľské 
spory zapísaný v zozname rozhodcov rozhodcovského súdu, 
 
h) vyčiarknutím rozhodcu oprávneného rozhodovať v spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní 
ako dôsledku opatrenia na systematické odstraňovanie a nápravu nedostatkov vyplývajúcich z 
disciplinárnych konaní a konaní o zrušenie rozhodcovského rozsudku. 
 
4. Rozhodca je povinný vzdať sa funkcie rozhodcu a požiadať o výmaz zo zoznamu rozhodcov, 
ak zákon nepripúšťa, aby vykonával funkciu rozhodcu. 
 
5. Predseda predsedníctva je povinný predložiť predsedníctvu návrh na prijatie rozhodnutia o 
výmaze rozhodcu zo zoznamu rozhodcov: 
 
a) ak sa rozhodca stane nespôsobilým vykonávať funkciu rozhodcu, okrem prípadov, keď 
funkcia rozhodcu zanikne podľa ustanovenia článku VII ods. 3 písm. d) štatútu rozhodcovského 
súdu alebo keď sa rozhodca vzdá funkcie rozhodcu a požiada o výmaz zo zoznamu rozhodcov, 
 
b) ak sa rozhodca opakovane bez závažného dôvodu vzdá funkcie rozhodcu v konkrétnom 
spore pred rozhodcovským súdom, 
 
c) ak rozhodca v jednotlivých sporoch pred rozhodcovským súdom opakovane nekoná bez 
zbytočného odkladu z iného dôvodu, než je nespôsobilosť na výkon funkcie rozhodcu, a pokiaľ 
predsedníctvo už raz rozhodlo o zániku funkcie rozhodcu v konkrétnom spore pred 
rozhodcovským súdom. 
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6. Na návrh účastníka rozhodcovského konania je predseda predsedníctva povinný predložiť 
predsedníctvu návrh na prijatie rozhodnutia o vylúčení rozhodcu z rozhodovania v konkrétnej 
veci, ak: 
 
a) rozhodca nekoná bez zbytočného odkladu z iného dôvodu, než je nespôsobilosť na výkon 
funkcie rozhodcu, pokiaľ sa rozhodca nevzdá funkcie rozhodcu a pokiaľ účastníci 
rozhodcovského konania neuzavrú dohodu o odvolaní rozhodcu, 
 
b) niektorý z účastníkov rozhodcovského konania podal námietku proti rozhodcovi. 
 
7. Predseda predsedníctva bez zbytočného odkladu oznámi predsedníctvu zánik funkcie 
rozhodcu podľa ustanovenia článku VII ods. 3 písm. a), písm. d), písm. e) a písm. f) štatútu 
rozhodcovského súdu; predsedníctvo bez zbytočného odkladu vymaže rozhodcu zo zoznamu 
rozhodcov. 
 
8. Pokiaľ v konkrétnom spore dôjde k zániku funkcie rozhodcu podľa ustanovenia článku VII 
ods. 3 štatútu rozhodcovského súdu, predseda predsedníctva v súlade s príslušnými 
ustanoveniami rokovacieho poriadku rozhodcovského súdu zabezpečí ustanovenie nového 
rozhodcu. 
 

Článok VIII 
Všeobecné a osobitné podmienky pre zápis do zoznamu rozhodcov 

 
1. Do zoznamu rozhodcov oprávnených rozhodovať nespotrebiteľské spory môže byť zapísaná 
každá fyzická osoba, ktorá spĺňa všeobecné a osobitné podmienky pre zápis do zoznamu 
rozhodcov. 
 
2. Všeobecnými podmienkami pre zápis do zoznamu rozhodcov sú: 
 
a) plnoletosť, 
 
b) spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, 
 
c) spôsobilosť na výkon funkcie rozhodcu z hľadiska skúseností dotknutej osoby, 
 
d) bezúhonnosť, 
 
e) neexistencia zákonných prekážok pre zápis dotknutej osoby do zoznamu rozhodcov a pre jej 
prípadné ustanovenie za rozhodcu alebo člena senátu. 
 
3. Osobitnou podmienkou pre zápis do zoznamu rozhodcov rozhodujúcich nespotrebiteľské 
spory je vysokoškolské vzdelanie právnického smeru. 
 
4. Do zoznamu rozhodcov oprávnených rozhodovať spotrebiteľské spory môže byť zapísaná 
len fyzická osoba, ktorá spĺňa všeobecné a osobitné podmienky pre zápis do zoznamu 
rozhodcov podľa ods. 2 a 3 tohto článku štatútu rozhodcovského súdu a ktorá je zároveň 
zapísaná v zozname rozhodcov oprávnených rozhodovať spotrebiteľské spory vedenom 
Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky. 
 
5. Predseda predsedníctva spolu s návrhom na zápis dotknutej osoby do zoznamu rozhodcov 
predloží predsedníctvu písomnú správu, v ktorej zhodnotí spôsobilosť tejto osoby na výkon 
funkcie rozhodcu, a odporučí predsedníctvu rozhodnúť o zápise tejto osoby do zoznamu 
rozhodcov, príp. zamietnuť návrh na zápis tejto osoby do zoznamu rozhodcov. Predsedníctvo 
nie je odporúčaním predsedu predsedníctva viazané. 
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Článok IX 

Materiálne zabezpečenie 
 
1. Materiálne podmienky pre činnosť rozhodcovského súdu zabezpečuje zriaďovateľ; 
zriaďovateľ môže v rokovacom poriadku rozhodcovského súdu, v pravidlách pre určenie trov 
rozhodcovského konania a v sadzobníku poplatkov za rozhodcovské konanie upraviť, že 
účastníci nespotrebiteľského rozhodcovského konania sú povinní uhradiť osobitný poplatok na 
úhradu trov rozhodcovského konania, v ktorom má ako rozhodca rozhodovať iná osoba než je 
osoba zapísaná v zozname rozhodcov rozhodcovského súdu. 
 
2. Zriaďovateľ vedie osobitnú účtovnú evidenciu týkajúcu sa činnosti rozhodcovského súdu. 
 
3. Zriaďovateľ zriadi osobitný bankový účet pre potreby rozhodcovského súdu. 
 

Článok X 
Postup pri prešetrovaní sťažností v spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní 

 
1. Účastník spotrebiteľského rozhodcovského konania môže podať predsedovi predsedníctva 
alebo Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky sťažnosť na postup rozhodcu (ďalej len 
„sťažnosť“). Prešetrovanie sťažností na postup v spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní 
vykonáva predseda predsedníctva. Ak sťažnosť smeruje proti predsedovi predsedníctva, 
prešetrí ju predsedníctvo rozhodcovského súdu. 
 
2. Sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo prechodného 
pobytu sťažovateľa a rozhodcovským súdom pridelenú spisovú značku spotrebiteľského 
rozhodcovského konania. Ak sťažnosť podáva právnická osoba, musí obsahovať jej názov, 
sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať, identifikačné číslo, ak bolo pridelené a 
rozhodcovským súdom pridelenú spisovú značku spotrebiteľského rozhodcovského konania. Ak 
sťažovateľ žiada o doručene výsledku prešetrenia sťažnosti v elektronickej forme, v sťažnosti 
uvedie elektronickú adresu sťažovateľa na jej doručenie. Sťažnosť musí byť čitateľná, 
zrozumiteľná a podpísaná. Ak si sťažovateľ zvolí zástupcu, ktorý v jeho mene podáva sťažnosť, 
súčasťou sťažnosti musí byť plnomocenstvo na zastupovanie sťažovateľa pri podaní sťažnosti 
a pri úkonoch súvisiacich s vybavovaním sťažnosti; uvedené neplatí, ak sťažovateľ udelil plnú 
moc zástupcovi pre celé rozhodcovské konanie. 
 
3. Ak je zo sťažnosti zrejmé, že konanie rozhodcu napĺňa znaky disciplinárneho previnenia, 
podá Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky návrh na začatie disciplinárneho konania, 
inak sťažnosť postúpi na prešetrenie predsedovi predsedníctva. Ak je to potrebné, ministerstvo 
na účely zistenia, či konanie rozhodcu napĺňa znaky disciplinárneho previnenia, vykoná kontrolu 
podľa zákona o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní. 
 
4. Podanie sťažnosti nie je prekážkou postupu a rozhodnutia v spotrebiteľskom rozhodcovskom 
konaní. 
 
5. Prešetrovaním sťažnosti predseda predsedníctva zisťuje skutočný stav veci a jeho súlad 
alebo rozpor s týmto zákonom, so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu práv 
spotrebiteľa a so štatútom rozhodcovského súdu a rokovacím poriadkom rozhodcovského súdu, 
ako aj príčiny vzniku zistených nedostatkov a ich následky. Pri prešetrovaní sťažnosti predseda 
predsedníctva vychádza z obsahu sťažnosti bez ohľadu na osobu sťažovateľa a toho, proti 
komu sťažnosť smeruje. Ak je podľa obsahu iba časť podania sťažnosťou, prešetrí sa iba v 
tomto rozsahu. Ak sa sťažnosť skladá z viacerých častí, prešetruje sa každá z nich osobitne. Ak 
predseda predsedníctva zistí porušenie povinností rozhodcu podľa zákona o spotrebiteľskom 
rozhodcovskom konaní alebo zistí, že rozhodca postupoval v rozpore so zákonom o 



 

Stály rozhodcovský súd zriadený pri Asociácii pre arbitráž 
Vansovej 2, 811 03 Bratislava 

www.arbsud.sk 

spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní, so všeobecne záväznými právnymi predpismi na 
ochranu práv spotrebiteľa, so štatútom rozhodcovského súdu alebo s rokovacím poriadkom 
rozhodcovského súdu, vyhodnotí sťažnosť ako opodstatnenú a príjme vhodné opatrenia 
zamerané na nápravu zistených nedostatkov; ak postup rozhodcu alebo porušenie povinností 
rozhodcu zakladá disciplinárne previnenie, podá návrh na začatie disciplinárneho konania. V 
ostatných prípadoch predseda stáleho rozhodcovského súdu sťažnosť vyhodnotí ako 
neopodstatnenú. Uvedené platí aj v prípade, keď sťažnosť prešetruje predsedníctvo. 
 
6. Sťažnosť je prešetrená spísaním zápisnice o prešetrení sťažnosti a priebehu jej 
prešetrovania, ktorej súčasťou je aj vyhodnotenie prešetrenia sťažnosti, a v prípade jej 
opodstatnenosti uvedenie konkrétnych opatrení zameraných na nápravu zistených nedostatkov. 
Predseda predsedníctva alebo predsedníctvo stáleho rozhodcovského súdu výsledok 
prešetrenia sťažnosti a prijaté opatrenia oznámi sťažovateľovi a Ministerstvu spravodlivosti 
Slovenskej republiky najneskôr do dvoch mesiacov od doručenia sťažnosti; oznámenie 
obsahuje aj odôvodnenie vyhodnotenia sťažnosti a Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej 
republiky sa vždy poskytne aj zápisnica o prešetrení sťažnosti a priebehu jej prešetrovania. 
 

Článok XI 
Opatrenia na zabezpečenie odbornej úrovne rozhodcov 

 
1. Predseda predsedníctva dohliada na odbornú úroveň rozhodcov, pričom dohliada najmä na 
to, aby sa rozhodcovia rozhodcovského súdu oprávnení rozhodovať spotrebiteľské spory, 
zúčastňovali aspoň raz ročne na školeniach organizovaných osobou poverenou Ministerstvom 
spravodlivosti Slovenskej republiky a inými právnickými osobami. 
 
2. Rozhodcovia sú povinní dbať na svoj odborný rast systematickým a neustálym vzdelávaním 
sa. 
 

Článok XII 
Opatrenia na systematické odstraňovanie a nápravu nedostatkov vyplývajúcich z 

disciplinárnych konaní a konaní o zrušenie rozhodcovských rozsudkov 
 
1. Predseda rozhodcovského súdu dohliada na uplatňovanie opatrení na systematické 
odstraňovanie a nápravu nedostatkov vyplývajúcich z disciplinárnych konaní a konaní o 
zrušenie rozhodcovských rozsudkov. V záujme uvedeného voči rozhodcovi, ktorý bol uznaný 
vinným z disciplinárneho previnenia a ktorému nebolo uložené disciplinárne opatrenie 
vyčiarknutie zo zoznamu rozhodcov oprávnených rozhodovať rozhodcovské spory vedeného 
Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, a rozhodcovi, ktorý vydal rozhodcovský 
rozsudok, ktorý všeobecný súd zrušil, môže predseda predsedníctva uložiť nasledovné 
opatrenia: 
 
a) písomné napomenutie a výzva na zdržanie sa protiprávneho konania v budúcnosti, 
 
b) písomné napomenutie a výzva na zdržanie sa protiprávneho konania v budúcnosti s hrozbou 
vyčiarknutia rozhodcu zo zoznamu rozhodcov vedeného rozhodcovským súdom, 
 
c) pozastavenie prideľovania sporov na čas určený predsedom predsedníctva, 
 
d) vyčiarknutie zo zoznamu rozhodcov. 
 
2. Každý rozhodca je povinný informovať predsedu predsedníctva o prebiehajúcom 
disciplinárnom konaní rozhodcu pred disciplinárnym senátom Ministerstva spravodlivosti 
Slovenskej republiky a oznámiť mu výsledok tohto konania. 
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Článok XIII 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmeny a doplnenia štatútu rozhodcovského súdu vydáva zriaďovateľ vo forme dodatkov 
k štatútu rozhodcovského súdu. Každý dodatok nadobudne platnosť a účinnosť dňom 
zverejnenia v Obchodnom vestníku, pokiaľ z dodatku nevyplýva, že účinnosť nadobudne 
neskorším dňom. 
 
2. Rozhodcovské konanie podľa zákona o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní sa spravuje 
štatútom rozhodcovského súdu v znení účinnom v čase začatia spotrebiteľského 
rozhodcovského konania. V prípade rozhodcovského konania podľa zákona o rozhodcovskom 
konaní rozhodcovský súd postupuje od účinnosti zmeny a/alebo doplnenia štatútu 
rozhodcovského súdu v rozhodcovskom konaní začatom pred zmenou a/alebo doplnením 
štatútu rozhodcovského súdu podľa zmeneného a/alebo doplneného štatútu rozhodcovského 
súdu, pokiaľ prechodné ustanovenia dodatku o zmene a/alebo doplnení štatútu 
rozhodcovského súdu neustanovujú, že rozhodcovské konania začaté pred zmenou a/alebo 
doplnením štatútu rozhodcovského súdu sa dokončia podľa štatútu rozhodcovského súdu 
platného a účinného v čase pred dotknutou zmenou a/alebo doplnením štatútu. 
 
3. Štatút rozhodcovského súdu nadobúda platnosť dňom jeho schválenia zriaďovateľom a 
účinnosť dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku. 
 




