
Správa o činnosti Rozhodcovského súdu v Bratislave zriadeného pri 
Asociácii pre rozhodcovské konanie 

 
 
Predseda Rozhodcovského súdu v Bratislave zriadeného pri Asociácii pre rozhodcovské konanie 
(ďalej len ako „RSvB“) týmto v zmysle § 12 ods. 2 zákona č. 335/2014 Z. z. o spotrebiteľskom 
rozhodcovskom konaní predkladá správu o činnosti RSvB za rok 2017. 
 
 

Článok I. 
Úvod 

 
Do právomoci a príslušnosti RSvB patrí v zmysle § 1 Štatútu RSvB: 
 
Rozhodcovský súd v Bratislave zriadený pri Asociácii pre rozhodcovské konanie so sídlom: 
Hlavné námestie 3, 811 01 Bratislava. RSvB je nezávislým stálym rozhodcovským súdom 
zriadeným na účely rozhodovania spotrebiteľkých sporov, ohľadom ktorých možno uzatvoriť 
dohodu o urovnaní vrátane sporov o určenie, či tu právo alebo právny vzťah je alebo nie je 
(vecná pôsobnosť). 
 
RSvB nemá právomoc 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. 
 
RSvB pracuje v nasledujúcom personálnom zložení: 
 
Zoznam členov predsedníctva: 
JUDr. Bc. Martin Kulhánek, Ph.D., predseda 
Mgr. Andrej Gundel, člen predsedníctva 
JUDr. Viktória Jančoková, člen predsedníctva 
 
 

Článok II. 
 
Pred Rozhodcovským súdom v Bratislave zriadeným pri Asociácii pre rozhodcovské konanie v 
roku 2017 prebiehalo 349 rozhodcovských konaní.  
 
Počtom bolo podaných 349 žalôb, pričom žalobcovia sa podanými žalobami domáhali najmä 
úhrady dlžnej čiastky vzniknutej z titulu nezaplatenej ceny za poskytovanie elektronických 
komunikačných služieb a zmluvnej pokuty. Najčastejšou skutočnosťou, ktorá viedla k 
spotrebiteľským sporom bolo porušenie zmluvnej povinnosti zo strany jedného účastníka 
zmluvného vzťahu. 
 
Z počtu prebiehajúcich spotrebiteľských rozhodcovských konaní bolo zastavených 6 konaní, a to 
z dôvodu úhrady dlžnej sumy po podaní žalobného návrhu, ako aj z dôvodu úmrtia žalovaného 
a s tým súvisiacej straty procesnej subjektivity. 
 
V spotrebiteľských rozhodcovských konaniach rozhodovali na základe ustanovenia predsedu 
RSvB nasledovní rozhodcovia: 
 



- JUDr. Bc. Martin Kulhánek, Ph.D. 
- Mgr. Andrej Gundel 

 
Celková suma poplatkov za rozhodcovské konanie uhradená Rozhodcovskému súdu v Bratislave 
zriadenom pri Asociácii pre rozhodcovské konanie v spotrebiteľských sporoch za rok 2017 
predstavovala čiastku 5.775 eur. 
 
Priemerná dĺžka trvania spotrebiteľského rozhodcovského konania je 82 dní. 
 
V súčasnosti nie je Rozhodcovský súd v Bratislave zriadený pri Asociácii pre rozhodcovské 
konanie členom žiadnych nadnárodných organizácií, ktoré sa zaoberajú riešením cezhraničných 
spotrebiteľských sporov. 
 
 
V Bratislave dňa 20. 3. 2018 

 

 


