
Úplne znenie 
Štatútu 

Rozhodcovského súdu v Bratislave 
zriadeného pri Asociácii pre rozhodcovské konanie 

(ďalej len „Štatút") 
 

 
Základné ustanovenia 

 
§ 1 

 
1. Asociácia pre rozhodcovské konanie, IČO: 45744564, sídlom Hlavné námestie 354/3, 81101 
Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika, zriaďuje Rozhodcovský súd v Bratislave zriadený pri 
Asociácií pre rozhodcovské konanie (ďalej len „RSvB“). 
 
2. RSvB je stálym rozhodcovským súdom zriadeným v súlade so zákonom č. 335/2014 Z. z. o 
spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní (ďalej len „ZoSRK“). 
 
3. RSvB je nezávislým stálym rozhodcovským súdom zriadeným na účely rozhodovania sporov z 
tuzemských a medzinárodných obchodnoprávnych a občianskoprávnych vzťahov vrátane vzťahov 
spotrebiteľských, ohľadom ktorých možno uzatvoriť dohodu o urovnaní vrátane sporov o určení, či 
tu právo alebo právny vzťah je alebo nie je (vecná pôsobnosť). 
 
4. 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. 
 
 
 
 
 

Organizačná štruktúra 
 

§ 2 
 
Organizačnú štruktúru RSvB tvoria: 
 
a) predseda a predsedníctvo (§ 3) 
b) sekretariát (§ 4) 
c) rozhodcovia (§ 5) 
d) plénum rozhodcov (§ 6) 
 

§ 3 
Predseda a predsedníctvo 

 
1. Predseda je menovaný zriaďovateľom.  
 
2. Predsedníctvo je trojčlenné; okrem predsedu ho tvoria ďalší dvaja členovia, ktorí sú tiež menovaní 
zriaďovateľom.  
 
3. Predseda má v rámci svojej pôsobnosti najmä povinnosť  
 
a) viesť Zoznam rozhodcov RSvB, 
b) ustanoviť rozhodcu, viacerých rozhodcov alebo náhradného rozhodcu pre konkrétny spor; 
predseda môže ustanoviť za rozhodcu alebo náhradného rozhodcu aj seba, 



c) zapisovať a vyškrtávať jednotlivých rozhodcov zo Zoznamu rozhodcov RSvB,  
d) vykonávať prešetrovanie sťažnosti na postup rozhodcu, 
e) vykonávať činnosti zverené do pôsobnosti predsedu stáleho rozhodcovského súdu príslušnými 
ustanoveniami právnych predpisov, 
f) rozhodovať o námietke predpojatosti proti rozhodcovi. 
 
4. Predsedníctvo má v rámci svojej pôsobnosti najmä povinnosť  
 
a) prešetrovať sťažnosť na postup rozhodcu vrátane oznámenia výsledku prešetrenia, ak bol 
rozhodcom ustanovený predseda, 
b) na návrh predsedu vytvárať opatrenia na zabezpečenie odbornej úrovne rozhodcov a 
systematické odstraňovanie a nápravu nedostatkov vyplývajúcich z disciplinárnych konaní a konaní 
o zrušenie rozhodcovských rozsudkov,  
c) vypracovávať výkladové stanoviská k  rozhodnutiam vo veciach disciplinárneho konania proti 
rozhodcom a rozhodnutiam o zrušení rozhodcovského rozsudku; v stanovisku predsedníctvo 
identifikuje spornú otázku, zaujme k nej stanovisko a odporučí ďalší postup a postup nápravy, 
zároveň odporučí predsedovi konkrétny postup na odstránenie predmetných nedostatkov. 
 
5. Výkonom svojej pôsobnosti môže predseda v prípade potreby poveriť člena predsedníctva, 
výkonom čiastkových úloh môže poveriť pracovníka sekretariátu. 
 

§ 4 
Sekretariát 

 
1. Sekretariát je administratívnym orgánom RSvB a na základe pokynov predsedníctva a jednotlivých 
rozhodcov vykonáva jednotlivé úkony súvisiace s rozhodcovským konaním.    
 
2. Sekretariát tvoria osoby, ktoré sú v pracovnom alebo obdobnom pomere ku zriaďovateľovi RSvB 
alebo  k členovi zriaďovateľa (ďalej len „pracovníci sekretariátu“). Pracovník sekretariátu je povinný 
zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa v súvislosti s rozhodcovským 
konaním dozvedel.  

 
§ 5 

Rozhodca 
 
1. Rozhodcom sa môže stať každá fyzická osoba, ktorá spĺňa požiadavky podľa zákona a je zapísaná 
do Zoznamu rozhodcov RSvB.  
 
2. O zápise rozhodcu do Zoznamu rozhodcov RSvB rozhoduje predseda. Predseda zapíše do Zoznamu 
rozhodcov RSvB výlučne osobu, ktorá je vzhľadom ku svojim skúsenostiam, odbornému a 
morálnemu profilu zárukou korektného a zodpovedného vedenia rozhodcovského konania.  

 
§ 6 

Plénum rozhodcov 
 
1. Plénum rozhodcov tvoria všetci rozhodcovia zapísaní v Zozname rozhodcov RSvB. Zasadnutie 
pléna zvoláva a riadi predseda RSvB, prípadne ním poverený člen predsedníctva alebo ním poverený 
rozhodca.  
 
2. Plénum rozhodcov odporúča zriaďovateľovi zmeny rokovacieho poriadku a diskutuje odborné 
právne otázky týkajúce sa rozhodovania RSvB, legislatívy a judikatúry súdov.  
 

Všeobecné ustanovenia 
 

§ 7 
Zoznam rozhodcov 



 
Zoznam rozhodcov vedie predseda RSvB. Zoznam je verejne prístupný na RSvB a na jeho webovom 
sídle.  
 

§ 8 
Spôsob prideľovania vecí rozhodcom 

 
1. Predseda ustanoví rozhodcu tak, aby predišiel konfliktu záujmov rozhodcu a prieťahom 
v rozhodcovskom konaní, pričom prihliada k znalostiam a skúsenostiam konkrétneho rozhodcu 
vzhľadom k predmetu sporu a k vyťaženosti rozhodcu. 
 
2. Predseda oznámi rozhodcovi pridelenie veci a požiada ho o prijatie funkcie rozhodcu. Rozhodca je 
povinný bezodkladne, najneskôr však do troch dní od oznámenia, funkciu písomne prijať, alebo 
ustanovenie odmietnuť.  
 

§ 9 
Postup pri prešetrovaní sťažností 

 
1. V prípade, že účastník konania podá predsedovi sťažnosť na postup rozhodcu v rozhodcovskom 
konaní (ďalej len „sťažnosť“), predseda je povinný zabezpečiť riadne a včasné prešetrenie sťažnosti 
a vyvodiť následné systematické opatrenia na odstraňovanie a nápravu nedostatkov vyplývajúcich zo 
zistení pri prešetrovaní sťažnosti. 
 
2. Prešetrovaním sťažnosti predseda zisťuje skutočný stav veci a zákonnosť postupu rozhodcu 
v rozsahu podanej sťažnosti. Za tým účelom je predseda oprávnený nahliadať do spisu, ktorého sa 
sťažnosť týka a vyzvať rozhodcu, aby sa k veci v primeranej lehote písomne vyjadril.  
 
3. Sťažnosť je prešetrená spísaním zápisnice o prešetrení sťažnosti a priebehu jej prešetrovania. Ak 
predseda zistí porušenie povinností rozhodcu, vyhodnotí sťažnosť ako opodstatnenú a v súčinnosti 
s predsedníctvom príjme vhodné opatrenia zamerané na nápravu zistených nedostatkov; ak postup 
rozhodcu alebo porušenie povinností rozhodcu zakladá disciplinárne previnenie, predseda podá 
návrh na začatie disciplinárneho konania.  
 
4. Predseda je povinný výsledok prešetrenia sťažnosti a prijaté opatrenia oznámiť sťažovateľovi 
a Ministerstvu spravodlivosti SR najneskôr do dvoch mesiacov od doručenia sťažnosti; oznámenie 
obsahuje aj odôvodnenie vyhodnotenia sťažnosti a Ministerstvu spravodlivosti SR sa vždy poskytne 
aj zápisnica o prešetrení sťažnosti a priebehu jej prešetrovania.  
 

 
Záverečné ustanovenie 

 
§ 10 

 
Tento Štatút nadobúda účinnosť dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku. 
 

V Bratislave dňa 10.11.2017 
 

Asociácia pre rozhodcovské konanie 
zriaďovateľ 

 

 


