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Štatút 
Stáleho rozhodcovského súdu Slovenskej bankovej asociácie 

 
 
 
 

Prvá časť 
Základné ustanovenia 

 
Čl. 1 

Predmet Štatútu 
 

Tento Štatút upravuje najmä 
a) sídlo, právne postavenie, organizačnú štruktúru, členenie, príslušnosť, vecnú pôsobnosť, 

základné pravidlá organizovania činnosti a niektoré pravidlá finančného hospodárenia Stáleho 
rozhodcovského súdu Slovenskej bankovej asociácie (ďalej len „Rozhodcovský súd“), ktorý 
zriadila Slovenská banková asociácia (ďalej len „Zriaďovateľ“) v súlade s § 67 ods. 1 zákona 
o platobnom styku a s § 12 ods. 1 druhou vetou zákona o rozhodcovskom konaní, 

b) vedenie a členenie zoznamu rozhodcov Rozhodcovského súdu (ďalej len „zoznam 
rozhodcov“), ako aj všeobecné podmienky a osobitné podmienky, ktoré musí spĺňať uchádzač 
o zápis do zoznamu rozhodcov. 

 
Čl. 2 

Rozhodcovský súd 
(1) Rozhodcovský súd v súlade so zákonom o rozhodcovskom konaní a s § 67 až § 71 zákona 

o platobnom styku rozhoduje nezávislými rozhodcami v rozhodcovskom konaní spory 
vzniknuté z obchodnoprávnych vzťahov alebo občianskoprávnych vzťahov, ak je miesto 
rozhodcovského konania v Slovenskej republike.  

(2) Rozhodcovský súd je organizačnou zložkou Zriaďovateľa, ktorá nemá právnu subjektivitu. 
Sídlom Rozhodcovského súdu je  Bratislava, Slovenská republika. Pobočky Rozhodcovského 
súdu môže zriadiť Zriaďovateľ dodatkom k Štatútu. 

(3) Rozhodcovský súd  má dve komory: 
a) Komoru pre rozhodovanie sporov z platobného styku, 
b) Komoru pre rozhodovanie sporov z iných obchodnoprávnych alebo občianskoprávnych 

vzťahov. 
 
 

Čl. 3 
Právomoc Rozhodcovského súdu 

(1) Rozhodcovský súd má na základe písomnej rozhodcovskej zmluvy, ktorá môže mať formu 
osobitnej zmluvy alebo formu rozhodcovskej doložky k zmluve, ktorá môže byť uzavretá aj po 
vzniku sporu alebo počas jeho prejednávania na súde, ak osobitný zákon neustanovuje inak 
(ďalej len „rozhodcovská zmluva“), právomoc rozhodovať  
a)  spory z platobného styku, ktoré vznikli medzi 

1. vykonávacími inštitúciami a ich klientmi pri vykonávaní prevodov peňažných 
prostriedkov, 

2. vydavateľmi elektronických platobných prostriedkov a oprávnenými držiteľmi 
elektronických platobných prostriedkov pri vydávaní a používaní elektronických 
platobných prostriedkov, 

b) spory z iných obchodnoprávnych vzťahov alebo občianskoprávnych vzťahov ako  
z platobného styku, ktoré vznikli medzi bankami, pobočkami zahraničných bánk, Národnou 
bankou Slovenska (ďalej len „banka“) a ďalšími osobami navzájom, ďalej medzi bankami 
a ich klientmi a tiež spory medzi inými fyzickými a právnickými osobami navzájom: 

1. zo záväzkovoprávnych vzťahov, 
2. z vecnoprávnych vzťahov k hnuteľným veciam alebo majetkových práv k cenným 

papierom, 
3. právnych vzťahov súvisiacich so záložným právom k právam alebo cenným 

papierom, 
4. o určení, či tu právny vzťah alebo právo je alebo nie je 
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5. z iných právnych vzťahov, pokiaľ rozhodovanie sporov z nich vzniknutých nie je 
vyňaté z rozhodovania rozhodcovských súdov v zmysle právnych predpisov 
platných v čase začatia konania v SR. 

(2) Ak si účastníci rozhodcovskej zmluvy dohodli právomoc Rozhodcovského súdu platí právna 
domnienka, že sa podriadili Štatútu a Rokovaciemu poriadku Rozhodcovského súdu (ďalej 
„Rokovací poriadok“), ktoré sú platné v čase začatia rozhodcovského konania ako aj 
rozhodcovskému rozhodnutiu vydanému podľa tohto Štatútu a Rokovacieho  poriadku. 

 
Čl.4 

Príslušnosť Rozhodcovského súdu 
(1) Spory uvedené v čl. 3 ods. 1 písm. a) Štatútu je príslušná rozhodovať Komora pre 

rozhodovanie sporov z platobného styku. 
(2) Spory uvedené v čl. 3 ods. 1 písm. b) Štatútu je príslušná rozhodovať Komora pre 

rozhodovanie sporov z iných obchodnoprávnych alebo občianskoprávnych vzťahov . 
 
 
 
 

Druhá časť 
Organizačná štruktúra 

 
Čl. 5 

Organizačná štruktúra a orgány Rozhodcovského súdu 
(1) Rozhodcovský súd má túto organizačnú štruktúru: 

a)  Predsedníctvo Rozhodcovského súdu (ďalej len „Predsedníctvo“), 
b)  Rozhodcovia Rozhodcovského súdu (ďalej len „rozhodca“), 
c)  Rada rozhodcovského súdu (ďalej len „Rada“) 
c) Tajomník Rozhodcovského súdu (ďalej len „Tajomník“), 
d) komory pre rozhodovanie sporov podľa čl. 2 ods. 3. 

(2) Orgány Rozhodcovského súdu sú: 
a) Predsedníctvo 
b) Rada 
c) Tajomník 

 
Čl. 6 

Predsedníctvo  
(1) Predsedníctvo  je najvyšším orgánom Rozhodcovského súdu. Má sedem členov. 
(2) Predsedníctvo sa schádza na pravidelných zasadnutiach, najmenej raz za rok, alebo 

kedykoľvek, ak  o to písomne požiada ktorýkoľvek z členov Predsedníctva alebo Tajomník. 
Členovia Predsedníctva takúto žiadosť predkladajú Tajomníkovi. 

(3) Členovia Predsedníctva sú volení Prezídiom Zriaďovateľa na obdobie troch  rokov z osôb 
navrhnutých bankami, ktoré sú členmi Asociácie bánk a Národnou bankou Slovenska. Člen 
Predsedníctva môže byť do tejto funkcie zvolený opätovne. Členstvo v Predsedníctve členovi 
zaniká: 
a) skončením pracovného pomeru alebo iného obdobného právneho vzťahu k banke, ktorá 

ho delegovala do tejto funkcie, 
b) odvolaním z funkcie Prezídiom Zriaďovateľa, aj bez uvedenia dôvodu; funkcia člena 

Predsedníctva zaniká dňom doručenia rozhodnutia o odvolaní z funkcie Tajomníkovi, ak 
nie je v rozhodnutí uvedený neskorší deň, ku ktorému funkcia člena Predsedníctva 
zanikne, 

c) stratou alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony, 
d) vzdaním sa funkcie; vzdanie sa funkcie sa vykonáva písomne a doručuje sa Tajomníkovi, 

pričom funkcia zaniká dňom doručenia písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie 
Tajomníkovi, ak v tomto písomnom oznámení nie je uvedený neskorší deň, ku ktorému 
funkcia člena Predsedníctva zanikne, 

e) smrťou, 
f) uplynutím funkčného obdobia; v prípade ak ešte neboli zvolení noví členovia 

Predsedníctva, členstvo zaniká až zvolením nových členov Predsedníctva. 
(4) Ak členovi Predsedníctva z dôvodov uvedených v odseku 3 písm. a) až e) tohto článku 

zanikne funkcia, Prezídium Zriaďovateľa dodatočne zvolí na zostávajúcu časť funkčného 
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obdobia nového člena (členov) Predsedníctva; do doby dodatočnej voľby môžu zostávajúci 
členovia Predsedníctva kooptovať člena (členov) Predsedníctva z osôb spĺňajúcich 
podmienky vymedzené v  čl. 11 Štatútu.  

(5) Predsedníctvo volí zo svojich členov predsedu a podpredsedu. Ak sa nepodarí zvoliť 
predsedu alebo podpredsedu na prvom zasadnutí, určí predsedu a podpredsedu Prezídium 
Zriaďovateľa. 

(6) Predseda Predsedníctva  
a)  zastupuje Rozhodcovský súd navonok, 
b) pôsobí ako vybraná osoba v zmysle zákona o rozhodcovskom konaní, ak sa zmluvné 

strany v rozhodcovskej zmluve nedohodli inak, najmä: 
1. ustanovuje rozhodcu alebo obsadenie senátu, ak sa na osobe rozhodcu (rozhodcov) 

nedohodli zmluvné strany, 
2. rozhoduje o námietke zaujatosti rozhodcu; ak vyhovie námietke zaujatosti, vylúči 

rozhodcu z prejednávania a rozhodovania veci, 
3. rozhoduje o zániku funkcie rozhodcu v jednotlivých sporoch v prípadoch vymedzených 

v čl. 8 ods.11 Štatútu po prerokovaní v Predsedníctve. 
Predseda predsedníctva môže písomne poveriť výkonom funkcií vybranej osoby podľa 

písmena b) Tajomníka, pričom v písomnom poverení určí rozsah poverenia. Tajomník na 
základe takéhoto poverenia koná v mene Predsedu Predsedníctva ako vybranej osoby.  

(7) Predsedu počas neprítomnosti zastupuje podpredseda. 
(8) Funkcia člena Predsedníctva je nezlučiteľná s funkciou Tajomníka. Člen Predsedníctva 

nemôže byť zapísaný do Zoznamu rozhodcov, avšak môže byť vybraný za rozhodcu 
zmluvnou stranou rozhodcovskej zmluvy pre dané rozhodcovské konanie; v takom prípade sa 
považuje za zapísaného do Zoznamu rozhodcov pre dané rozhodcovské konanie. 

(9) Členovia Predsedníctva musia spĺňať predpoklady, ktoré musí spĺňať rozhodca a ktoré sú 
vymedzené v čl. 11 Štatútu. 

(10) Predsedníctvo je spôsobilé uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jeho 
členov. Uznáša sa nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných. Pri rovnosti hlasov je 
rozhodujúci hlas predsedu, resp. zastupujúceho podpredsedu. 

(11) Členovia Predsedníctva sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa 
dozvedeli v súvislosti s výkonom funkcie člena Predsedníctva a to aj po zániku funkcie, ak 
osobitný zákon neustanovuje inak. 

(12) Predsedníctvo koná úkony uvedené Štatúte a Rokovacom poriadku ako aj všetky iné úkony, 
ktoré patria do právomoci Rozhodcovského súdu a ktoré nepatria predsedovi Predsedníctva, 
rozhodcom, Rade ani Tajomníkovi, najmä: 
a) dozerá na riadny priebeh rozhodcovského konania, 
b) rozhoduje o zápise a výmaze rozhodcu do a zo Zoznamu rozhodcov vedenom pre 

Komoru pre rozhodovanie sporov z platobného styku a do a zo Zoznamu rozhodcov 
vedenom pre Komoru pre rozhodovanie iných sporov z obchodnoprávnych alebo 
občianskoprávnych sporov.  

c) rozhoduje o zániku funkcie rozhodcu, ak o tom nerozhoduje vybraná osoba alebo súd, 
d) vypracováva vnútorný poriadok a organizačný poriadok Rozhodcovského súdu, 
e) vypracováva návrh rokovacieho poriadku Rozhodcovského súdu a tento návrh predkladá 

Zriaďovateľovi, 
f) vypracováva návrh rozpočtu Rozhodcovského súdu a tento návrh predkladá 

Zriaďovateľovi, 
g) vždy k 31. januáru predkladá Zriaďovateľovi vypracovanú správu o hospodárení za 

predchádzajúci kalendárny rok, 
h) vypracováva správu o činnosti a hospodárení Rozhodcovského súdu pri rozhodovaní 

sporov z platobného styku uvedených v čl. 3 ods. 1 písm. a) Štatútu určenú pre Národnú 
banku Slovenska a predkladá ju Zriaďovateľovi najneskôr do 15. marca príslušného 
kalendárneho roka, 

i) vypracúva návrh Pravidiel trov rozhodcovského konania a Sadzobníka poplatkov 
rozhodcovského konania a tento návrh predkladá Zriaďovateľovi, 

j) rozhoduje s definitívnou platnosťou o pridelení podania do príslušnej komory 
Rozhodcovského súdu, pokiaľ účastník namietne pridelenie podania do komory. 

 
 
 

Čl. 7 



  4 

Rozhodca. 
(1) Spory ustanovené v čl. 3 Štatútu rozhodujú rozhodcovia. Pri výkone funkcie  rozhodcu  je 

rozhodca nezávislý a nestranný a nikdy nevystupuje ako zástupca ktorejkoľvek strany. 
(2) Spory uvedené v čl. 3 ods. 1 písm. a) Štatútu rozhodujú rozhodcovia zapísaní v Zozname 

rozhodcov vedenom pre Komoru pre rozhodovanie sporov z platobného styku. 
(3) Spory uvedené v čl. 3 ods. 1 písm. b) Štatútu rozhodujú rozhodcovia zapísaní v Zozname 

rozhodcov vedenom pre Komoru pre rozhodovanie sporov z iných obchodnoprávnych alebo 
občianskoprávnych vzťahov. 

(4) O zápise  osoby do zoznamu rozhodcov rozhoduje Predsedníctvo. Predsedníctvo nie je 
povinné zapísať do zoznamu rozhodcov každú navrhnutú osobu, ktorá spĺňa všeobecné 
a osobitné podmienky pre zápis do zoznamu rozhodcov vymedzené v čl. 11 Štatútu. Zoznam 
rozhodcov vedie Tajomník. 

(5) Do zoznamu rozhodcov nemôžu byť zapísané osoby, ktoré vykonávajú funkciu sudcu, 
prokurátora, pracovníci orgánov štátnej moci, zamestnanci Zriaďovateľa a ďalšie osoby 
o ktorých to ustanovuje Štatút, alebo osobitný zákon

1
. 

(6) Každý z rozhodcov vedený v zozname rozhodcov a ustanovený do funkcie rozhodcu 
v konkrétnom spore je povinný splniť predpoklady uvedené v čl. 11 Štatútu, a to po celú dobu 
jeho evidencie v zozname rozhodcov Rozhodcovského súdu a vedenia konkrétneho sporu. 

(7) Rozhodcov alebo rozhodcu určujú zmluvné strany rozhodcovskej zmluvy, ak Štatút neurčuje 
inak. Zoznamy rozhodcov poskytne zmluvným stranám rozhodcovskej zmluvy na nahliadnutie 
Tajomník. Zmluvné strany rozhodcovskej zmluvy si však môžu určiť aj osobu nezapísanú do 
zoznamu rozhodcov, ktorá však musí spĺňať všeobecné a osobitné podmienky na zápis do 
zoznamu rozhodcov, ktoré sú uvedené v čl. 11 Štatútu. Vybraná osoba (čl. 6 ods. 6) 
rozhodne, či účastníkmi rozhodcovského konania určená osoba spĺňa podmienky uvedené 
v predchádzajúcej vete tohoto bodu. Ak rozhodne, že táto osoba nespĺňa tieto podmienky, 
ustanoví rozhodcu. Ak navrhovaná osoba spĺňa podmienky pre ustanovenie za rozhodcu, 
považuje sa za zapísanú do zoznamu rozhodcov pre dané jedno konanie 

(8) Rozhodca je povinný v sporoch rozhodovaných jedným rozhodcom konať bez zbytočných 
odkladov. V sporoch rozhodovaných senátom je taktiež povinný sa zúčastňovať na 
prejednávaní a rozhodovaní sporu, v ktorom pôsobí ako rozhodca a hlasovať o rozhodnutí 
v tomto spore. 

(9) Rozhodcovia sú povinní, a to aj po skončení svojej funkcie, zachovávať mlčanlivosť o 
všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone svojej funkcie alebo v súvislosti 
s ňou. Tejto povinnosti ich môžu zbaviť len zmluvné strany rozhodcovskej zmluvy, v ktorých 
záujme sú viazaní povinnosťou zachovávať mlčanlivosť, ak osobitný zákon neustanovuje inak. 

(10) Ak je Rozhodca zapísaný v Zozname rozhodcov pre príslušnú komoru (Čl. 4), platí 
domnienka, že súhlasí s funkciou rozhodcu v rozhodcovskom konaní. V prípade, ak určený 
rozhodca nie je zapísaný v Zozname rozhodcov a nedoručí Rozhodcovskému súdu svoj 
písomný súhlas s funkciou rozhodcu najneskôr do 15 dní od doručenia oznámenia zmluvnej 
strany rozhodcovskej zmluvy o určení rozhodcu rozhodcovskému súdu, má sa za to, že 
s ustanovením do funkcie rozhodcu nesúhlasí. Rozhodcovia sú povinní bez zbytočného 
odkladu informovať zmluvné strany o všetkých skutočnostiach, pre ktoré by mohli byť 
z prejednávania a rozhodovania veci vylúčení. Rozhodcovia sú tiež povinní bezodkladne 
informovať Tajomníka a zmluvné strany rozhodcovskej zmluvy o skutočnostiach, ktoré môžu 
mať vplyv na ich oprávnenie vykonávať funkciu rozhodcu. 

(11) Funkcia rozhodcu v konkrétnom rozhodcovskom konaní zaniká: 
a) vzdaním sa funkcie rozhodcu, 
b) odvolaním  z funkcie rozhodcu účastníkmi rozhodcovského konania, 
c) rozhodnutím vybranej osoby alebo súdu, 
d) rozhodnutím Predsedníctva o výmaze zo zoznamu rozhodcov, 
e) pozbavením alebo obmedzením spôsobilosti rozhodcu na práve úkony, 
f) smrťou rozhodcu. 

(12) Rozhodca sa môže vzdať funkcie rozhodcu v konkrétnom rozhodcovskom konaní, ktorú 
predtým prijal len zo závažných dôvodov. Vzdanie sa funkcie sa vykonáva písomne 
a doručuje sa Tajomníkovi, účinky vzdania sa funkcie rozhodcu nastávajú doručením. 
Tajomník o tejto skutočnosti bezodkladne informuje účastníkov rozhodcovského konania. Ak 
sa rozhodca vzdá svojej funkcie, je povinný urobiť všetky úkony, ktoré nepripúšťajú odklad. 

                                                           
1
 Napríklad ústavný zákon č. 119/1995 Z.z. o zamedzení rozporu záujmov pri výkone funkcií ústavných činiteľov a vyšších 

štátnych funkcionárov, zákon č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 
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Rozhodca je povinný vzdať sa svojej funkcie ak osobitný zákon
1
 nepripúšťa, aby vykonával 

funkciu rozhodcu v rozhodcovskom konaní a je povinný požiadať o výmaz zo zoznamu 
rozhodcov. 

(13) Účastníci rozhodcovského konania môžu na základe dohody rozhodcu odvolať z funkcie, ak 
sa rozhodca stane nespôsobilým vykonávať funkciu rozhodcu, najmä z dôvodu 
práceneschopnosti dlhšej ako jeden kalendárny mesiac, alebo ak z iného dôvodu nekoná 
v rozhodcovskom konaní. Odvolanie sa uskutočňuje písomnou dohodou účastníkov konania 
doručenou Tajomníkovi. Tajomník o tejto skutočnosti bezodkladne informuje rozhodcu. 
Rozhodca je v takom prípade povinný urobiť všetky úkony, ktoré nepripúšťajú odklad. 
Účastníci zároveň v tejto dohode ustanovia rozhodcu (rozhodcov), ktorý bude spor 
rozhodovať. Ak v dohode účastníci rozhodcovského konania neurčia rozhodcu, rozhodcu 
ustanoví vybraná osoba najneskôr do 15 dní od doručenia dohody o odvolaní.  

(14) Vybraná osoba je oprávnená rozhodnúť o zániku funkcie rozhodcu v konkrétnom 
rozhodcovskom konaní, ak ho o to požiada ktorýkoľvek účastník rozhodcovského konania 
z dôvodu nečinnosti rozhodcu, na ktorú vopred písomne upozornil Tajomníka, pričom zároveň 
vybraná osoba ustanoví nového rozhodcu. Proti tomuto rozhodnutiu sa nemožno odvolať. 

(15) Predsedníctvo je oprávnené vymazať rozhodcu zo zoznamu rozhodcov najmä vtedy, ak 
rozhodca neplní povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo Štatútu a Rokovacieho poriadku alebo ak 
rozhodca nespĺňa niektorú zo všeobecných alebo osobitných podmienok pre zápis do 
zoznamu rozhodcov, alebo ak sa rozhodca opakovane vzdá funkcie rozhodcu v rôznych 
rozhodcovských konaniach bezdôvodne, prípadne bez preukázania závažného dôvodu. 
Predsedníctvo rozhodne, či rozhodca preukázal závažnosť dôvodov. Rozhodca je v takom 
prípade povinný urobiť vo všetkých rozhodcovských konaniach, v ktorých má funkciu 
rozhodcu všetky úkony, ktoré nepripúšťajú odklad. 

(16) Zánik funkcie rozhodcu pozbavením alebo obmedzením spôsobilosti rozhodcu na právne 
úkony alebo smrťou rozhodcu je účinné dňom, kedy sa o takejto skutočnosti dozvedel 
Tajomník. Tajomník bezodkladne zabezpečí vymazanie rozhodcu zo zoznamu rozhodcov aj 
bez rozhodnutia Predsedníctva a upovedomí o tejto skutočnosti Predsedníctvo a účastníkov 
rozhodcovských konaní, v ktorých rozhodca zastával funkciu rozhodcu. 

(17) Rozhodcovi prináleží za výkon funkcie rozhodcu odmena, ktorej výšku a spôsob jej 
priznávania upravuje vnútorný poriadok rozhodcovského súdu. 

 
 

Čl. 8 
Rozhodovanie sporov senátom alebo jedným rozhodcom. 

(1) Rozhodcovia zapísaní v zozname rozhodcov rozhodujú jednotlivé spory v senátoch, 
zložených najmenej z troch rozhodcov, ak sa účastníci rozhodcovského konania nedohodli 
v rozhodcovskej zmluve alebo ak Štatút neurčuje, že príslušný spor bude rozhodovať len 
jeden rozhodca. Účastníci rozhodcovského konania si môžu v rozhodcovskej zmluve 
dohodnúť počet rozhodcov v senáte. Tento počet však musí byť vždy nepárny.  

(2) Spory uvedené v čl. 3 ods. 1 písm. a) Štatútu rozhodujú rozhodcovia vždy v senátoch. Senát 
sa skladá z troch rozhodcov, ak sa sporové strany nedohodli inak. 

(3) Spory uvedené v čl. 3 ods. 1 písm. b) Štatútu, v ktorých hodnota predmetu sporu nepresahuje 
sumu 170 000,– €, rozhoduje jeden rozhodca, ak sa sporové strany nedohodli inak. Ak sa 
zmluvné strany nedohodli inak, vybraná osoba ustanovuje rozhodcu pre každý takýto 
doručený návrh na začatie konania. 

(4) Ak nie je v Štatúte stanovené inak, platí všetko, čo je ustanovené o rozhodcoch a senáte, aj 
pre rozhodovanie sporu jedným rozhodcom. 

 
Čl. 9 

Spoločné ustanovenia k rozhodcom a senátom. 
(1) Ak sa zmluvné strany rozhodcovskej zmluvy v rozhodcovskej zmluve nedohodli ani na osobe 

rozhodcu (rozhodcov), ani na postupe jeho dodatočného ustanovenia, 
a) pri rozhodcovskom konaní s tromi rozhodcami každá zmluvná strana rozhodcovskej 

zmluvy určí jedného rozhodcu a takto určení rozhodcovia následne určia tretieho 
predsedajúceho rozhodcu; ak zmluvná strana neurčí rozhodcu do 15 dní od začatia 
konania, prípadne doručenia žaloby tejto zmluvnej strane alebo ak dvaja rozhodcovia 
neurčia tretieho predsedajúceho rozhodcu do 15 dní od ich určenia alebo ustanovenia, 
tak rozhodcu ustanoví vybraná osoba, 
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b) pri rozhodcovskom konaní s viac ako tromi rozhodcami sa postupuje primerane podľa 
písmena a), 

c) pri rozhodcovskom konaní s jedným rozhodcom inom ako je uvedený v čl 8 ods. 3 určia 
zmluvné strany rozhodcovskej zmluvy rozhodcu na výzvu Tajomníka; ak zmluvné strany 
rozhodcovskej zmluvy najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy neurčia rozhodcu, tak 
rozhodcu ustanoví vybraná osoba. 

(2) Na účely odseku 1 sa za určenie rozhodcu považuje doručenie rozhodnutia zmluvnej strany 
o určení konkrétnej osoby za rozhodcu Rozhodcovskému súdu. 

(3) Pokiaľ bude príslušný spor rozhodovať Rozhodcovský súd v senáte, ktorého zloženie si 
zmluvné strany rozhodcovskej zmluvy dohodli v rozhodcovskej zmluve, predsedajúceho 
rozhodcu si určia účastníci sporu; ak tak neurobia, zvolia si ho vybraní rozhodcovia sami. Ak 
nebude určený predseda senátu do 15 dní od začatia konania, tak ustanoví predsedu senátu 
vybraná osoba, najneskôr do 30 dní od začatia konania. 

(4) Vybraná osoba musí ustanoviť rozhodcu len zo zoznamu rozhodcov. 
(5) Vybraná osoba je povinná ustanoviť rozhodcu, prípadne rozhodcov najneskôr do 15 dní odo 

dňa, kedy márne uplynie lehota účastníkov sporu na zvolenie rozhodcu, prípadne rozhodcov 
uvedená v odseku 1 tohto článku. 

(6) Najmenej jeden člen senátu musí mať ukončené vysokoškolské právnické vzdelanie. 
(7) Rozhodovať v konkrétnom spore nemôže rozhodca, ktorý je v pracovnom pomere alebo 

v obdobnom právnom vzťahu s účastníkom rozhodcovského konania. 
 

Čl. 10 
Náhradný rozhodca. 

Ak rozhodcovi zanikla funkcia, ustanoví sa náhradný rozhodca. Na ustanovenie náhradného 
rozhodcu sa primerane použijú ustanovenia čl. 9 ods. 1 Štatútu. Lehota 15 dní uvedená v čl. 
9 ods. 1 písm. a) a c) Štatútu však neplynie od začatia konania, ale od doručenia oznámenia o 
zániku funkcie pôvodného rozhodcu. Pri rozhodovaní o spore náhradný rozhodca prihliada aj na 
dôkazy, ktoré boli vykonané pred jeho ustanovením za rozhodcu v danom rozhodcovskom 
konaní. 

 
Čl. 11 

Podmienky pre zápis do zoznamu rozhodcov. 
(1) Fyzická osoba, ktorá žiada o zápis do zoznamu rozhodcov musí písomne preukázať splnenie 

všeobecných podmienok na zápis do zoznamu rozhodcov, ktoré na výkon funkcie rozhodcu 
vyžadujú všeobecne záväzné právne predpisy, najmä § 6 zákona o rozhodcovskom konaní, a 
to: 
a) musí byť plnoletá, 
b) musí byť úplne spôsobilá na právne úkony, 
c) musí mať skúsenosti na výkon funkcie rozhodcu; skúsenosťami na výkon funkcie rozhodcu 

sa na účely Štatútu rozumejú také skúsenosti, ktoré osoba nadobudla vykonávaním takých 
odborných činností, pri ktorých si osvojila spôsobilosť pre funkciu rozhodcu a získala také 
vedomosti a skúsenosti, vrátane znalosti práva, ktoré v spojení s jeho osobnými 
vlastnosťami dávajú záruku úspešného výkonu funkcie rozhodcu; tieto skutočnosti sa 
preukazujú opisom vykonávaných odborných činností, 

d) musí byť bezúhonná; za bezúhonného sa na účely Štatútu považuje taká fyzická osoba, 
ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin, pričom túto skutočnosť 
preukazuje výpisom z registra trestov, ktorý ku dňu zápisu do zoznamu rozhodcov, nesmie 
byť starší ako tri mesiace. 

 
(2) Fyzická osoba, ktorá spĺňa všetky všeobecné podmienky na zápis do zoznamu rozhodcov 

podľa odseku 1 tohto článku musí spĺňať aj nasledovné osobitné podmienky: 
a) pre zápis do zoznamu rozhodcov vedeného podľa čl. 7 ods. 2 Štatútu: 

1. odborná kvalifikácia alebo vzdelanie ekonomického, technického alebo právnického 
zamerania; 
2. požadované odborné znalosti  

2a.  z oblasti tuzemského alebo zahraničného hotovostného alebo bezhotovostného 
platobného styku alebo  

2b.  z oblasti elektronického bankovníctva alebo ostatných elektronických platobných 
prostriedkov alebo  

2c.  z oblasti občianskeho práva, obchodného práva, prípadne iných odvetví práva; 
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3. požadovaná dĺžka odbornej praxe podľa odseku 3 tohto článku; 
b)   pre zápis do zoznamu rozhodcov vedeného podľa čl. 7 ods. 3 Štatútu: 

1. odborná kvalifikácia alebo vzdelanie ekonomického, technického alebo právnického 
zamerania; 
2. požadované odborné znalosti  

2a. z oblasti zriaďovania a vedenia bežných účtov alebo vkladových účtov alebo 
vkladných knižiek alebo iných foriem vkladov alebo 

2b. z oblasti hypotekárnych úverov alebo kontokorentných úverov alebo spotrebných 
úverov alebo iných úverov alebo 

2c. z  oblasti nočných trezorov alebo uzamykateľných a bezpečnostných schránok 
alebo iných oblastí bankových obchodov alebo bankového práva alebo 

2d.  z oblasti občianskeho práva, obchodného práva, prípadne iných odvetví práva; 
3. požadovaná dĺžka odbornej praxe podľa odseku 4 tohto článku. 

(3)   Dĺžkou praxe požadovanou podľa odseku 2 písm. a) tohto článku na výkon funkcie rozhodcu 
sa rozumie obdobie najmenej 3 rokov celkového pôsobenia v oblastiach uvedených v odseku 
2 písm. a) bode 2 tohto článku. 

(4) Dĺžkou praxe požadovanou podľa odseku 2 písm. b) tohto článku na výkon funkcie rozhodcu 
sa rozumie obdobie najmenej 2 rokov celkového pôsobenia v oblastiach uvedených v odseku 
2 písm. b) bode 2 tohto článku. 

 
 

Čl. 12 
Rada 

(1) Rada je poradným orgánom Rozhodcovského súdu. Má osem členov. 
(2) Členov Rady menuje Predsedníctvo, pričom aspoň štyria členovia Rady sú Rozhodcami 

Rozhodcovského súdu. Aspoň jeden z rozhodcov v Rade SRS je rozhodcom zapísaným 
v zozname rozhodcov Komory pre rozhodovanie sporov z platobného styku. 

(3) Radu zvoláva Tajomník z vlastnej iniciatívy, alebo na základe podnetu Predsedníctva, alebo 
aspoň 3 rozhodcov. V pozvánke na zasadnutie Rady, ktorá sa zasiela členom Rady vhodným 
spôsobom aspoň 10 pracovných dní pred dňom zasadnutia Rady, Tajomník navrhne body 
programu. V prípade nutnosti môže Rada zasadnúť, ak sa na termíne a programe zhodnú 
aspoň traja členovia Rady.  

(4) Rada rozhoduje nadpolovičnou väčšinou všetkých členov Rady. 
(5) Rada rozhoduje o: 

a) Zverejnení rozhodnutí zásadnej dôležitosti, ktoré vyplývajú z rozhodovacej činnosti 
Rozhodcovského súdu, 

b) Rôznych otázkach právneho charakteru. 
(6) Rada môže vydať stanovisko. Stanovisko Rady nie je záväzným rozhodnutím. V prípade, ak 

stanovisko Rady pojednáva o činnosti Tajomníka, je pre Tajomníka záväzné, pokiaľ nie je 
v rozpore so Štatútom alebo Rokovacím poriadkom alebo s predchádzajúcim rozhodnutím 
Predsedníctva. O prípadnom rozpore stanoviska so štatútom alebo Rokovacím poriadkom 
alebo s predchádzajúcim rozhodnutím Predsedníctva rozhoduje Predsedníctvo. 

 
Čl.13 

Tajomník. 
(1) Tajomník je administratívnym orgánom Rozhodcovského súdu, ktorý je ustanovený 

Zriaďovateľom na dobu neurčitú. Funkcia Tajomníka je nezlučiteľná s funkciou člena 
Predsedníctva alebo s funkciou rozhodcu. 

(2) Tajomník vykonáva činnosti podľa zákona o rozhodcovskom konaní, tohto Štatútu 
a Rokovacieho poriadku, najmä: 
a) organizuje agendu spojenú s konaním a rozhodovaním Rozhodcovského súdu, 
b) vykonáva činnosti ustanovené Štatútom a Rokovacím poriadkom, 
c) zodpovedá za administratívnu prípravu rozhodcovského konania,  
d) zúčastňuje sa ústnych pojednávaní a zabezpečuje osobne, alebo prostredníctvom ním 

poverenej osoby záznam z ústneho konania, 
e) zodpovedá za úschovu všetkých jeho písomností,  
f) podpisuje doložku o nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutí, 
g) so súhlasom Predsedníctva uverejňuje vhodným spôsobom rozhodnutia zásadnej 

dôležitosti, 
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h) vedie zoznam rozhodcov a bezodkladne informuje predsedu Rady o akejkoľvek zmene, 
prípadne skutočnosti, ktorá môže mať vplyv na zápis rozhodcu do zoznamu rozhodcov 
alebo na rozhodovanie konkrétneho sporu. 

 
(3) Tajomník 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 môžu zbaviť len zmluvné strany, v ktorých záujme je viazaný povinnosťou 
zachovávať mlčanlivosť, ak osobitný zákon neustanovuje inak. 

 
 

Tretia časť 
Spoločné, záverečné a zrušujúce ustanovenia 

 
Čl. 14 

Spoločné ustanovenia 
 

(1) Každý rozpočet Rozhodcovského súdu a každá správa o výsledku hospodárenia 
Rozhodcovského súdu sa zostavuje tak, že sa v nich osobitne vyčlení časť s finančnými 
údajmi a ukazovateľmi pre Komoru na rozhodovanie sporov z platobného styku. 

(2) Zmeny a doplnky Štatútu vydáva Zriaďovateľ po udelení predchádzajúceho súhlasu Národnej 
banky Slovenska, a to vo forme priebežne číslovaných dodatkov k Štatútu. Dodatok k Štatútu 
sa dňom nadobudnutia jeho účinnosti stáva neoddeliteľnou súčasťou Štatútu. Dodatok 
k Štatútu nadobudne platnosť a účinnosť dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku, ak 
z tohto dodatku alebo zo zákona nevyplýva, že účinnosť nadobudne neskorším dňom. 

(3) Zrušuje sa Štatút zverejnený v Obchodnom vestníku dňa 30. júna 2003. Spory začaté pred 
dňom účinnosti tohoto Štatútu sa riadia Štatútom zverejneným dňa 30. júna 2003. 

 
 

Čl. 15 
Účinnosť 

Tento Štatút nadobúda platnosť dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku a účinnosť 15 dní 
po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku. 
 


