
ŠTATÚT 
Stáleho rozhodcovského súdu Arbitráž 

v znení Rozhodnutia o zmene a doplnení zo dňa 23.12.2014 
 

Článok 1 
Základné ustanovenia 

 
1. Stály rozhodcovský súd Arbitráž (ďalej len „Rozhodcovský súd“) zriadený Záujmovým 

združením právnických osôb Arbitráž (v skratke Arbitráž, z.z.p.o.), so sídlom Jilemnického 30, 
036 01 Martin, IČO 45 744 874, zapísaným Okresným úradom v Žiline pod číslom OVVS/ZZ 
PO-3/14 dňa 23.12.2014 do registra záujmových združení právnických osôb, (ďalej len 
„Zriaďovateľ“) je stálym rozhodcovským súdom zriadeným podľa § 12 ods. 1 zákona č. 
244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o 
rozhodcovskom konaní). 

2. Rozhodcovský súd je vnútornou organizačnou zložkou Zriaďovateľa bez právnej subjektivity.  
3. Konanie pred Rozhodcovským súdom je jednostupňové a spravidla písomné. 

 
Článok 2 

Právomoc a pôsobnosť 
 

1. Rozhodcovský súd rozhoduje spory vzniknuté z tuzemských a z medzinárodných 
obchodnoprávnych a občianskoprávnych vzťahov, ak je miesto rozhodcovského konania v 
Slovenskej republike. 

2. Rozhodcovský súd rozhoduje všetky spory týkajúce sa právnych vzťahov, ohľadom ktorých 
možno uzatvoriť dohodu o urovnaní podľa § 585 zákona č. 40/1964 Zb. - Občianskeho zákonníka 
vrátane sporov o určení, či tu právo alebo právny vzťah je alebo nie je.  

3. Rozhodcovský súd nemôže rozhodovať spory o vzniku, zmene alebo o zániku vlastníckeho práva 
a iných vecných práv k nehnuteľnostiam, o osobnom stave,  súvisiace s núteným výkonom 
rozhodnutí, a spory ktoré vzniknú v priebehu konkurzného a vyrovnacieho konania. 

4. Vecná príslušnosť Rozhodcovského súdu je založená Zákonom o rozhodcovskom konaní, 
rozhodcovskou doložkou alebo rozhodcovskou zmluvou dojednanou medzi účastníkmi 
rozhodcovského konania. 

5. Nedostatok právomoci Rozhodcovského súdu môže účastník rozhodcovského konania namietať 
len pre neexistenciu alebo neplatnosť rozhodcovskej zmluvy, a to najneskôr pri prvom úkone vo 
veci samej. Toto časové obmedzenie neplatí, ak ide o námietku neplatnosti rozhodcovskej zmluvy 
zakladajúcej sa na tom, že o veci nemožno rozhodovať v rozhodcovskom konaní; túto námietku 
možno uplatniť až do skončenia ústneho pojednávania, pri písomnom konaní až do vydania 
rozhodcovského rozsudku. Námietku, že sporná otázka prekračuje právomoc Rozhodcovského 
súdu, musí účastník rozhodcovského konania uplatniť najneskôr vtedy, keď sa počas 
rozhodcovského konania dozvie, že sporná otázka prekračuje právomoc Rozhodcovského súdu. 
 

Článok 3 
Sídlo a miesto rozhodcovského konania  

 
1. Sídlom Rozhodcovského súdu je sídlo Zriaďovateľa. 
2. Pravidelným miestom rozhodcovského konania  je sídlo Rozhodcovského súdu, ak nie je 

v zmysle rokovacieho poriadku Rozhodcovského súdu určené iné miesto rozhodcovského 
konania.   
 

Článok 4 
Organizačná štruktúra 

 
1. Organizačnú štruktúru Rozhodcovského súdu tvorí predsedníctvo, rozhodcovia  a tajomník. 

 
Článok 5 

Predsedníctvo 
 

1. Na čele Rozhodcovského súdu je predsedníctvo, ktoré je najvyšším orgánom Rozhodcovského 
súdu.  



2. Predsedníctvo má troch členov, ktorých menuje a odvoláva Zriaďovateľ. Zriaďovateľ určí 
z vymenovaných členov predsedníctva predsedu a podpredsedu Rozhodcovského súdu. Predsedu 
Rozhodcovského súdu počas jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda. 

3. Predsedníctvo je uznášaniaschopné, ak sú prítomní aspoň dvaja členovia predsedníctva. 
Predsedníctvo prijíma rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých jeho členov, pričom 
každý člen predsedníctva má jeden hlas. 

4. Predsedníctvo organizuje a riadi činnosť Rozhodcovského súdu a vykonáva činnosti ustanovené 
týmto štatútom a rokovacím poriadkom Rozhodcovského súdu, internými predpismi 
Rozhodcovského súdu a všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

5. Člen predsedníctva môže byť zapísaný v zozname rozhodcov Rozhodcovského súdu a môže 
vykonávať funkciu rozhodcu, ak sa v prejednávanej veci nezúčastní na rozhodovaní 
predsedníctva. 

6. Rozhodcovský súd navonok zastupuje predseda Rozhodcovského súdu, ktorý je oprávnený 
vykonávať všetky úkony patriace do právomoci Rozhodcovského súdu, pokiaľ nie sú všeobecne 
záväzným právnym predpisom alebo interným predpisom Rozhodcovského súdu vyhradené do 
právomoci predsedníctva, rozhodcov alebo tajomníka Rozhodcovského súdu. 

 
Článok 6 

Rozhodcovia 
 
1. Spory pred Rozhodcovským súdom rozhodujú rozhodcovia zapísaní v zozname rozhodcov. Pri 

výkone funkcie sú rozhodcovia nezávislí a nestranní. Rozhodcovia sú povinní, a to aj po skončení 
funkcie rozhodcu, zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s 
výkonom rozhodcovskej funkcie. Tejto povinnosti ich môže zbaviť len účastník rozhodcovského 
konania, v ktorého záujme sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti. 

2. Nikto nie je povinný funkciu rozhodcu prijať. Kto funkciu rozhodcu prijme, je povinný túto 
funkciu vykonávať nestranne a spravodlivo v súlade so Zákonom o rozhodcovskom konaní a 
ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.  

3. Rozhodcom je osoba zapísaná v zozname rozhodcov. Zoznam rozhodcov je zverejňovaný 
v Obchodnom vestníku. 

4. O zapísaní do zoznamu rozhodcov a o vyčiarknutí zo zoznamu rozhodcov rozhoduje Zriaďovateľ. 
5. Do zoznamu rozhodcov môže byť zapísaná každá osoba spĺňajúca podmienky § 6 ods. 1 Zákona 

o rozhodcovskom konaní. 
6. Na zápis do zoznamu rozhodcov nie je právny nárok. 

 
Článok 7 
Tajomník 

 
1. Tajomník zabezpečuje a organizuje administratívnu agendu Rozhodcovského súdu a vykonáva 

činnosti ustanovené týmto štatútom a rokovacím poriadkom Rozhodcovského súdu.  
2. Tajomník najmä zodpovedá za riadny časový priebeh rozhodcovského konania, o riadne 

vyhotovenie všetkých rozhodnutí, o úschovu všetkých jeho písomností, zabezpečuje doručovanie 
písomností a podpisuje doložku o nadobudnutí právoplatnosti a vykonateľnosti rozhodnutí.  

3. Tajomník prideľuje vec konkrétnemu rozhodcovi. 
4. Tajomníka menuje a odvoláva Zriaďovateľ. 

 
Článok 8 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Štatút ako interný predpis Rozhodcovského súdu vydáva a o jeho zmene rozhoduje Zriaďovateľ. 
Zriaďovateľ  môže vydať aj iné vnútorné predpisy záväzné pre administratívno-technické postupy 
v konaní pred rozhodcovským súdom Arbitráž. 

2. Pre strany sporu, ktoré sa dohodli predložiť svoj spor na rozhodnutie Rozhodcovskému súdu 
platí, že sa podriaďujú predpisom Rozhodcovského súdu, najmä jeho štatútu a rokovaciemu 
poriadku, platným a účinným v čase začatia rozhodcovského konania pred Rozhodcovským 
súdom. 

3. Štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňa 01.05.2012. 
 
 



4. Konania začaté do účinnosti zmeny Štatútu prijatej týmto Rozhodnutím zriaďovateľa zo dňa 
23.12.2014 sa dokončia podľa Štatútu  v znení platnom do jeho účinnosti. Štatútom v znení 
rozhodnutia o zmene a doplnení Štatútu  zo dňa 23.12.2014  sa riadia rozhodcovské konania 
začaté až  po jeho účinnosti. 

 
 

V Martine 01.05.2012 
 

V Martine 23.12.2014 ( pre znenie platné od 23.12.2014) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        zriaďovateľ – Arbitráž, z.z.p.o. 
        JUDr. Milan Vojtek,  
        predseda združenia 


