
Štatút 
Stáleho rozhodcovského súdu Asociácie bánk 

 
 
Asociácia bánk (ako zriadovatel Stáleho rozhodcovského súdu Asociácie bánk) po 
udelení predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska zo dna 29. 04. 2003 
vydáva podla § 12 ods. 2 a § 13 zákona c. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní 
(dalej len „zákon o rozhodcovskom konaní“) a podla § 69 ods. 2 zákona c. 510/2002 
Z.z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (dalej len „zákon 
o platobnom styku“) tento Štatút Stáleho rozhodcovského súdu Asociácie bánk (dalej 
len „Štatút“): 
 

Prvá cast  
Základné ustanovenia 

 
Cl. 1 

Predmet Štatútu 
 
Tento Štatút upravuje najmä sídlo, právne postavenie, organizacnú štruktúru, 
clenenie, príslušnost, vecnú pôsobnost, základné pravidlá organizovania cinnosti 
a niektoré pravidlá financného hospodárenia Stáleho rozhodcovského súdu 
Asociácie bánk (dalej len „Rozhodcovský súd“), ktorý zriadila Asociácia bánk (dalej 
len „Zriadovatel“) v súlade s § 67 ods. 1 zákona o platobnom styku a s § 12 ods. 1 
druhou vetou zákona o rozhodcovskom konaní, vedenie a clenenie zoznamu 
rozhodcov Rozhodcovského súdu (dalej len „zoznam rozhodcov“), ako aj všeobecné 
podmienky a osobitné podmienky, ktoré musí splnat uchádzac o zápis do zoznamu 
rozhodcov. 
 

Cl. 2 
Rozhodcovský súd 

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 vztahov alebo obcianskoprávnych 
vztahov, ak je miesto rozhodcovského konania v Slovenskej republike.  
Rozhodcovský súd je organizacnou zložkou Zriadovatela, ktorá nemá právnu 
subjektivitu. Sídlom Rozhodcovského súdu je  Bratislava, Slovenská republika. 
Pobocky Rozhodcovského súdu môže zriadit Zriadovatel dodatkom k Štatútu. 
Rozhodcovský súd  má dve komory: 
Komoru pre rozhodovanie sporov z platobného styku, Komoru pre rozhodovanie 
sporov z iných obchodnoprávnych alebo obcianskoprávnych vztahov. 
 

Cl. 3 
Právomoc Rozhodcovského súdu 

Rozhodcovský súd je na základe písomnej rozhodcovskej zmluvy, ktorá môže mat 
formu osobitnej zmluvy alebo formu rozhodcovskej doložky k zmluve, príslušný 
rozhodovat  
 
a)  spory z platobného styku, ktoré vznikli medzi 
1. vykonávacími inštitúciami a ich klientmi pri vykonávaní prevodov penažných 
prostriedkov, 



2. vydavatelmi elektronických platobných prostriedkov a oprávnenými držitelmi 
elektronických platobných prostriedkov pri vydávaní a používaní elektronických 
platobných prostriedkov, 
 
b) spory z iných obchodnoprávnych vztahov alebo obcianskoprávnych vztahov ako  
z platobného styku, ktoré vznikli medzi bankami, pobockami zahranicných bánk, 
Národnou bankou Slovenska (dalej len „banka“) a dalšími osobami navzájom, dalej 
medzi bankami a ich klientmi a tiež spory medzi inými fyzickými a právnickými 
osobami navzájom: 
 
1. zo záväzkovoprávnych vztahov, 
2. z vecnoprávnych vztahov k hnutelným veciam alebo majetkových práv k 
cenným papierom, 
3. právnych vztahov súvisiacich so záložným právom k právam alebo cenným 
papierom, 
4. z iných majetkových práv s výnimkou majetkových práv, na ktoré sa vztahuje 
cl.?5 Štatútu. 
 
Ak si úcastníci rozhodcovskej zmluvy dohodli právomoc Rozhodcovského súdu platí 
právna domnienka, že sa podriadili Štatútu a Rokovaciemu poriadku 
Rozhodcovského súdu (dalej „Rokovací poriadok“), ktoré sú platné v case zacatia 
rozhodcovského konania ako aj rozhodcovskému rozhodnutiu vydanému podla tohto 
Štatútu a  Rokovacieho  poriadku. 
 

Cl.4 
Príslušnost Rozhodcovského súdu 

(1) Spory uvedené v cl. 3 ods. 1 písm. a) Štatútu je príslušná rozhodovat Komora 
pre rozhodovanie sporov z platobného styku. 
(2) Spory uvedené v cl. 3 ods. 1 písm. b) Štatútu je príslušná rozhodovat Komora 
pre rozhodovanie sporov z iných obchodnoprávnych alebo obcianskoprávnych 
vztahov . 
 
 

Cl. 5 
Rozhodcovský súd nie je oprávnený rozhodovat spory o vzniku, zmene alebo o 
zániku vlastníckeho práva a iných vecných práv k nehnutelnostiam, o osobnom 
stave, súvisiace s núteným výkonom rozhodnutí, ktoré vzniknú v priebehu 
konkurzného konania a vyrovnacieho konania. 
 
 
 

Druhá cast  
Organizacná štruktúra 

 
Cl. 6 

Organizacná štruktúra 
Rozhodcovský súd má túto organizacnú štruktúru: 
 
a)  Predsedníctvo Rozhodcovského súdu (dalej len „Predsedníctvo“), 
b)  Rozhodcovia Rozhodcovského súdu (dalej len „rozhodca“), 



 
Tajomník Rozhodcovského súdu (dalej len „Tajomník“), 
komory pre rozhodovanie sporov podla cl. 2 ods. 3 písm. a) a  b). 
 

Cl. 7 
Predsedníctvo 

Predsedníctvo  je najvyšším orgánom Rozhodcovského súdu. Má sedem clenov. 
Predsedníctvo sa schádza na pravidelných zasadnutiach, najmenej raz za rok, alebo 
kedykolvek, ak  o to písomne požiada ktorýkolvek z clenov Predsedníctva alebo 
Tajomník. Clenovia Predsedníctva takúto žiadost predkladajú Tajomníkovi. 
Clenovia Predsedníctva sú volení Prezídiom Zriadovatela na obdobie troch  rokov 
z osôb navrhnutých bankami. Clen Predsedníctva môže byt do tejto funkcie zvolený 
opätovne. Clenstvo v Predsedníctve clenovi zaniká: 

- skoncením pracovného pomeru alebo iného obdobného právneho vztahu 
k banke, ktorá ho delegovala do tejto funkcie, 

- odvolaním z funkcie Prezídiom Zriadovatela, aj bez uvedenia dôvodu; 
funkcia clena Predsedníctva zaniká dnom dorucenia rozhodnutia 
o odvolaní z funkcie Tajomníkovi, ak nie je v rozhodnutí uvedený neskorší 
den, ku ktorému funkcia clena Predsedníctva zanikne, 

- stratou alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony, 
- vzdaním sa funkcie; vzdanie sa funkcie sa vykonáva písomne a  dorucuje 

sa Tajomníkovi, pricom funkcia zaniká dnom dorucenia písomného 
oznámenia o vzdaní sa funkcie Tajomníkovi, ak v tomto písomnom 
oznámení nie je uvedený neskorší den, ku ktorému funkcia clena 
Predsedníctva zanikne, 

- smrtou, 
- uplynutím funkcného obdobia; v prípade ak ešte neboli zvolení noví 

clenovia Predsedníctva, clenstvo zaniká až zvolením nových clenov 
Predsedníctva. 

 
Ak clenovi Predsedníctva z dôvodov uvedených v odseku 4 písm. a) až e) tohto 
clánku zanikne funkcia, Prezídium Zriadovatela dodatocne zvolí na zostávajúcu cast 
funkcného obdobia nového clena (clenov) Predsedníctva; do doby dodatocnej volby 
môžu zostávajúci clenovia Predsedníctva kooptovat clena (clenov) Predsedníctva z 
osôb splnajúcich podmienky vymedzené v  cl. 12 Štatútu.  
Predsedníctvo volí zo svojich clenov predsedu a podpredsedu. Ak sa nepodarí zvolit 
predsedu alebo podpredsedu na prvom zasadnutí, urcí predsedu a podpredsedu 
Prezídium Zriadovatela. 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: 
- ustanovuje rozhodcu alebo obsadenie senátu, ak sa na osobe rozhodcu 
(rozhodcov) nedohodli zmluvné strany,  
- rozhoduje o námietke predpojatosti rozhodcu; ak vyhovie námietke 
predpojatosti, vylúci rozhodcu z prejednávania a rozhodovania veci, 
- rozhoduje o zániku funkcie rozhodcu v jednotlivých sporoch v prípadoch 
vymedzených v cl. 8 ods.12 Štatútu po prerokovaní v Predsedníctve. 
 



Predsedu pocas neprítomnosti zastupuje podpredseda. Funkcia clena Predsedníctva 
je nezlucitelná s funkciou rozhodcu a s funkciou Tajomníka. Clenovia Predsedníctva 
musia splnat predpoklady, ktoré musí splnat rozhodca a ktoré sú vymedzené v cl. 12 
Štatútu. 
Predsedníctvo je spôsobilé uznášat sa, ak je prítomná nadpolovicná väcšina 
všetkých jeho clenov. Uznáša sa nadpolovicnou väcšinou hlasov prítomných. Pri 
rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu, resp. zastupujúceho podpredsedu. 
Clenovia Predsedníctva sú povinní zachovávat mlcanlivost o skutocnostiach, o 
ktorých sa dozvedeli v súvislosti s výkonom funkcie clena Predsedníctva a to aj po 
zániku funkcie, ak osobitný zákon neustanovuje inak. 
 
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 ani Tajomníkovi, najmä: 

- dozerá na riadny priebeh rozhodcovského konania, 
- rozhoduje o zániku funkcie rozhodcu, ak o tom nerozhoduje vybraná osoba 

alebo súd, 
- vypracováva vnútorný poriadok a organizacný poriadok Rozhodcovského 

súdu, 
- vypracováva návrh rozpoctu Rozhodcovského súdu a tento návrh 

predkladá Zriadovatelovi, 
- vždy k 31. januáru predkladá Zriadovatelovi vypracovanú správu 

o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok, 
- vypracováva správu o cinnosti a hospodárení Rozhodcovského súdu pri 

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

- vypracúva návrh Pravidiel trov rozhodcovského konania a  Sadzobníka 
poplatkov rozhodcovského konania a tento návrh predkladá Zriadovatelovi. 

 
 

Cl. 8 
Rozhodca. 

Spory ustanovené v cl. 3 Štatútu rozhodujú rozhodcovia. Pri výkone funkcie  
rozhodcu  sú rozhodcovia nezávislí a nestranní a nikdy nevystupujú ako zástupcovia 
ktorejkolvek strany. 
Spory uvedené v cl. 3 ods. 1 písm. a) Štatútu rozhodujú rozhodcovia zapísaní 
v zozname rozhodcov vedenom pre Komoru pre rozhodovanie sporov z platobného 
styku. 
Spory uvedené v cl. 3 ods. 1 písm. b) Štatútu rozhodujú rozhodcovia zapísaní 
v zozname rozhodcov vedenom pre Komoru pre rozhodovanie sporov z iných 
obchodnoprávnych alebo obcianskoprávnych vztahov.  
Zoznam rozhodcov poskytne každému úcastníkovi rozhodcovského konania 
na nahliadnutie Tajomník. Úcastníci rozhodcovského konania si však môžu zvolit aj 
osobu nezapísanú do zoznamu rozhodcov, ktorá však musí splnat všeobecné a 
osobitné podmienky na zápis do zoznamu rozhodcov, ktoré sú uvedené v cl. 12 
Štatútu. Vybraná osoba rozhodne, ci úcastníkmi rozhodcovského konania zvolená 
osoba splna podmienky uvedené v predchádzajúcej vete tohoto bodu. Ak rozhodne, 
že táto osoba nesplna tieto podmienky, ustanoví rozhodcu. 



Každý z rozhodcov vedený v zozname rozhodcov a ustanovený do funkcie rozhodcu 
v konkrétnom spore je povinný splnit predpoklady uvedené v cl. 12 Štatútu, a to po 
celú dobu jeho evidencie v zozname rozhodcov Rozhodcovského súdu a vedenia 
konkrétneho sporu. 
Rozhodca je povinný zúcastnit sa na prejednaní a rozhodovaní sporu, v ktorom 
pôsobí ako rozhodca a hlasovat o rozhodnutí v tomto spore. 
Rozhodcovia sú povinní, a to aj po skoncení svojej funkcie zachovávat mlcanlivost o 
všetkých skutocnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone svojej funkcie alebo 
v súvislosti s nou. Tejto povinnosti ich môžu zbavit len zmluvné strany, v ktorých 
záujme sú viazaní povinnostou zachovávat mlcanlivost, ak osobitný zákon 
neustanovuje inak. 
O zapísaní  osoby do zoznamu rozhodcov rozhoduje Predsedníctvo. Predsedníctvo 
nie je povinné zapísat do zoznamu rozhodcov každú navrhnutú osobu, ktorá splna 
všeobecné a osobitné podmienky pre zápis do zoznamu rozhodcov vymedzené v cl. 
12 Štatútu. Zoznam rozhodcov vedie Tajomník. 
Do zoznamu rozhodcov nemôžu byt zapísané osoby, ktoré vykonávajú funkciu 
sudcu, prokurátora, pracovníci orgánov štátnej moci, zamestnanci Zriadovatela 
a dalšie osoby o ktorých to ustanovuje Štatút, alebo osobitný zákon1. 
Rozhodca ustanovený úcastníkmi rozhodcovského konania, alebo vybranou osobou 
nie je povinný prijat funkciu rozhodcu. V prípade, ak prijme funkciu rozhodcu, je 
povinný túto skutocnost písomne potvrdit úcastníkom rozhodcovského konania, ktorí 
ho ustanovili a Tajomníkovi, a to dorucením písomného oznámenia o tejto 
skutocnosti. V prípade, že sa najneskôr do 15 dní od dorucenia oznámenia o 
ustanovení do funkcie rozhodcu  písomne nevyjadrí, má sa za to, že s ustanovením 
do funkcie rozhodcu nesúhlasí. Rozhodcovia sú povinní bez zbytocného odkladu 
informovat zmluvné strany rozhodcovskej zmluvy o všetkých skutocnostiach, pre 
ktoré by mohli byt z prejednávania a rozhodovania veci vylúcení. Rozhodcovia sú 
tiež povinní okamžite informovat Tajomníka a úcastníkov rozhodcovského konania 
o skutocnostiach, ktoré môžu mat vplyv na ich oprávnenie vykonávat funkciu 
rozhodcu. 
Funkcia rozhodcu zaniká: 
 

- vzdaním sa funkcie rozhodcu, 
- odvolaním  z funkcie rozhodcu, 
- rozhodnutím vybranej osoby alebo súdu, 
- pozbavením alebo obmedzením spôsobilosti rozhodcu na právne úkony, 
- smrtou rozhodcu. 

 
Úcastníci rozhodcovského konania môžu na základe dohody rozhodcu odvolat 
z funkcie, ak sa rozhodca stane nespôsobilým vykonávat funkciu rozhodcu, najmä 
z dôvodu práceneschopnosti, okrem prípadov, ked funkcia rozhodcu zaniká podla 
odseku 11 písm. d) tohto clánku a odseku 14 tohto clánku alebo ked rozhodca 
nekoná bez zbytocného odkladu potom, co ho úcastníci rozhodcovského konania na 
to upozornili. Odvolanie sa uskutocnuje písomnou dohodou úcastníkov konania 
dorucenou Tajomníkovi. Úcastníci zároven v tejto dohode ustanovia rozhodcu 
(rozhodcov), ktorý bude spor rozhodovat. Ak v tejto dohode úcastníci 
rozhodcovského konania neustanovia rozhodcu, rozhodcu ustanoví vybraná osoba 

                                                 
1 Napríklad ústavný zákon c. 119/1995 Z.z. o zamedzení rozporu záujmov pri výkone funkcií ústavných cinitelov a vyšších 
štátnych funkcionárov, zákon c. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 



najneskôr do 15 dní od dorucenia dohody o odvolaní. Ak sa úcastníci nedohodnú 
v takomto prípade na odvolaní rozhodcu, môže vybraná osoba rozhodnút o zániku 
jeho funkcie v jednotlivom spore na žiadost ktoréhokolvek úcastníka, pricom zároven 
ustanoví nového rozhodcu. 
Rozhodca, ktorý prijal funkciu rozhodcu, sa jej v jednotlivých sporoch môže vzdat. 
Vzdanie sa funkcie sa vykonáva písomne a dorucuje sa Tajomníkovi. Úcinky vzdania 
sa funkcie rozhodcu nastávajú dorucením. Ak sa rozhodca opakovane vzdá funkcie 
rozhodcu v spore bezdôvodne, prípadne bez preukázania závažného dôvodu, môže 
Predsedníctvo rozhodcu vyciarknut zo zoznamu rozhodcov. Predsedníctvo 
rozhodne, ci v prípade vzdania sa funkcie rozhodcu v jednotlivom spore, tento 
rozhodca preukázal závažnost dôvodov. Ak sa rozhodca vzdá svojej funkcie je 
povinný urobit všetky úkony, ktoré nepripúštajú odklad. Rozhodca je povinný vzdat 
sa svojej funkcie ak osobitný zákon1 nepripúšta, aby vykonával funkciu rozhodcu. 
 
Predsedníctvo je oprávnené odvolat rozhodcu z funkcie najmä vtedy, ak rozhodca 
neplní povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo Štatútu a Rokovacieho poriadku alebo ak 
rozhodca nesplna niektorú zo všeobecných alebo osobitných podmienok pre zápis 
do zoznamu rozhodcov. 
 Predsedníctvo rozhoduje o vyciarknutí osoby zo zoznamu rozhodcov. Predsedníctvo 
rozhodne o vyciarknutí osoby zo zoznamu rozhodcov v prípadoch vymedzených v cl. 
11, písm. d) a e) Štatútu. Predsedníctvo je dalej oprávnené vyciarnut osobu zo 
zoznamu rozhodcov, najmä v prípadoch vymedzených v cl. 11. písm. a) až c) 
Štatútu, v prípadoch odvolania rozhodcu z funkcie podla cl. 14 Štatútu. 
Rozhodcovi prináleží za výkon funkcie rozhodcu odmena, ktorej výšku a spôsob jej 
priznávania upravuje Poriadok odmien Rozhodcovského súdu a rozhodcov. 
 
 

Cl. 9 
Senát Rozhodcovského súdu. 

Rozhodcovia zapísaní v zozname rozhodcov rozhodujú jednotlivé spory v senátoch, 
zložených najmenej z troch rozhodcov, ak sa úcastníci rozhodcovského konania 
nedohodli v rozhodcovskej zmluve, že príslušný spor bude rozhodovat len jeden 
rozhodca. Úcastníci rozhodcovského konania si môžu v rozhodcovskej zmluve 
dohodnút, pocet rozhodcov v senáte. Tento pocet však musí byt vždy nepárny. 
Spory uvedené v cl. 3 ods. 1 písm. a) Štatútu však rozhodujú rozhodcovia vždy 
v senátoch. 
Ak nie je v Štatúte stanovené inak, platí všetko, co je ustanovené o rozhodcoch a 
senáte, aj pre rozhodovanie sporu jediným rozhodcom. 
 

Cl. 10 
Spolocné ustanovenia k rozhodcom a senátom. 

Ak sa zmluvné strany rozhodcovskej zmluvy v rozhodcovskej zmluve nedohodli ani 
na osobe rozhodcu (rozhodcov), ani na postupe jeho dodatocného ustanovenia  
pri rozhodcovskom konaní s tromi rozhodcami každá zmluvná strana rozhodcovskej 
zmluvy ustanoví jedného rozhodcu a takto ustanovení rozhodcovia následne 
ustanovia tretieho predsedajúceho rozhodcu; ak zmluvná strana neustanoví 
rozhodcu do 15 dní od zacatia konania, prípadne dorucenia žaloby tejto zmluvnej 
strane alebo ak dvaja ustanovení rozhodcovia neustanovia tretieho predsedajúceho 
rozhodcu do 30 dní od ich ustanovenia, tak rozhodcu ustanoví vybraná osoba, pri 
rozhodcovskom konaní s viac ako tromi rozhodcami sa postupuje primerane podla 



písmena a), ak pri rozhodcovskom konaní s jedným rozhodcom zmluvné strany 
rozhodcovskej zmluvy najneskôr do 15 dní od zacatia konania neustanovia 
rozhodcu, tak rozhodcu ustanoví vybraná osoba. 
Na úcely tohoto odseku sa za ustanovenie rozhodcu považuje dorucenie rozhodnutia 
zmluvnej strany o ustanovení konkrétnej osoby za rozhodcu Rozhodcovskému súdu. 
Pokial bude príslušný spor rozhodovat Rozhodcovský súd v senáte, ktorého zloženie 
si zmluvné strany rozhodcovskej zmluvy dohodli v rozhodcovskej zmluve, 
predsedajúceho rozhodcu si urcia úcastníci sporu; ak tak neurobia, zvolia si ho 
vybraní rozhodcovia sami. Ak nebude ustanovený predseda senátu do 15 dní od 
zacatia konania, tak ustanoví predsedu senátu vybraná osoba, najneskôr do 30 dní 
od zacatia konania. 
Vybraná osoba musí ustanovit rozhodcu len zo zoznamu rozhodcov. 
Vybraná osoba je povinná ustanovit rozhodcu, prípadne rozhodcov najneskôr do 15 
dní odo dna, kedy márne uplynie lehota úcastníkov sporu na zvolenie rozhodcu, 
prípadne rozhodcov uvedená v odseku 1 tohto clánku. 
Najmenej jeden clen senátu musí mat ukoncené  vysokoškolské právnické vzdelanie. 
Rozhodovat v konkrétnom spore nemôže rozhodca, ktorý je v pracovnom pomere 
alebo v obdobnom právnom vztahu s úcastníkom rozhodcovského konania. 
 

Cl. 11 
Náhradný rozhodca. 

Ak rozhodcovi zanikla funkcia z iného dôvodu ako uvedeného v cl. 8 ods. 12 Štatútu, 
ustanoví sa náhradný rozhodca. Na ustanovenie náhradného rozhodcu sa primerane 
použijú ustanovenia    cl. 10 ods. 1 Štatútu. Lehota 15 dní uvedená v cl. 10 ods. 1 
písm. a) a c) Štatútu však neplynie od zacatia konania, ale od dorucenia oznámenia 
o zániku funkcie pôvodného rozhodcu. 
 
 

Cl. 12 
Podmienky pre zápis do zoznamu rozhodcov. 

Fyzická osoba, ktorá žiada o zápis do zoznamu rozhodcov musí splnat všeobecné 
podmienky na zápis do zoznamu rozhodcov, ktoré na výkon funkcie rozhodcu 
vyžadujú všeobecne záväzné právne predpisy, najmä § 6 zákona o rozhodcovskom 
konaní, a to: 

- musí byt plnoletá,  
- musí byt úplne spôsobilá na právne úkony, 
- musí mat skúsenosti na výkon funkcie rozhodcu; skúsenostami na výkon 

funkcie rozhodcu sa na úcely Štatútu rozumejú také skúsenosti, ktoré 
osoba nadobudla vykonávaním takých odborných cinností, pri ktorých si 
osvojila spôsobilost pre funkciu rozhodcu a získala také vedomosti a 
skúsenosti, vrátane znalosti práva, ktoré v spojení s jeho osobnými 
vlastnostami dávajú záruku úspešného výkonu funkcie rozhodcu, 

- musí byt bezúhonná; za bezúhonného sa na úcely Štatútu považuje taká 
fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný cin, 
pricom túto skutocnost preukazuje výpisom z registra trestov, ktorý ku dnu 
zápisu do zoznamu rozhodcov, nesmie byt starší ako tri mesiace. 

 
Fyzická osoba, ktorá splna všetky všeobecné podmienky na zápis do zoznamu 
rozhodcov podla odseku 1 tohto clánku musí splnat aj nasledovné osobitné 
podmienky: 



 
a) pre zápis do zoznamu rozhodcov vedeného podla cl. 8 ods. 2 Štatútu: 
 
1. odborná kvalifikácia alebo vzdelanie ekonomického, technického alebo 
právnického zamerania; 
 
2. požadované odborné znalosti  
2a.  z oblasti tuzemského alebo zahranicného hotovostného alebo bezhotovostného 
platobného styku alebo  
2b.  z oblasti elektronického bankovníctva alebo ostatných elektronických platobných 
prostriedkov alebo  
2c.  z oblasti obcianskeho práva, obchodného práva, prípadne iných odvetví práva; 
 
3. požadovaná dlžka odbornej praxe  podla odseku 3 tohto clánku; 
 
b)   pre zápis do zoznamu rozhodcov vedeného podla cl. 8 ods. 3 Štatútu: 
 
1. odborná kvalifikácia alebo vzdelanie ekonomického, technického alebo 
právnického zamerania; 
 
2. požadované odborné znalosti  
2a. z oblasti zriadovania a vedenia bežných úctov alebo vkladových úctov 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 nocných trezorov alebo uzamykatelných a bezpecnostných schránok 
alebo iných oblastí bankových obchodov alebo bankového práva alebo 
2d.  z oblasti obcianskeho práva, obchodného práva, prípadne iných odvetví práva; 
 
3. požadovaná dlžka odbornej praxe podla odseku 3 tohto clánku. 
(3)   Dlžkou praxe požadovanou podla odseku 2 tohto clánku na výkon funkcie 
rozhodcu sa rozumie obdobie najmenej 3 rokov celkového pôsobenia v oblastiach 
uvedených v odseku 2 písm. a) bode 2 tohto clánku alebo v oblastiach uvedených 
v odseku 2 písm. b) bode 2 tohto clánku. 
 
 
 
 
 
 

Cl. 13 
Tajomník. 

Tajomník je administratívnym orgánom Rozhodcovského súdu, ktorý je ustanovený 
Zriadovatelom na dobu neurcitú. Funkcia Tajomníka je nezlúcitelná s funkciou clena 
Predsedníctva alebo s funkciou rozhodcu. 
Tajomník vykonáva najmä tieto cinnosti: 

- organizuje agendu spojenú s konaním a rozhodovaním Rozhodcovského 
súdu, 

- vykonáva cinnosti ustanovené Štatútom a Rokovacím poriadkom, 
- zodpovedá za administratívnu prípravu rozhodcovského konania,  



- zabezpecuje osobne, alebo prostredníctvom ním poverenej osoby záznam 
z ústneho konania, 

- zodpovedá za riadne vyhotovenie všetkých rozhodnutí Rozhodcovského 
súdu, 

- zodpovedá za úschovu všetkých jeho písomností,  
- podpisuje doložku o nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutí, so súhlasom 

Predsedníctva uverejnuje vhodným spôsobom rozhodnutia zásadnej 
dôležitosti, 

- vedie zoznam rozhodcov a okamžite informuje predsedu Predsedníctva o 
akejkolvek zmene, prípadne skutocnosti, ktorá môže mat vplyv na zápis 
rozhodcu do zoznamu rozhodcov. 

 
Tajomník je povinný, a to aj po skoncení svojej funkcie zachovávat mlcanlivost 
o všetkých skutocnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone svojej funkcie alebo 
v súvislosti s nou. Tejto povinnosti ho môžu zbavit len zmluvné strany, v ktorých 
záujme je viazaný povinnostou zachovávat mlcanlivost, ak osobitný 
zákonneustanovuje inak. 
 
 

Tretia cast  
Spolocné a záverecné ustanovenia 

 
Cl. 14 

Spolocné ustanovenia 
 
(1) Každý rozpocet Rozhodcovského súdu a každá správa o výsledku 
hospodárenia Rozhodcovského súdu sa zostavuje tak, že sa v nich osobitne vyclení 
cast s financnými údajmi a ukazovatelmi pre Komoru na rozhodovanie sporov 
z platobného styku. 
(2) Zmeny a doplnky Štatútu vydáva Zriadovatel po udelení predchádzajúceho 
súhlasu Národnej banky Slovenska, a to vo forme priebežne císlovaných dodatkov k 
Štatútu, pricom predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska sa nevyžaduje na 
vydanie takého dodatku k Štatútu, ktorý nemá žiadny vplyv na rozhodcovské konanie 
o sporoch z platobného styku, na Komoru pre rozhodovanie sporov z platobného 
styku ani na inú cinnost Rozhodcovského súdu súvisiacu so spormi z platobného 
styku. Dodatok k Štatútu sa dnom nadobudnutia jeho úcinnosti stáva neoddelitelnou 
súcastou Štatútu. Dodatok k Štatútu nadobudne platnost a úcinnost dnom jeho 
zverejnenia v Obchodnom vestníku, ak z tohto dodatku alebo zo zákona nevyplýva, 
že úcinnost nadobudne neskorším dnom. 
 

Cl. 15 
Úcinnost  

Tento Štatút nadobúda platnost dnom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku a 
úcinnost 1.7.2003, s výnimkou ustanovení cl. 2 ods. 3 písm. b), cl. 3 ods. 1 písm. b), 
cl. 4 ods. 2, cl. 8 ods. 3 a cl. 12 ods 2 písm. b) Štatútu, ktoré nadobúdajú úcinnost 
1.1.2004. 
 


