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Prvá časť 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA  

§ 1 

Základné ustanovenia 

 

1. Slovenská živnostenská komora zriadená zákonom č. 126/1998 Z. z. o Slovenskej živnostenskej 

komore a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je zriaďovateľom stáleho rozhodcovského 

súdu v zmysle zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov, s 

názvom Rozhodcovský súd Slovenskej živnostenskej komory, so sídlom Horná 13, 974 01 

Banská Bystrica (ďalej len „rozhodcovský súd“). 

2. Zriaďovateľ za účelom úpravy vedenia rozhodcovského konania a za účelom úpravy postupu 

rozhodcovského súdu a účastníkov rozhodcovského konania v rozhodcovskom konaní (ďalej len 

„rozhodcovské konanie“), vydáva tento rokovací poriadok rozhodcovského súdu.  

3. Rokovací poriadok rozhodcovského súdu upravuje v súlade so zákonom č. 244/2002 Z. z. o 

rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoRK“) najmä: 

a. postup rozhodcovského súdu a účastníkov rozhodcovského konania, 

b. pravidlá rozhodcovského konania a rozhodovania v rozhodcovskom konaní pred 

rozhodcovským súdom, 

c. pravidlá zmierovacieho konania pred rozhodcovským súdom, 

d. trovy rozhodcovského konania pred rozhodcovským súdom, 

e. pravidlá ustanovovania a odvolávania rozhodcov, 

f. ďalšie náležitosti súvisiace s ochranou záujmov účastníkov rozhodcovského konania 

pred rozhodcovským súdom. 

 

§ 2 

Sídlo rozhodcovského súdu a miesto rozhodcovského konania 

 

1. Sídlom rozhodcovského súdu sa rozumie sídlo uvedené v § 2 ods. 2 Štatútu rozhodcovského 

súdu (ďalej len „štatút“). 

2. Rozhodcovské konanie a všetky úkony súvisiace s rozhodcovským konaním vykonáva 

rozhodcovský súd zásadne v sídle rozhodcovského súdu. 

3. Z podnetu rozhodcovského súdu alebo na základe dohody účastníkov rozhodcovského konania 

(ďalej len „účastník konania”) sa môže ústne pojednávanie konať aj na inom mieste Slovenskej 

republiky alebo v zahraničí. Ak sa má ústne pojednávanie konať v zahraničí z podnetu 

rozhodcovského súdu, je na to potrebný súhlas účastníkov konania. 

4. Rozhodcovský súd môže uskutočniť jednotlivé úkony v rozhodcovskom konaní, najmä 

vypočutie svedkov, znalcov, účastníkov rozhodcovského konania, preskúmanie dôkazov, listín, 

vecí, miesta alebo iných skutočností, aj na inom mieste, ak to považuje za vhodné a účelné. 



 
 

 

 

§3 

Právomoc rozhodcovského súdu 

 

1. Ak si sporové strany dojednali v rozhodcovskej zmluve alebo v rozhodcovskej doložke 

právomoc rozhodcovského súdu platí, že sa podrobujú predpisom rozhodcovského súdu 

účinným v čase začatia rozhodcovského konania. 

2. V rozhodcovskom konaní možno rozhodovať len tie spory, ktoré vznikli z tuzemských                      

a z medzinárodných obchodnoprávnych a občianskoprávnych vzťahov, ak je miesto 

rozhodcovského konania v Slovenskej republike. V rozhodcovskom konaní možno rozhodovať 

všetky spory týkajúce sa právnych vzťahov, ohľadom ktorých možno uzatvoriť dohodu 

o urovnaní podľa § 585 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov (ďalej len ,,občiansky zákonník“) vrátane sporov o určenie, či tu právo alebo právny 

vzťah je alebo nie je.  

3. V rozhodcovskom konaní nemožno rozhodovať spory: 

a. o vzniku, zmene alebo o zániku vlastníckeho práva a iných vecných práv k 

nehnuteľnostiam,  

b. o osobnom stave,  

c. súvisiace s núteným výkonom rozhodnutí,  

d. ktoré vzniknú v priebehu konkurzného a reštrukturalizačného konania. 

4. Rozhodcovský súd sám rozhoduje o svojej právomoci, vrátane námietok týkajúcich sa 

existencie alebo platnosti rozhodcovskej zmluvy. Ak dospeje k záveru, že nemá právomoc 

rozhodovať vo veci samej, uznesením rozhodcovské konanie zastaví. Účastník rozhodcovského 

konania, ktorý chce uplatniť námietku nedostatku právomoci rozhodcovského súdu pre 

neexistenciu alebo neplatnosť rozhodcovskej zmluvy, môže tak urobiť v rozhodcovskom konaní 

najneskôr pri prvom úkone vo veci samej. Toto časové obmedzenie neplatí pre 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 o tejto otázke dozvie. Rozhodcovský 

súd môže pripustiť uplatnenie námietky nedostatku právomoci, ak omeškanie účastníka 

rozhodcovského konania pri uplatnení tejto námietky je spôsobené príčinou, ktorú 

rozhodcovský súd považuje za dostatočnú. 

5. Ak rozhodcovský súd rozhodne, že má právomoc rozhodovať, rozhodne o námietke nedostatku 

právomoci rozhodcovským uznesením alebo ak sa účastníci nedohodli inak v rozhodcovskom 

rozsudku. Ak rozhodcovský súd rozhodne rozhodcovským uznesením, že má právomoc 

rozhodovať, účastník rozhodcovského konania, ktorý námietku nedostatku právomoci podal, 

môže do 30 dní po doručení predbežného rozhodnutia podať návrh na všeobecný súd, aby 



 
 

 

o námietke nedostatku právomoci rozhodol. Proti rozhodnutiu všeobecného súdu o zamietnutí 

námietky nedostatku právomoci nie je prípustný opravný prostriedok. Rozhodcovský súd môže 

počas rozhodovania o námietke nedostatku právomoci pokračovať v rozhodcovskom konaní 

a vydať rozhodcovský rozsudok.  

 

§ 4 

Jazyk rozhodcovského konania 

 

1. Rozhodcovské konanie, vrátane ústneho pojednávania sa koná a rozsudok sa vyhlasuje 

v slovenskom jazyku. 

2. Všetky písomnosti sa rozhodcovskému súdu predkladajú v slovenskom jazyku alebo v úradnom 

preklade do slovenského jazyka v prípade, ak je účastník rozhodcovského konania vyzvaný 

senátom alebo rozhodcom rozhodcovského súdu na zabezpečenie úradne overeného prekladu 

písomnosti do slovenského jazyka alebo tlmočníka, ktorý sa má zúčastniť ústneho 

pojednávania, na vlastné náklady, s výnimkou prípadu, ak by písomnosti boli vyhotovené 

v českom jazyku alebo ak by sa ústne pojednávanie pred Rozhodcovským súdom konalo 

v českom jazyku. 

3. V prípade potreby zabezpečí rozhodcovský súd tlmočníka na náklady dotknutého účastníka 

rozhodcovského konania, pokiaľ o to dotknutý účastník rozhodcovského konania vopred 

požiada. Rozhodcovský súd si vyhradzuje právo podmieniť zabezpečenie tlmočníka zložením 

primeraného preddavku zo strany účastníka rozhodcovského konania, ktorý o zabezpečenie 

tlmočníka požiadal. 

§ 5 

Doručovanie 

 

1. Písomnosti sa považujú za doručené, ak boli doručené adresátovi, osobe oprávnenej konať v 

mene alebo za adresáta, alebo osobe oprávnenej preberať písomnosti za adresáta, osobne alebo 

na poslednú známu adresu sídla, miesta podnikania, trvalého pobytu, prípadne miesta, ktoré 

adresát uviedol ako miesto na doručovanie písomností, alebo na adresu, ktorú adresát uviedol vo 

svojom písomnom podaní doručenom rozhodcovskému súdu, najneskôr päť pracovných dní 

pred odoslaním predmetnej písomnosti rozhodcovským súdom, alebo na adresu, ktorú 

rozhodcovský súd zistil ako adresu sídla, miesta podnikania alebo bydliska adresáta z 

písomností predložených v rozhodcovskom konaní rozhodcovskému súdu, pokiaľ rozhodcovský 

súd nemá dôvod pochybovať o správnosti údajov v týchto listinách.  

2. Písomnosti sa považujú za prijaté dňom ich doručenia. V prípade odopretia prijatia písomnosti 

sa za deň doručenia považuje deň odopretia prijatia. 

3. Ak nie je možné doručiť písomnosť právnickej osobe na adresu jej sídla uvedenú v obchodnom 

registri alebo v inom registri, v ktorom je zapísaná, a jej iná adresa nie je známa, tak sa 

písomnosť považuje za doručenú uplynutím 3 kalendárnych dní od vrátenia nedoručenej 



 
 

 

zásielky, a to aj vtedy, ak ten, kto je oprávnený konať za právnickú osobu alebo v jej mene, sa 

o tom nedozvie. 

4. Ak nie je možné doručiť písomnosť fyzickej osobe oprávnenej podnikať na adresu jej miesta 

podnikania, uvedenú v obchodnom registri alebo v inom registri, v ktorom je zapísaná, a jej iná 

adresa nie je známa, tak sa písomnosť považuje za doručenú uplynutím 3 kalendárnych dní od 

vrátenia nedoručenej zásielky, a to aj vtedy, ak sa fyzická osoba oprávnená podnikať o tom 

nedozvie. 

5. Ak nie je možné doručiť písomnosť fyzickej osobe na poslednú ňou oznámenú adresu trvalého 

pobytu, prípadne na inú adresu, ktorú fyzická osoba uviedla ako adresu na doručovanie 

písomností a jej iná adresa nie je známa, tak sa písomnosť považuje za doručenú uplynutím 3 

kalendárnych dní od vrátenia nedoručenej zásielky, a to aj vtedy, ak sa fyzická osoba o tom 

nedozvie. 

6. Ak nebola písomnosť doručená z dôvodu, že adresát nebol zastihnutý, tak sa písomnosť uloží na 

pošte. Ak si adresát písomnosť nevyzdvihol v odbernej lehote, tak sa posledný deň odbernej 

lehoty považuje za deň jej doručenia, i keď sa adresát o uložení písomnosti nedozvedel. 

7. Žaloby, žalobné odpovede, vzájomné žaloby, predvolania, rozhodcovské rozsudky 

a rozhodcovské uznesenia a iné písomnosti určené rozhodcovským súdom sa doručujú poštou 

do vlastných rúk - doporučene s potvrdením o doručení, alebo osobne – prostredníctvom osoby 

poverenej rozhodcovským súdom, alebo prostredníctvom kuriérskej služby, pričom adresát 

písomne potvrdí prevzatie tejto písomnosti. 

8. Ostatné písomnosti doručuje rozhodcovský súd poštou alebo v prípade potreby ich urýchleného 

doručenia aj prostredníctvom faxu alebo e-mailu na posledné adresátom oznámené faxové číslo 

alebo e-mailovú adresu na doručovanie týchto vybraných druhov písomností. Písomnosti 

uvedené v tomto bode rokovacieho poriadku sa považujú za doručené uplynutím 3 kalendárnych 

dní od odoslania zásielky poštou, faxom alebo prostredníctvom e-mailu. 

9. Písomnosti doručované rozhodcovskému súdu sa považujú za doručené prevzatím písomnosti 

osobne v podateľni rozhodcovského súdu, resp. prevzatím doručovanej písomnosti na pošte. 

10. Všetky písomnosti týkajúce sa začatia a priebehu rozhodcovského konania pred rozhodcovským 

súdom musia byť predložené tomuto súdu v takom počte vyhotovení, aby každý účastník 

rozhodcovského konania a každý rozhodca, ktorý bude príslušný spor rozhodovať mali 

k dispozícii jedno vyhotovenie takejto písomnosti. V prípade ak účastník konania nepredloží 

písomnosť v dostatočnom počte vyhotovení, rozhodca vyzve účastníka konania na predloženie 

dostatočného počtu vyhotovení dotknutej písomnosti alebo zabezpečí vyhotovenie fotokópií na 

náklady účastníka rozhodcovského konania, ktorý predmetnú písomnosť rozhodcovskému súdu 

predložil. 

11. Pokiaľ si účastník konania zvolil zástupcu na zastupovanie v konaní pred rozhodcovským 

súdom, doručujú sa všetky písomnosti určené dotknutému účastníkovi len jeho zvolenému 

zástupcovi. 

12. Žiadne podanie účastníka rozhodcovského konania nie je možné urobiť ústne do zápisnice. 



 
 

 

 

§ 6 

Účastníci rozhodcovského konania 

 

1. Zmluvné strany rozhodcovskej zmluvy sa začatím rozhodcovského konania stávajú účastníkmi 

rozhodcovského konania. 

2. Účastník rozhodcovského konania, ktorý podáva návrh na začatie rozhodcovského konania je 

žalobca. Účastník rozhodcovského konania, proti ktorému žaloba smeruje je žalovaný. 

3. Účastníci rozhodcovského konania majú v rozhodcovskom konaní rovné postavenie. Každému 

účastníkovi rozhodcovského konania je poskytnutá rovnaká možnosť na uplatnenie jeho práv a 

na ich ochranu. 

4. Ak je účastník rozhodcovského konania právnická osoba, tak v rozhodcovskom konaní koná 

štatutárnym orgánom alebo koná za ňu zástupca. 

5. Účastník rozhodcovského konania sa môže dať v konaní pred rozhodcovským súdom 

zastupovať zástupcom, ktorého si zvolí a ktorému udelí písomné plnomocenstvo. V tej istej veci 

môže mať účastník konania súčasne len jedného zvoleného zástupcu. 

6. Ak je žalobcov alebo žalovaných v jednej veci niekoľko, tak koná každý z nich sám za seba. 

7. Rozhodcovský súd v zmysle § 39 ZoRK vždy vedie účastníkov rozhodcovského konania 

k tomu, aby spor ukončili zmierom. 

8. Vo veciach neupravených v rokovacom poriadku sa postupuje podľa ustanovení § 14 ods. 2 

ZoRK a v nadväznosti na § 51 ods. 3 ZoRK podľa zákona č. 160/2015 Z. z. civilný sporový 

poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,CSP“). 

9. Ak ide o také spoločné práva alebo povinnosti, že sa rozhodnutie musí vzťahovať na všetkých 

účastníkov konania, ktorí vystupujú na jednej strane, tak platia úkony jedného z nich aj pre 

ostatných. Na zmenu žaloby, na jej späťvzatie a na uzavretie zmieru je v tomto prípade potrebný 

súhlas všetkých účastníkov konania, ktorí vystupujú na jednej strane. 

 

Druhá časť 

ROZHODCOVSKÉ KONANIE 

§ 7 

Zásady rozhodcovského konania  

 

1. Rozhodcovské konanie je jednostupňové.  

2. Rozhodcovské konanie vedie rozhodcovský súd v súlade so zásadou hospodárnosti a rýchlosti, 

pričom dbá na riadne a presné zistenie skutkového stavu a na rešpektovanie práv účastníkov 

rozhodcovského konania. 

3. Rozhodcovské konanie je neverejné. Osoby, ktoré nie sú účastníkmi rozhodcovského konania 

môžu byť prítomné na ústnom pojednávaní konanom pred rozhodcovským súdom iba so 

súhlasom rozhodcovského súdu a všetkých účastníkov rozhodcovského konania. Súhlas 



 
 

 

účastníkov rozhodcovského konania sa nevyžaduje v prípade, ak sa dotknuté osoby majú na 

ústnom pojednávaní zúčastniť ako svedkovia, znalci alebo tlmočníci. 

4. Rozhodcovské konanie je písomné, ak sa účastníci rozhodcovského konania v rozhodcovskej 

zmluve alebo v rozhodcovskej doložke výslovne nedohodli na ústnej forme rozhodcovského 

konania alebo ak sa účastníci rozhodcovského konania nedohodnú na forme rozhodcovského 

konania najneskôr do začatia rozhodcovského konania a neoznámia to rozhodcovskému súdu.  

5. Rozhodcovské konanie uskutočňuje: 

a. jediný rozhodca, 

b. trojčlenný rozhodcovský senát (ďalej len „senát“). 

6. Pokiaľ sa účastníci rozhodcovského konania nedohodli v rozhodcovskej zmluve inak, 

uskutočňuje sa rozhodcovské konanie pred jediným rozhodcom.  

7. Rozhodcovský súd rozhoduje na základe písomných vyjadrení účastníkov rozhodcovského 

konania, na základe predložených písomností a na základe vykonaných dôkazov. 

8. Všetky listiny alebo iné informácie predložené rozhodcovskému súdu, účastníkom 

rozhodcovského konania rozhodcovský súd bez zbytočného odkladu doručí alebo oznámi 

všetkým ostatným účastníkom rozhodcovského konania. 

 

§ 8 

Ustanovenie a odvolanie rozhodcov  

 

1. Spory podľa § 9 štatútu rozhodujú rozhodcovia. Pri výkone funkcie sú rozhodcovia nezávislí a 

nemajú nikdy povahu zástupcu ktorejkoľvek strany. V rozhodcovskom konaní pred 

Rozhodcovským súdom rozhoduje jediný rozhodca alebo trojčlenný rozhodcovský senát (ďalej 

len ,,senát“). 

2. Rozhodcov v ustanovuje:  

 

a. v prípade rozhodovania sporu jedným rozhodcom predsedníctvo, 

b. v prípade rozhodovania sporu rozhodcovským senátom predsedníctvo. 

3. Ak nie je ustanovený rozhodcovský senát alebo jediný rozhodca, je predseda rozhodcovského  

súdu oprávnený vykonať všetky procesné úkony, pokiaľ nie sú zverené predsedníctvu 

rozhodcovského súdu.  

4. Rozhodca 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 mlčanlivosti môžu rozhodcu zbaviť len účastníci príslušného rozhodcovského 

konania. Povinnosť mlčanlivosti rozhodcu sa nevzťahuje na sprístupňovanie informácií 

orgánom činným v trestnom konaní a všeobecným súdom na účely ich konania, ktoré sa týka 

predmetu rozhodcovského konania, postupu v rozhodcovskom konaní alebo iných skutočností 

súvisiacich s výkonom funkcie rozhodcu alebo s činnosťou rozhodcovského súdu.  

 



 
 

 

§ 9 

Podanie žaloby a účinky podania žaloby  

 

1. Dňom doručenia žaloby rozhodcovskému súdu sa začína rozhodcovské konanie. 

2. Doručenie žaloby rozhodcovskému súdu má rovnaké právne účinky, ako keby bola žaloba 

podaná na súd. 

3. Po začatí rozhodcovského konania nemožno v tej istej veci konať a rozhodovať na súde alebo 

pred iným rozhodcovským súdom. 

4. Rozhodcovský súd zabezpečí doručenie žaloby ostatným účastníkom rozhodcovského konania. 

5. Podmienkou prejednania žaloby je zaplatenie poplatku za rozhodcovské konanie v zmysle 

platného sadzobníka poplatkov rozhodcovského konania. 

6. Rozhodcovský súd je oprávnený požadovať od žalobcu preddavok na úhradu predpokladaných 

trov a určiť na jeho úhradu primeranú lehotu, ak zákon alebo tento rokovací poriadok 

neustanovuje inak. 

7. Ak preddavok na úhradu predpokladaných trov nebude uhradený v lehote určenej 

rozhodcovským súdom, tak rozhodcovský súd rozhodcovské konanie zastaví, o čom písomne 

upovedomí účastníkov rozhodcovského konania. 

 

§ 10 

Náležitosti žaloby 

 

1. Žaloba musí obsahovať: 

a. identifikačné údaje účastníkov rozhodcovského konania, prípadne aj ich zástupcov, 

b. pravdivé opísanie rozhodujúcich skutočností a pokiaľ nejde o spor z platobného styku, 

aj hodnotu sporu, 

c. označenie dôkazov, ktoré žalobca navrhuje vykonať, 

d. označenie práva, o ktoré žalobca svoj nárok opiera, 

e. návrh vo veci samej (petit), 

f. miesto a dátum spísania žaloby,  

g. podpis žalobcu. 

2. K žalobe žalobca pripojí kópiu rozhodcovskej zmluvy alebo rozhodcovskej doložky a všetky 

dôkazy, o ktoré žalobca svoju žalobu opiera. Pokiaľ žalobca navrhuje vykonať dôkaz listinou, je 

povinný originál alebo kópiu tejto listiny predložiť spolu so žalobou. 

3. Žalobca je v žalobe povinný uviesť hodnotu predmetu sporu. Hodnota predmetu sporu sa určuje 

výškou vymáhanej peňažnej sumy. Pokiaľ je súčasťou predmetu sporu aj príslušenstvo, ktorého 

hodnotu je možné vyčísliť, stáva sa súčasťou hodnoty predmetu sporu. Ak žalobca neurčil 

hodnotu predmetu sporu alebo ju určil nesprávne, určí hodnotu predmetu sporu rozhodcovský 

súd na základe údajov a informácii, ktoré má k dispozícii. 

 



 
 

 

§ 11 

Vady žaloby 

 

1. Pokiaľ žaloba nemá predpísané náležitosti v zmysle § 10  tohto rokovacieho poriadku alebo 

pokiaľ je žaloba nezrozumiteľná, neurčitá alebo nepresná alebo ak žalobca spolu so žalobou 

nepredložil predpísané písomnosti v potrebnom počte, Rozhodcovský súd vyzve žalobcu, aby 

odstránil vady žaloby do desiatich 10 kalendárnych dní od doručenia výzvy. Rozhodcovský súd 

do odstránenia vád žalobu neprejedná.  

2. Ak žalobca v určenej lehote vady žaloby neodstráni, rozhodcovský súd rozhodcovské konanie 

uznesením zastaví. 

3. Nedostatok predloženia rozhodcovskej zmluvy alebo preukázania rozhodcovskej doložky môžu 

účastníci rozhodcovského konania nahradiť ústnym vyhlásením do zápisnice pred 

rozhodcovským súdom. 

 

§ 12 

Žalobná odpoveď 

 

1. Ak žaloba spĺňa predpísané náležitosti v zmysle § 10 tohto rokovacieho poriadku, rozhodcovský 

súd zašle žalobu spolu s prílohami žalovanému a vyzve ho, aby v lehote desiatich 10 

kalendárnych dní predložil rozhodcovskému súdu písomne žalobnú odpoveď, v ktorej je 

povinný vyjadriť sa ku všetkým skutočnostiam a návrhom uvedeným v žalobe. Žalovaný je             

v žalobnej odpovedi povinný označiť a predložiť dôkazy, o ktoré svoje tvrdenia opiera a ktoré 

navrhuje vykonať. 

2. Ak žalovaný nedoručí svoju žalobnú odpoveď v lehote uvedenej v § 12 odseku 1, tak 

rozhodcovský súd pokračuje v rozhodcovskom konaní a rozhodne na základe žaloby 

s prihliadnutím na dôkazy navrhnuté alebo predložené žalobcom.  

3. Rokovací poriadok, ako aj zoznam rozhodcov a iné dokumenty rozhodcovského súdu sú 

účastníkom rozhodcovského konania k dispozícii na webovom sídle rozhodcovského súdu 

www.rsszk.sk.  

 

 

 

 

§ 13 

Zmena alebo doplnenie žaloby a žalobnej odpovede 

 

Každý účastník rozhodcovského konania môže zmeniť alebo doplniť svoju žalobu alebo žalobnú 

odpoveď kedykoľvek v priebehu rozhodcovského konania, ak rozhodcovský súd nepovažuje takúto 

zmenu alebo doplnenie za neprípustné, s ohľadom na ich oneskorené podanie. 



 
 

 

 

§ 14 

Vzájomná žaloba 

 

1. Žalovaný môže uplatniť v rozhodcovskom konaní svoje práva proti žalobcovi vzájomnou 

žalobou doručenou rozhodcovskému súdu, ktorá musí obsahovať náležitosti uvedené v § 10 

tohto rokovacieho poriadku spolu s dôkazmi, o ktoré žalovaný opiera svoje tvrdenia najneskôr 

do začatia ústneho pojednávania vo veci samej. Ak nebolo nariadené ústne pojednávanie, tak 

žalovaný môže uplatniť svoje práva najneskôr do vydania rozhodcovského rozsudku. Na neskôr 

vznesené nároky žalovaného voči žalobcovi sa v rozhodcovskom konaní neprihliada. 

2. Rozhodcovský súd zabezpečí doručenie vzájomnej žaloby ostatným účastníkom konania. 

3. Žalobca je povinný sa písomne vyjadriť k vzájomnej žalobe najneskôr do 10 kalendárnych dní 

od jej doručenia žalobcovi a v písomnom vyjadrení je povinný uviesť svoje stanovisko 

k podstatným skutkovým a právnym okolnostiam veci. Ak sa žalobca v tejto lehote k vzájomnej 

žalobe nevyjadrí, tak rozhodcovský súd pokračuje v rozhodcovskom konaní s prihliadnutím na 

dôkazy navrhnuté alebo predložené účastníkmi konania. 

 

§ 15 

Predbežné opatrenia 

 

1. Rozhodcovský súd môže na návrh účastníka nariadiť uznesením predbežné opatrenie. 

Rozhodcovský súd môže predbežné opatrenie nariadiť po začatí konania až do jeho 

právoplatného skončenia, pokiaľ to s ohľadom na predmet a okolnosti sporu považuje za 

nevyhnutné a účelné, najmä z dôvodu, že by bol výkon rozhodcovského rozhodnutia ohrozený, 

alebo ak je tu obava, že dôkaz v rozhodcovskom konaní neskoršie nebude možné vykonať 

vôbec alebo len s veľkými ťažkosťami. Ak tento rokovací poriadok alebo ZoRK neustanovuje 

inak, môže rozhodcovský súd nariadiť predbežné opatrenie len vtedy, ak bol návrh na jeho 

vydanie doručený druhému účastníkovi rozhodcovského konania a bola mu poskytnutá 

primeraná lehota, nie kratšia ako sedem dní na vyjadrenie k návrhu.  

2. O nariadení predbežného opatrenia rozhoduje ustanovený rozhodca alebo senát.  

3. Predbežným opatrením môže rozhodcovský súd nariadiť účastníkovi rozhodcovského konania 

najmä to, aby: 

a. zložil peňažnú sumu alebo vec do úschovy na súde, 

b. nenakladal s určitými vecami alebo právami, 

c. niečo vykonal, niečoho sa zdržal alebo niečo znášal, 

d. zabezpečil dôkazný prostriedok.  

4. Predbežné opatrenie sa môže vydať kedykoľvek v priebehu konania až do jeho právoplatného 

ukončenia. 



 
 

 

5. Uznesenie, ktorým bolo nariadené predbežné opatrenie podľa § 15 odseku 1, je exekučným 

titulom podľa zákona č. 233/1995 Z. z. exekučný poriadok v znení neskorších predpisov.  

6. Predbežné opatrenie má formu rozhodcovského uznesenia a je možné ho v konaní vždy 

preskúmať podľa § 37 ZoRK. 

7. O preskúmaní nariadeného predbežného opatrenia rozhoduje vždy predseda rozhodcovského 

súdu alebo ním poverený rozhodca, pričom nie je viazaný žiadnou lehotou. Ak predbežné 

opatrenie vydal predseda rozhodcovského súdu ako rozhodca alebo člen senátu, rozhoduje         

o preskúmaní rozhodca poverený na to predsedníctvom.  

8. Na zánik a zrušenie predbežného opatrenia sa použijú ustanovenia ZoRK.  

 

§ 16 

Prerušenie rozhodcovského konania 

 

1. Rozhodcovský súd môže z vlastného podnetu alebo na odôvodnenú žiadosť účastníka 

rozhodcovského konania rozhodnúť uznesením o prerušení rozhodcovského konania na čas, 

ktorý v uznesení o prerušení rozhodcovského konania určí. 

2. Rozhodcovský súd pokračuje v rozhodcovskom konaní ak uplynie lehota, na ktorú bolo 

rozhodcovské konanie prerušené, prípadne rozhodne o predĺžení tejto lehoty. 

3. Rozhodcovský súd nie je viazaný žiadosťou účastníka rozhodcovského konania o prerušenie 

rozhodcovského konania. 

 

Tretia časť 

ROZHODCOVSKÉ KONANIE 

§ 17 

Príprava prejednania sporu 

 

1. Rozhodcovský súd pripraví a vedie konanie tak, aby sa čo najskôr zistil skutkový stav a sporná 

vec mohla byť spravodlivo rozhodnutá bez zbytočných prieťahov. 

2. V rámci prípravy konania rozhodcovský súd preskúma najmä, či sú splnené podmienky 

rozhodcovského konania, a urobí všetky potrebné opatrenia na odstránenie prípadných 

nedostatkov. Rozhodcovský súd si môže od účastníkov rozhodcovského konania vyžiadať 

ďalšie písomné stanovisko a dôkazy k skutkovo a právne rozhodujúcim okolnostiam sporu, ak 

to považuje za potrebné, aj s určením primeranej lehoty na predloženie týchto podkladov 

na pojednávanie. 

3. Rozhodcovský súd môže na návrh účastníka rozhodcovského konania alebo z vlastného podnetu 

urobiť vhodné opatrenie na zabezpečenie dôkazov, ak je obava, že neskoršie nebude možné 

dôkaz vykonať vôbec, alebo len s neprimeranými ťažkosťami. 

4. Pokiaľ žaloba alebo žalobná odpoveď nemá predpísané náležitosti, je neúplná, nezrozumiteľná, 

neurčitá, nepresná alebo žalobca, resp. žalovaný nepredložili rozhodcovskému súdu potrebné 



 
 

 

písomnosti, vyzve rozhodcovský súd podľa okolnosti žalobcu alebo žalovaného na odstránenie 

nedostatkov podania v lehote desiatich kalendárnych dní od doručenia výzvy. 

5. Rozhodcovský súd môže odpustiť účastníkovi rozhodcovského konania zmeškanie lehoty 

s prihliadnutím na dôvod zmeškania lehoty na vykonanie úkonu a zásadu hospodárnosti 

a rýchlosti konania. 

§ 18 

Ústne pojednávanie 

 

1. Rozhodca je oprávnený rozhodnúť o nariadení ústneho pojednávania vo vhodnom štádiu 

rozhodcovského konania, ak je to na základe vlastnej úvahy rozhodcu vhodné a potrebné alebo 

ak považuje písomnosti predložené v priebehu písomného konania za nedostačujúce pre 

rozhodnutie vo veci samej, pričom je oprávnený takto rozhodnúť aj na návrh účastníka 

rozhodcovského konania.  

2. Ak bude rozhodcovské konanie uskutočnené formou ústneho pojednávania, tak rozhodcovský 

súd zašle účastníkom rozhodcovského konania písomné predvolanie na pojednávanie                    

15 kalendárnych dní pred dňom pojednávania. V písomnom predvolaní im oznámi čas a miesto 

konania pojednávania. Ak sa toto oznámenie doručuje účastníkovi rozhodcovského konania do 

cudziny, tak rozhodcovský súd ho doručí najneskôr 30 dní pred dňom pojednávania. 

3. Uznesenie o nariadení ústneho pojednávania obsahuje označenie právnej veci, ako aj miesto         

a čas konania ústneho pojednávania. Uznesenie o nariadení ústneho pojednávania rozhodcovský 

súd zašle všetkým účastníkom rozhodcovského konania, a to tak, aby im bolo doručené 

najmenej päť kalendárnych dní pred konaním ústneho pojednávania. 

4. O priebehu ústneho pojednávania zabezpečí rozhodcovský súd zápisnicu, ktorá musí obsahovať 

najmä označenie rozhodcovského súdu, prejednávanej veci, prítomných účastníkov 

rozhodcovského konania, miesto a dátum konania pojednávania, opis priebehu rozhodcovského 

konania, dokazovania, uvedenie obsahu prednesov, procesné rozhodnutia a výroky rozhodnutia. 

Zápisnicu podpisuje predseda senátu alebo rozhodca, ak ide o rozhodcovské konanie 

rozhodované jedným rozhodcom, ak zápisnica obsahuje aj zmier, tak aj účastníci 

rozhodcovského konania. 

5. Účastník rozhodcovského konania sa na ústnom pojednávaní zúčastňuje priamo alebo 

prostredníctvom svojho zástupcu. V prípade, ak sa účastník rozhodcovského konania zúčastní 

ústneho pojednávania osobne, bez prítomnosti svojho zvoleného zástupcu, je možné v takomto 

konaní pokračovať. 

6. Ak sa účastník rozhodcovského konania, ktorý bol riadne a včas upovedomený o mieste a čase 

konania ústneho pojednávania nedostaví na ústne pojednávanie a nepožiada rozhodcovský súd o 

odročenie pojednávania z dôležitých dôvodov, ktoré je povinný rozhodcovskému súdu oznámiť 

a preukázať, alebo ak rozhodcovský súd nepovažuje dôvody žiadosti o odročenie ústneho 

pojednávania za dostatočné alebo účastníkom rozhodcovského konania predložené dôkazy          

o dôvodoch žiadosti o odročenie ústneho pojednávania za hodnoverné, rozhodcovský súd môže 



 
 

 

pokračovať v rozhodcovskom konaní, prejednať vec na ústnom pojednávaní aj bez prítomnosti 

dotknutého účastníka rozhodcovského konania a vydať rozhodcovský rozsudok na základe 

skutočností, ktoré vyplynuli z písomných podaní účastníkov rozhodcovského konania a z 

dôkazov, ktoré mu boli predložené alebo navrhnuté účastníkmi rozhodcovského konania. 

Rozhodcovský súd môže takto rozhodnúť aj v prípade nepredloženia listín a dôkazov 

účastníkom rozhodcovského konania. 

7. Každý z účastníkov rozhodcovského konania môže vyhlásiť, že súhlasí s tým, aby sa ústne 

pojednávanie konalo v jeho neprítomnosti. 

8. Ústne pojednávanie sa môže podľa potreby odročiť na návrh účastníka rozhodcovského konania 

alebo z podnetu rozhodcovského súdu. 

9. Návrh na zmenu termínu ústneho pojednávania sa musí podať v dostatočnom časovom 

predstihu, aby bolo možné informovať protistranu a členov rozhodcovského senátu, prípadne 

rozhodcu. 

10. Nedostatok zákonných podmienok rozhodcovského konania môžu účastníci rozhodcovského 

konania namietať len do skončenia ústneho pojednávania, v písomnom konaní do vydania 

rozhodcovského rozsudku. 

§ 19 

Dokazovanie 

 

1. Rozhodcovský súd vykonáva len dôkazy navrhnuté účastníkmi rozhodcovského konania za 

účelom úplného a presného zistenia skutkového stavu veci. Účastníci rozhodcovského konania 

sú povinní navrhnúť na preukázanie nimi tvrdených skutočností všetky dôkazy. 

2. Rozhodcovský súd rozhoduje na základe vlastného uváženia nestranne s prihliadnutím na 

všetky skutočnosti a dôkazy, ktoré v rozhodcovskom konaní vyšli najavo. 

3. Ak rozhodcovský súd nemôže zabezpečiť vykonanie dôkazu sám, požiada o to všeobecný súd. 

Rozhodcovský súd uloží účastníkovi rozhodcovského konania, ktorý dôkaz navrhol, aby na 

dožiadanom všeobecnom súde zložil preddavok na úhradu trov dožiadania. Trovy dožiadania         

v sume určenej dožiadaným všeobecným súdom sú súčasťou trov rozhodcovského konania. 

4. Ak sú svedkovia alebo znalci povinní chrániť utajovanú skutočnosť, zachovávať obchodné             

a bankové tajomstvo alebo zákonom ustanovenú alebo uznanú povinnosť mlčanlivosti, možno 

ich vypočúvať o predmete utajovanej skutočnosti, tajomstva alebo mlčanlivosti, len ak boli tejto 

povinnosti zbavení v súlade s ustanoveniami príslušného zákona. 

 

 

§ 20 

Ustanovený znalec 

 



 
 

 

1. Ak rozhodnutie závisí od posúdenia skutočností, na ktoré treba odborné znalosti môže 

rozhodcovský súd za týmto účelom ustanoviť znalca alebo znalcov. Znalec vypracuje znalecký 

posudok, v ktorom odpovie na otázky, ktoré mu položil rozhodcovský súd. 

2. Rozhodcovský súd môže účastníkovi rozhodcovského konania uložiť, aby znalcovi poskytol 

všetky podstatné a potrebné informácie alebo predložil, resp. sprístupnil všetky podstatné listiny        

a predmety, podal mu potrebné vysvetlenia, alebo aby niečo vykonal alebo znášal, ak je to 

potrebné a nevyhnutné na vypracovanie znaleckého posudku. V prípade, že by účastník 

rozhodcovského konania odmietol znalcovi poskytnúť túto súčinnosť, môže rozhodcovský súd 

uložiť tomuto účastníkovi poriadkovú pokutu do výšky 1.500,- Eur, a to aj opakovane. 

Rozhodcovský súd je oprávnený, ak to na základe vlastného uváženia považuje za potrebné, 

alebo ak o to požiada účastník rozhodcovského konania, požiadať znalca o účasť na ústnom 

pojednávaní, kde mu účastníci rozhodcovského konania môžu klásť otázky a žiadať vysvetlenie. 

 

Štvrtá časť 

ROZHODCOVSKÉ ROZHODNUTIE 

§ 21 

Rozhodcovský rozsudok 

 

1. Rozhodcovský súd rozhoduje rozhodcovským rozsudkom, ak rozhoduje o veci samej alebo 

schvaľuje zmier uzavretý účastníkmi rozhodcovského konania. V ostatných prípadoch 

rozhoduje rozhodcovský súd rozhodcovským uznesením. 

2. Rozhodcovský súd rozhoduje o každom návrhu uvedenom v žalobe alebo vo vzájomnej žalobe 

alebo o návrhu uplatnenom dodatočne počas rozhodcovského konania, nesmie však prekročiť 

medze uplatnených návrhov. V rozhodcovskom rozsudku nemôže prisúdiť to, čo odporuje 

zákonu, obchádza ho alebo sa prieči dobrým mravom a nesmie prisúdiť plnenie, ktoré je 

nemožné. 

3. Ak doručená žaloba obsahuje všetky podstatné náležitosti a žalovaný uviedol v žalobnej 

odpovedi všetky podstatné skutočnosti a doložil ich dôkazmi alebo nedoručil žalobnú odpoveď 

a Rozhodcovský súd má za to, že všetky okolnosti sú dostatočne vyjasnené, pristúpi 

Rozhodcovský súd k vyhláseniu alebo vydaniu rozhodcovského rozsudku, v ktorom rozhodne 

o veci samej ako aj o trovách rozhodcovského konania. Rozhodujúci je skutkový stav v čase 

vyhlásenia rozhodcovského rozsudku. 

4. Písomné vyhotovenie rozhodcovského rozsudku sa doručuje účastníkom rozhodcovského 

konania, ak prebiehalo rozhodcovské konanie písomnou formou. 

5. Pokiaľ rozhodcovský súd prejednal vec na ústnom pojednávaní, rozhodcovský súd oznámi 

rozhodcovský rozsudok vyhlásením za prítomnosti všetkých účastníkov rozhodcovského 

konania, spravidla bezprostredne po skončení ústneho pojednávania. Rozhodcovský súd môže 

upustiť od vyhlásenia rozhodcovského rozsudku a oznámiť účastníkom rozhodcovského 



 
 

 

konania rozhodcovský rozsudok doručením písomného vyhotovenia rozhodcovského rozsudku, 

a to aj v tom prípade, ak sa vo veci konalo ústne pojednávanie.  

6. Písomné vyhotovenie rozhodcovského rozsudku podpisujú všetci rozhodcovia, ktorí 

rozhodovali vo veci samej. Písomné vyhotovenie rozhodcovského uznesenia podpisuje predseda 

senátu, v prípade konania pred jediným rozhodcom tento rozhodca. 

7. Doručený rozhodcovský rozsudok má pre účastníkov rozhodcovského konania rovnaké účinky 

ako právoplatný rozsudok všeobecného súdu. 

8. Na žiadosť účastníka rozhodcovského konania opatrí rozhodcovský súd doručený rozhodcovský 

rozsudok, ktorý už nemožno preskúmať, potvrdením o vykonateľnosti. 

9. Ak je rozhodcovský senát trojčlenný, na každé jeho rozhodnutie sa vyžaduje súhlas väčšiny 

všetkých rozhodcov zo senátu s tým, že predsedajúci rozhodca môže o procesných otázkach 

rozhodnúť samostatne, ak ho na to poverili ostatní rozhodcovia rozhodcovského senátu alebo 

situácia neumožňuje žiadny odklad.  

 

§ 22 

Obsah rozhodcovského rozsudku 

 

1. Rozhodcovský rozsudok obsahuje: 

a. označenie rozhodcovského súdu, 

b. meno a priezvisko rozhodcu, prípadne rozhodcov, 

c. označenie účastníkov rozhodcovského konania, 

d. miesto rozhodcovského konania, 

e. dátum vydania rozhodcovského rozsudku, 

f. výrokovú časť, 

g. odôvodnenie okrem prípadu, keď sa účastníci konania dohodli, že rozsudok netreba 

odôvodňovať, alebo ak ide o  výnimku rozhodcovského rozsudku o dohodnutých 

podmienkach zmieru, 

h. poučenie o možnosti podať žalobu na súd o zrušenie rozhodcovského rozsudku zo 

zákonných dôvodov. 

2. Výroková časť rozhodcovského rozsudku musí obsahovať okrem rozhodnutia vo veci samej aj 

údaj o výške trov rozhodcovského konania a o tom, ktorý účastník rozhodcovského konania je 

povinný ich uhradiť, prípadne v akom pomere sa trovy medzi účastníkov rozhodcovského 

konania rozdeľujú. 

3. Výrok rozhodcovského rozsudku musí byť určitý a vykonateľný. Ak sa vo výroku 

rozhodcovského rozsudku ukladá povinnosť plniť, určí rozhodcovský súd zároveň lehotu na 

toto plnenie. Lehota na splnenie povinnosti uloženej rozhodcovským rozsudkom plynie od 

právoplatnosti rozhodcovského rozsudku. 

4. Márnym uplynutím lehoty na splnenie povinnosti uloženej rozhodcovským rozsudkom sa 

právoplatný rozhodcovský rozsudok stane vykonateľným. 



 
 

 

 

§ 23 

Preskúmanie rozhodcovského rozsudku 

 

1. Účastníci konania sa môžu v rozhodcovskej zmluve dohodnúť, že rozhodcovský rozsudok môže 

na základe žiadosti niektorého z nich preskúmať iný rozhodca (príp. rozhodcovia v trojčlennom 

senáte), zapísaní v zozname rozhodcov rozhodcovského súdu.  

2. Rozhodcovský súd pri preskúmavaní rozhodcovského rozsudku nenariaďuje ústne pojednávanie 

na prejednanie veci. 

3. Rozhodcovský súd rozhoduje rozhodcovským rozsudkom, ktorým buď potvrdí preskúmavaný 

rozhodcovský rozsudok alebo zmení preskúmavaný rozhodcovský rozsudok. 

4. Preskúmanie rozhodcovského rozsudku, ktorým rozhodcovský súd rozhodol o preskúmavanom 

rozhodcovskom rozsudku, je konečné. Preskúmanie takéhoto rozhodcovského rozsudku ďalším 

rozhodcom  je vylúčené. 

 

§ 24 

Zrušenie rozhodcovského rozsudku 

 

1. Rozhodcovský rozsudok môže byť zrušený všeobecným súdom len na základe žaloby účastníka 

rozhodcovského konania. 

2. Účastník rozhodcovského konania je oprávnený domáhať sa žalobou podanou na všeobecnom 

súde zrušenia rozhodcovského rozsudku, z dôvodov uvedených v § 40 ZoRK. 

3. Ak účastník rozhodcovského konania podá žalobu na všebecnom súde, napadnutý 

rozhodcovský rozsudok zostáva právoplatný. Súd, ktorý rozhoduje o žalobe, môže na návrh 

účastníka konania vykonateľnosť rozhodcovského rozsudku odložiť. 

4. Žaloba o zrušení rozhodcovského rozsudku sa podáva proti druhému účastníkovi 

rozhodcovského konania na všeobecnom súde. 

5. Účastník rozhodcovského konania je oprávnený podať žalobu o zrušenie rozhodcovského 

rozsudku v lehote 60 dní odo dňa doručenia rozhodcovského rozsudku účastníkovi 

rozhodcovského konania, ktorý takúto žalobu podáva. Ak účastník rozhodcovského konania 

požiadal o opravu rozhodcovského rozsudku, tak lehota na podanie žaloby o zrušenie 

rozhodcovského rozsudku začína plynúť od doručenia rozhodnutia o oprave rozhodcovského 

rozsudku. 

6. Ak súd zruší rozhodcovský rozsudok z dôvodov, ktoré sú uvedené v § 40 ods. 1 písm. a) bod 1 

až 4 ZoRK a písm. b), tak rozhodcovký súd pokračuje v konaní vo veci v rozsahu uvedenom 

v žalobe alebo v rozsahu uvedenom vo vzájomnej žalobe. 

7. Rozhodca, alebo rozhodcovia zúčastnení na zrušenom rozhodcovskom rozsudku sú z nového 

prerokovania a rozhodnutia veci vylúčení. 

 



 
 

 

Piata časť 

Zmierovacie konanie  

§ 25 

 

1. Účastníci rozhodcovského konania môžu z vlastnej vôle v priebehu rozhodcovského konania 

uzavrieť zmier, ktorý rozhodcovský súd zaznamená formou rozhodcovského rozsudku o 

dohodnutých podmienkach zmieru, ktorý má rovnaké účinky ako rozhodcovský rozsudok vo 

veci samej. 

2. Ak účastníci rozhodcovského konania v jeho priebehu uzatvoria zmier pred rozhodcovským 

súdom, ten konanie zastaví. 

3. Poplatok z návrhu na zmierovacie konanie platia účastníci zmierovacieho konania vopred 

spoločne a nerozdielne rovnakým dielom, ak zákon o rozhodcovskom konaní alebo tento 

rokovací poriadok neustanovuje inak; bez ohľadu na výsledok zmierovacieho konania sa tento 

poplatok nevracia. 

Šiesta časť 

Trovy rozhodcovského konania 

§ 26 

 

Pravidlá o trovách rozhodcovského konania a sadzobník poplatkov sú osobitne upravené  v pravidlách 

o trovách rozhodcovského súdu. Trovy rozhodcovského konania sú najmä hotové výdavky účastníkov 

rozhodcovského konania a ich zástupcov, vrátane poplatku za rozhodcovské konanie, trovy na 

vykonanie dôkazov, hotové výdavky rozhodcovského súdu, odmena znalca, odmena tlmočníka a 

odmena za zastupovanie účastníka rozhodcovského konania advokátom stanovená príslušným 

právnym predpisom. O trovách rozhodcovského konania rozhoduje rozhodcovský súd. 

 

Siedma časť 

Záverečné ustanovenia 

§ 27 

 

1. Pre strany, ktoré sa dohodli, že svoj spor predložia na rozhodnutie rozhodcovskému súdu, platí, 

že sa podrobujú predpisom tohto rozhodcovského súdu, najmä jeho štatútu, rokovacieho 

poriadku, pravidlám o trovách rozhodcovského konania v znení platnom a účinnom v okamihu 

začatia rozhodcovského konania. Vo veciach neupravených rokovacím poriadkom 

rozhodcovského súdu postupuje rozhodcovský súd podľa štatútu, ďalej podľa ZoRK a vo 

veciach týmto zákonom neupravených primerane podľa zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný 

sporový poriadok v znení neskorších predpisov a podľa ostatných všeobecne záväzných 

právnych predpisov. 

2. Tento rokovací poriadok rozhodcovského súdu nadobúda platnosť dňom jeho schválenia 

zriaďovateľom a účinnosť dňom zverejnenia v Obchodnom vestníku SR. 
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