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ŠTATÚT STÁLEHO ROZHODCOVSKÉHO SÚDU SZĽH  
 
 

Článok 1 
Preambula 

 
1. V záujme vytvorenia nezávislého rozhodcovského orgánu na riešenie sporov v rámci 

športového hnutia, odvolacieho orgánu voči rozhodnutiam prvostupňového disciplinárneho 
orgánu SZĽH (s výnimkou antidopingových sporov) a orgánu SZĽH na riešenie individuálnych 
pracovnoprávnych sporov, sa zakladá stály rozhodcovský súd Slovenského zväzu ľadového 
hokeja (ďalej len ako „SRS SZĽH“ alebo „súd“). 

2. Tento štatút SRS SZĽH (ďalej len ako „štatút“) v zmysle § ust. 13 zákona č. 244/2002 Z. z. 
o rozhodcovskom konaní v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len ako „ZoRK“), 
vymedzuje pôsobnosť SRS SZĽH, upravuje podrobnosti o organizácii, riadení a správe SRS SZĽH, 
o jeho kancelárii a o rozhodcoch SRS SZĽH. 

3. Slovenský zväz ľadového hokeja so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, Slovenská 
republika (ďalej len ako „SZĽH“), v súlade s článkom 25 štatútu Medzinárodnej hokejovej 
federácie1 umožnil vznik SRS SZĽH v záujme efektívneho riešenia športových sporov. 

4. Hlavným cieľom SRS SZĽH je poskytnúť špecializovanú platformu na rýchle, spravodlivé a 
odborné riešenie sporov, ktoré vznikajú v oblasti športu, predovšetkým v oblasti ľadového 
hokeja a in-line hokeja. 

5. Hlavnými princípmi SRS SZĽH sú: 
a) nezávislosť SRS SZĽH,  
b) odbornosť rozhodcov SRS SZĽH,  
c) špecializácia na spory, ktoré vznikajú v  oblasti športu, najmä v rámci ľadového hokeja a 

in-line hokeja, 
d) rýchlosť a efektívnosť pri riešení sporov. 

6. SRS SZĽH rozhoduje spory prostredníctvom samostatného rozhodcu (samorozhodca) alebo 
trojčlenného senátu. Rozhodca, ktorý rozhoduje ako samorozhodca alebo ako rozhodca 
trojčlenného senátu, musí byť vybratý zo zoznamu rozhodcov SRS SZĽH. 

7. Sídlom SRS SZĽH je Trnavská cesta 27/B, Bratislava, Slovenská republika. Ak to okolnosti 
prípadu dovoľujú, tak na návrh účastníka konania a po konzultácii s ostatnými účastníkmi 
konania môže samorozhodca alebo predseda senátu rozhodnúť, že niektoré úkony v rámci 
rozhodcovského konania, pri ktorých je to efektívne pre dosiahnutie ich účelu, alebo pri 
ktorých je to v záujme hospodárnosti konania, budú vykonané na inom mieste ako v sídle SRS 
SZĽH. Súd je zároveň oprávnený vydať príslušné opatrenia s tým súvisiace. Rozhodnutie súdu 
podľa tohto odseku nezakladá zmenu miesta rozhodcovského konania. 

 
 

Článok 2 
Právne postavenie a právomoc SRS SZĽH 

 
1. SRS SZĽH je stálym rozhodcovským súdom zriadeným podľa ust. § 12 a nasl. ZoRK. 
2. SRS SZĽH rozhoduje spory, v ktorých aspoň jedna zo strán je národným športovým zväzom 

alebo jeho členom, národnou športovou asociáciou alebo jej členom (národný športový zväz 
a národná športová asociácia ďalej len ako „zväz“), hráčskou asociáciou alebo jej členom, 
klubovou asociáciou alebo jej členom, trénerskou asociáciou alebo jej členom, rozhodcovskou 
asociáciou alebo jej členom, pokiaľ uznajú právomoc SRS SZĽH. Súčasťou uznania právomoci 
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SRS SZĽH je aj záväzok zväzu rešpektovať výklad predpisov a otázok zásadného významu podľa 
tohto článku štatútu a zabezpečiť vynútenie konečného právoplatného rozhodnutia SRS SZĽH, 
ak to jeho povaha a právomoci zväzu umožňujú. V prípade, že zväz nevynúti konečné 
právoplatné rozhodnutie SRS SZĽH môže mu SRS SZĽH uložiť pokutu až do výšky 150.000 EUR. 

3. SRS SZĽH má právomoc rozhodovať spory na základe: 
a) platnej rozhodcovskej doložky v prospech SRS SZĽH obsiahnutej v zmluve uzavretej 

medzi účastníkmi konania, 
b) jednostranného uznania právomoci SRS SZĽH akoukoľvek formou, 
c) uznania právomoci SRS SZĽH predpisom zväzu. 

4. Uznaním právomoci SRS SZĽH účastníci konania, ktorého predmetom je obchodnoprávny spor, 
výslovne oprávňujú SRS SZĽH, aby rozhodol podľa zásad spravodlivosti. 

5. SRS SZĽH môže rozhodovať všetky spory týkajúce sa právnických a fyzických osôb vyplývajúce 
z vykonávania športových aktivít, okrem: 
a) sporov o vzniku, zmene a zániku práv k nehnuteľnostiam, 
b) statusových sporov, 
c) sporov súvisiacich s núteným výkonom rozhodnutí, 
d) sporov, ktoré vzniknú v priebehu konkurzného konania alebo reštrukturalizácie, 
e) dopingových sporov. 

6. SRS SZĽH je oprávnený preskúmavať všetky konečné rozhodnutia zväzov, orgánov zväzov a 
členov zväzov, ak zväz uznal právomoc SRS SZĽH a predpisy zväzu to nevylučujú. 

7. SRS SZĽH rozhoduje ako odvolací orgán voči rozhodnutiu prvostupňového disciplinárneho 
orgánu SZĽH, s výnimkou antidopingových sporov, a to v súlade s disciplinárnymi predpismi 
SZĽH. 

8. SRS SZĽH ako jediný podáva výklad všetkých predpisov SZĽH, zväzov a športových organizácií, 
ktoré uznali právomoc SRS SZĽH a právnych otázok zásadného významu v oblasti športu, ak je 
vec sporná. Žiadosť o podanie takéhoto výkladu môže podať každý, koho sa výklad predpisov 
a právnych otázok zásadného významu týka, alebo by sa mohol týkať. 

9. Výklad SRS SZĽH v zmysle predchádzajúceho odseku je záväzný pre všetkých, ktorých sa 
predpis alebo otázka zásadného významu týka, pričom tento výklad nadobúda platnosť dňom 
jeho vyhlásenia a účinnosť dňom jeho zverejnenia Kanceláriou SRS SZĽH na webovom sídle SRS 
SZĽH. 

10. Pokiaľ spor nie je možné rozhodnúť na základe tohto štatútu, Rokovacieho poriadku SRS SZĽH, 
alebo predpisu zväzu, tak buď samorozhodca alebo senát rozhodujúci o spore, v ktorom je 
potrebné danú otázku vyriešiť, rozhodne predovšetkým v súlade s judikatúrou Športového 
arbitrážneho súdu v Lausanne, a následne s predpismi, ktorými sa riadi najvyšší orgán na 
riešenie sporov konkrétnej medzinárodnej športovej federácie, pokiaľ to je v súlade s právnym 
poriadkom Slovenskej republiky alebo zvyklosťami konkrétneho športového odvetvia. 
V prípade, že nebude možné rozhodnúť podľa predošlej vety, SRS SZĽH rozhodne v súlade 
s pravidlami, ktoré by SRS SZĽH navrhol na schválenie Kongresu SZĽH. 

 
 

Článok 3 
Organizácia a štruktúra SRS SZĽH 

 
1. SRS SZĽH koná ako jednostupňový rozhodcovský súd vo všetkých veciach, v ktorých je založená 

jeho právomoc v zmysle článku 2 ods. 3 tohto štatútu. 
2. V súlade s ust. § 11 ods. 1 zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len ako „Zákon o mediácii“), SRS SZĽH môže 
zriadiť športové mediačné centrum pri SRS SZĽH (ďalej len „ŠMC“). SRS SZĽH je v zmysle ust. § 
15 Zákona o mediácii oprávnený schvaľovať dohodu o mediácii, ktorá vznikla ako výsledok 
mediácie pred ŠMC. ŠMC sa riadi štatútom ŠMC a mediačnými pravidlami ŠMC. 

3. SRS SZĽH má povahu: 



a) odvolacieho disciplinárneho orgánu proti rozhodnutiam Disciplinárnej komisie SZĽH, 
b) rozhodcovského súdu v zmysle ZoRK, 
c) orgánu SZĽH na rozhodovanie individuálnych pracovnoprávnych sporov, ak sa o nich 

nerozhoduje podľa písmena b) tohto odseku štatútu. 
4. SRS SZĽH má nasledovné právomoci: 

a) v oblasti sporovej agendy: 
aa. rozhodovať spory ako rozhodcovský súd v zmysle ZoRK; 
ab. rozhodovať individuálne pracovnoprávne spory ako orgán SZĽH na riešenie 

týchto sporov, ak sa o nich nerozhoduje podľa písmena aa) tohto bodu 
štatútu; 

b) v oblasti nesporovej agendy: 
ba. podáva výklad všetkých predpisov SZĽH, zväzov a športových organizácií, 

ktoré uznali právomoc SRS SZĽH a právnych otázok zásadného významu v 
oblasti športu, ak je vec sporná; 

bb. preskúmava konečné rozhodnutia zväzu, orgánov zväzu a členov zväzu, ak 
uznali právomoc SRS SZĽH a predpisy zväzu to nevylučujú; 

bc. rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiam prvostupňového disciplinárneho 
orgánu SZĽH, s výnimkou antidopingových sporov. 

5. V prípade, ak o veci rozhoduje senát, vytvára SZĽH na prejednanie každej jednotlivej veci ad 
hoc senáty zložené z troch rozhodcov zapísaných v zozname rozhodcov SRS SZĽH. 

6. Ustanovenie rozhodcu (samorozhodcu alebo člena rozhodcovského senátu) sa v sporových 
veciach spravuje ZoRK2. V nesporových veciach a v tých sporových veciach, v ktorých rozhodcu 
určuje na základe dohody sporových strán súd, ustanoví súd samorozhodcu alebo členov 
senátu náhodným žrebom spomedzi všetkých rozhodcov zapísaných v zozname rozhodcov 
súdu na neverejnom zasadnutí pléna. Plénum na tento účel zvoláva predseda súdu písomnou 
pozvánkou adresovanou všetkým rozhodcom súdu, zaslanou najmenej 14 dní pred termínom 
zasadnutia pléna.. O ustanovení rozhodcu žrebom na zasadnutí pléna sa spíše zápisnica, ktorú 
Kancelária do 7 dní zverejní na webovom sídle SZĽH. Ak súd rozhoduje v sporovom konaní 
alebo v nesporovom konaní o veciach podľa ods. 4 písm. bb) alebo bc), Kancelária doručí odpis 
zápisnice o ustanovení rozhodcu žrebom účastníkom konania do 7 dní od zasadnutia pléna. 

7. Ak sa v sporových veciach sporové strany nedohodnú, či vo veci rozhodne samorozhodca alebo 
senát, tak vo veci rozhoduje v súlade s ust. § 8 ods. 2 písm. c) ZoRK samorozhodca, okrem vecí 
v ktorých hodnota sporu presahuje sumu 100.000 EUR. V týchto veciach rozhoduje trojčlenný 
senát v súlade s ust. § 8 ods. 2 písm. a) ZoRK. Hodnota sporu sa určí z istiny, ktorú navrhovateľ 
požaduje zaplatiť v čase podania návrhu. Vo veci rozhoduje samorozhodca aj vtedy, ak 
hodnotu sporu nemožno určiť. 

8. Senát sa uznáša nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov senátu. Zasadnutie senátu 
zvoláva a rokovanie vedie predseda senátu. Senát je uznášaniaschopný, ak sú na rokovaní a 
rozhodovaní prítomní všetci členovia senátu. Ak jeden z rozhodcov z akýchkoľvek príčin si nie 
je schopný plniť svoje povinnosti počas viac ako dvoch týždňov, na jeho miesto bude určený 
náhradný rozhodca rovnakým spôsobom, ako bol určený rozhodca, ktorý má byť nahradený. 

9. V prípade ak sa v obdobných prípadoch samorozhodca alebo senát súdu odchýli od judikatúry 
súdu, alebo od judikatúry iných orgánov v zmysle článku 2 ods. 10 tohto štatútu, tak plénum 
súdu prijíma zjednocovacie stanoviská a usmernenia, ak je to potrebné v záujme odstránenia 
nejednotnosti rozhodovania súdu, alebo ak sa samorozhodca alebo senát súdu odchýlil od 
právneho názoru obsiahnutého v rozhodnutí iného samorozhodcu alebo senátu súdu. 

10. Účastníci konania majú právo podať námietku proti rozhodcovi v zmysle ust. § 9 ZoRK. 
O námietke rozhoduje plénum súdu nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých sudcov 
uznášaniaschopného pléna. 
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11. Súčasťou SRS SZĽH je aj Kancelária SRS SZĽH. 
 
 

Článok 4 
Rozhodcovia 

 
1. Stály súd sa skladá aspoň z ôsmich rozhodcov, ktorí sú zapísaní v zozname rozhodcov SRS SZĽH. 

Rozhodcami súdu sú: 
a) štyria rozhodcovia, ktorých nominuje hráčska asociácia združujúca najväčší počet 

hokejistov hrajúcich profesionálnu súťaž organizovanú SZĽH; v prípade neexistencie 
hráčskej asociácie nominuje rozhodcov aspoň 50 hráčov, ktorí hrajú profesionálnu súťaž 
v ľadovom hokeji alebo najvyššiu seniorskú súťaž v in-line hokeji organizovanú SZĽH 
(ďalej len „zástupca hráčov“); 

b) štyria rozhodcovia, ktorých nominuje asociácia hokejových klubov Slovenskej republiky 
združujúca najväčší počet hokejových klubov v Slovenskej republike; v prípade 
neexistencie takejto asociácie klubov nominujú jedného rozhodcu aspoň 3 kluby, ktoré 
hrajú v dvoch najvyšších seniorských súťažiach v ľadovom hokeji alebo v najvyššej 
seniorskej súťaži v in-line hokeji, organizovaných SZĽH (ďalej len „zástupca klubov“). 

2. Ak počet rozhodcov zapísaných v zozname rozhodcov súdu nominovaných zástupcom hráčov 
nedosahuje celkový počet štyroch rozhodcov, je zástupca hráčov oprávnení predkladať 
Kancelárii súdu návrhy na zápis nominantov do zoznamu rozhodcov. Obdobné právo má 
zástupca klubov pokiaľ ide o celkový počet rozhodcov zapísaných v zozname rozhodcov súdu 
nominovaných zástupcom klubov. 

3. Rozhodca musí spĺňať nasledovné požiadavky na výkon funkcie rozhodcu: 
a) súhlasí so zápisom do zoznamu rozhodcov a s výkonom funkcie rozhodcu; 
b) má ukončené vysokoškolské právnické vzdelanie aspoň druhého stupňa; 
c) spĺňa podmienky ustanovené v § 6 ods. 1 ZoRK; 
d) najmenej v období troch rokov pred dňom podania návrhu na jeho zápis do zoznamu 

rozhodcov SRS SZĽH nepôsobil v riadiacom alebo v kontrolnom orgáne zväzu, ani 
v žiadnom z orgánov člena zväzu, hráčskej asociácie, klubovej asociácie, trénerskej 
asociácie, rozhodcovskej asociácie, prípadne v orgánoch profesionálnej súťaže 
organizovanej zväzom. 

4. Nominanta na funkciu rozhodcu podľa ods. 1 tohto článku štatútu zapíše do zoznamu 
rozhodcov Kancelária SRS SZĽH do 14 dní po predložení: 
a) návrhu na zápis do zoznamu rozhodcov; 
b) písomného súhlasu rozhodcu s ustanovením do funkcie rozhodcu a so zápisom do 

zoznamu rozhodcov; 
c) originálu alebo osvedčenej kópie listiny preukazujúcej ukončenie vysokoškolského 

právnického vzdelania aspoň druhého stupňa nominanta na funkciu rozhodcu; 
d) čestného vyhlásenia nominanta na funkciu rozhodcu o tom, že spĺňa podmienky 

ustanovené v § 6 ods. 1 ZoRK; 
e) čestného vyhlásenia nominanta na funkciu rozhodcu o tom, že najmenej v období troch 

rokov pred dňom podania návrhu na zápis nominanta do zoznamu rozhodcov SRS SZĽH 
nominant nepôsobil v riadiacom alebo v kontrolnom orgáne zväzu, ani v žiadnom 
z orgánov člena zväzu, hráčskej asociácie, klubovej asociácie, trénerskej asociácie, 
rozhodcovskej asociácie, prípadne v orgánoch profesionálnej súťaže organizovanej 
zväzom; 

f) čestného vyhlásenia o tom, že nepôsobení v riadiacom alebo kontrolnom orgáne zväzu, 
orgáne člena zväzu, hráčskej asociácie, klubovej asociácie, trénerskej asociácie, 
rozhodcovskej asociácie, prípadne v orgáne profesionálnej súťaže organizovanej zväzom. 

O zápise do zoznamu rozhodcov doručí Kancelária súdu rozhodcovi písomný dekrét. 



5. Rozhodca skladá sľub rozhodcu do 60 dní odo dňa zápisu do zoznamu rozhodcov do rúk 
prezidenta SZĽH. Sľub rozhodcu znie nasledovne:  „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že sa 
budem spravovať ústavou, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré Slovenská 
republika ratifikovala a boli vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom a zákonmi a zároveň 
budem vykladať predpisy a rozhodovať podľa svojho najlepšieho presvedčenia, nezávisle a 
nestranne.“ 

6. Ak v zozname rozhodcov súdu nie je zapísaný celkový počet ôsmich rozhodcov, tak súd 
vykonáva svoju činnosť a plénum súdu zasadá v aktuálnom počte rozhodcov zapísaných 
v zozname rozhodcov. 

7. V prípade, že iný národný športový zväz ako SZĽH (slovenský alebo zahraničný) uzná vo svojich 
stanovách právomoc SRS SZĽH, tak Kancelária zapíše do zoznamu rozhodcov maximálne 
celkovo štyroch rozhodcov, ktorých pomerne nominujú: 
a) hráči alebo organizácia združujúca hráčov zväzu, ktorý uznal právomoc SRS SZĽH, 
b) kluby alebo organizácia združujúca kluby zväzu, ktorý uznal právomoc SRS SZĽH. 

8. Ak zväz so sídlom mimo Slovenskej republiky a Českej republiky uzná vo svojich stanovách 
právomoc SRS SZĽH, tak je povinný do 14 dní odo dňa doručenia žiadosť od SRS SZĽH na svoje 
náklady poskytnúť SRS SZĽH úradne osvedčený preklad všetkých predpisov príslušného 
národného športového zväzu do slovenského jazyka. 

9. Funkčné obdobie rozhodcu je 5 rokov a plynúť začína dňom jeho zápisu do zoznamu rozhodcov 
SRS SZĽH. Tá istá osoba môže byť opakovane zapísaná do zoznamu rozhodcov SRS SZĽH. 

10. Rozhodcovia zapísaní v zozname rozhodcov nie sú oprávnení zastupovať účastníkov konania 
v konaní pred SRS SZĽH. 

11. Výkon funkcie rozhodcu nie je zlučiteľný s pôsobením v riadiacich alebo kontrolných orgánoch 
zväzu, orgánoch člena zväzu, hráčskej asociácie, klubovej asociácie, trénerskej asociácie, 
rozhodcovskej asociácie, prípadne v orgánoch profesionálnej súťaže organizovanej zväzom. 

 
 

Článok 5 
Predseda a podpredseda SRS SZĽH 

 
1. Na čele SRS SZĽH je predseda SRS SZĽH (ďalej len „predseda“). 
2. Predseda koná v mene súdu, riadi jeho činnosť a prostredníctvom Kancelárie zabezpečuje jeho 

správu. 
3. Ak predseda SRS SZĽH nemôže vykonávať svoju činnosť, v plnom rozsahu ho zastupuje 

podpredseda SRS SZĽH. 
4. Predsedu a podpredsedu SRS SZĽH volí a odvoláva Kongres SZĽH spomedzi všetkých rozhodcov 

zapísaných v zozname rozhodcov SRS SZĽH. 
5. Predseda SRS SZĽH raz ročne vypracuje a po prerokovaní v pléne SRS SZĽH zverejní v mene SRS 

SZĽH správu o činnosti SRS SZĽH. 
 
 

Článok 6 
Kancelária SRS SZĽH 

 
1. Kancelária plní úlohy spojené s organizačným, personálnym, ekonomickým, administratívnym a 

technickým zabezpečením činnosti SRS SZĽH. 
2. Kanceláriu riadi a v jej mene vystupuje vedúci Kancelárie. Vedúci Kancelárie vykonáva svoju 

činnosť na základe pracovnoprávneho vzťahu so SRS SZĽH. 
3. Vedúci Kancelárie zodpovedá za činnosť Kancelárie predsedovi SRS SZĽH. Zamestnávateľské 

oprávnenia voči vedúcemu Kancelárie vykonáva predseda SRS SZĽH. 
4. Pracovnoprávny vzťah s vedúcim Kancelárie uzavrie v mene súdu predseda. 



5. Vedúcim kancelárie môže byť fyzická osoba, ktorá získala v Slovenskej republike vysokoškolské 
vzdelanie aspoň druhého stupňa v študijnom odbore právo a má schopnosť pracovať 
v anglickom jazyku, čo overuje predseda na základe výsledku písomného testu a ústneho 
pohovoru. 

6. Kancelária vedie zoznam rozhodcov SRS SZĽH. 
7. Kancelária organizuje agendu spojenú s činnosťou SRS SZĽH a vykonáva činnosti ustanovené 

týmto štatútom a rokovacím poriadkom SRS SZĽH. Stará sa najmä o riadny priebeh 
rozhodcovského konania, o riadne vyhotovenie všetkých rozhodnutí, o úschovu všetkých 
písomností SRS SZĽH, vyznačuje doložku právoplatnosti a vykonateľnosti na rovnopise 
rozhodnutia a so súhlasom predsedu SRS SZĽH uverejňuje na webovom sídle súdu vhodným 
spôsobom rozhodnutia, ktoré sú po právnej stránke zásadného významu. 

8. Ak má Kancelária aj ďalších zamestnancov, sú podriadení vedúcemu Kancelárie a primerane sa 
na nich vzťahujú ustanovenia týkajúce sa vedúceho Kancelárie. U ostatných zamestnancov 
Kancelárie sa ukončené vysokoškolské právnické vzdelanie nevyžaduje. 

 
 

Článok 7 
Zánik funkcie rozhodcu 

 
1. Funkcia rozhodcu SRS SZĽH zaniká: 

a) uplynutím funkčného obdobia, 
b) vzdaním sa funkcie; funkcia rozhodcu zaniká uplynutím kalendárneho mesiaca, v ktorom 

bolo písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie doručené predsedovi SRS SZĽH, 
c) odvolaním z funkcie; funkcia rozhodcu zaniká dňom určeným v rozhodnutí o odvolaní 

z funkcie, 
d) smrťou rozhodcu, 
e) vyhlásením rozhodcu za mŕtveho. 

2. Kancelária SRS SZĽH vymaže rozhodcu zo zoznamu rozhodcov, ak rozhodca prestane spĺňať 
podmienky podľa článku 4 ods. 3 tohto štatútu, článku 4 ods. 11 tohto štatútu a ostatných 
podmienok vyplývajúcich pre rozhodcu súdu z tohto štatútu. 

3. Výkonný výbor SZĽH odvolá rozhodcu, ktorý sa správa spôsobom vzbudzujúcim oprávnené 
pochybnosti o jeho nezávislosti alebo nestrannosti pri rozhodovaní, o jeho nezaujatosti alebo 
o jeho úsilí ukončiť konanie spravodlivo a bez zbytočných prieťahov, a to na návrh najmenej 
dvoch tretín všetkých rozhodcov zapísaných v zozname rozhodcov SRS SZĽH. 

4. Predseda SRS SZĽH pozastaví výkon funkcie rozhodcovi počas jeho trestného stíhania pre 
podozrenie zo spáchania úmyselného trestného činu; ak ide o predsedu SRS SZĽH, výkon 
funkcie predsedu SRS SZĽH pozastaví Výkonný výbor SZĽH. 

 
 

Článok 8 
Základné práva a povinnosti rozhodcu 

 
1. Rozhodca súdu je pri výkone svojej funkcie nezávislý a funkciu rozhodcu vykonáva podľa svojho 

najlepšieho vedomia a svedomia, rozhoduje nestranne, spravodlivo, bez zbytočných prieťahov 
a len na základe skutočností spoľahlivo zistených v konaní a v súlade s nimi. 

2. Rozhodca súdu nesmie od sporových strán, ktorých spor rozhoduje, alebo od ich právnych 
zástupcov mimo konania jednostranne prijímať, poskytovať im alebo im inak sprístupňovať 
informácie, ani s nimi rokovať o skutkovej podstate prejednávanej veci alebo o procesných 
otázkach, ktoré na ňu môžu mať vplyv. 

3. Rozhodca súdu je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa 
dozvedel v súvislosti s výkonom funkcie rozhodcu súdu, a to aj po zániku funkcie rozhodcu, 



pokiaľ nejde o skutočnosti verejne známe alebo sprístupnené verejnosti prostredníctvom 
Kancelárie SRS SZĽH. 

4. Rozhodca súdu je povinný bezodkladne po tom, čo prestal spĺňať predpoklady na výkon 
funkcie rozhodcu, informovať o tejto skutočnosti Kanceláriu. Rozhodca je kedykoľvek počas 
výkonu funkcie rozhodcu povinný na základe výzvy Kancelárie predložiť do 30 dní od doručenia 
výzvy výpis z jeho registra trestov preukazujúci splnenie podmienky bezúhonnosti podľa článku 
4 ods. 3 písm. c) tohto štatútu. Ak rozhodca v ustanovenej lehote podľa predošlej vety výpis zo 
svojho registra trestov nepredloží, má sa za to, že podmienku bezúhonnosti prestal spĺňať. 
Náklady rozhodcu spojené s preukázaním splnenia podmienky bezúhonnosti  znáša súd. 

 
 

Článok 9 
Schvaľovanie štatútu a rokovacieho poriadku 

 
1. Tento štatút a jeho zmeny v súvislosti so vznikom SRS SZĽH schvaľuje Kongres SZĽH. Všetky 

ďalšie zmeny štatútu schvaľuje Kongres SZĽH na návrh dvojtretinovej väčšiny všetkých 
rozhodcov zapísaných v zozname rozhodcov SRS SZĽH. 

2. Rokovací poriadok SRS SZĽH, ktorý upravuje procesnú časť konania pred SRS SZĽH a jeho 
zmeny, schvaľuje nadpolovičná väčšina všetkých rozhodcov zapísaných v zozname SRS SZĽH. 

 
 

Článok 10 
Prechodné ustanovenia 

 
1. V prípade, ak v čase konania Kongresu SZĽH v roku 2016 ešte SRS SZĽH nevznikol, tak prvý 

predseda a podpredseda SRS SZĽH bude zvolený Kongresom SZĽH spomedzi ôsmich rozhodcov, 
ktorí boli nominovaní na funkciu rozhodcu v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. a) a b) tohto 
štatútu. 

2. Schopnosť vedúceho Kancelárie pracovať v anglickom jazyku nie je potrebné overiť pri prvom 
vedúcom Kancelárie priamo po vzniku SRS SZĽH. Bude úlohou prvého predsedu SRS SZĽH 
v spolupráci s vedúcim Kancelárie pripraviť písomný test, ktorým sa bude overovať jazyková 
znalosť ďalších vedúcich Kancelárie.  

 
 

Článok 11 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Tento štatút nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia Kongresom SZĽH. 
2. Tento štatút sa vzťahuje aj na právne vzťahy vzniknuté pred jeho účinnosťou. 
3. Tento štatút sa zverejňuje v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky. 
4. Tento štatút je vyhotovený v dvoch jazykoch, v slovenskom a v anglickom. V prípade 

akýchkoľvek nezrovnalostí medzi slovenskou a anglickou verziou tohto štatútu má vždy 
prednosť jeho slovenská verzia. 


