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335
ZÁKON
z 21. októbra 2014
o spotrebite¾skom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
PRVÁ ÈAS
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§1
Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti
(1) Tento zákon upravuje
a) spotrebite¾ské rozhodcovské konanie,
b) postavenie a èinnos rozhodcu oprávneného rozhodova spotrebite¾ské spory a stáleho rozhodcovského súdu oprávneného rozhodova spotrebite¾ské
spory (ïalej len stály rozhodcovský súd),
c) podmienky na udelenie a zruenie povolenia rozhodova spotrebite¾ské spory rozhodcovi a stálemu
rozhodcovskému súdu (ïalej len povolenie),
d) disciplinárnu zodpovednos rozhodcu,
e) kontrolu vykonávanú Ministerstvom spravodlivosti
Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo) a
f) sankcie za poruenie povinností pod¾a tohto zákona.
(2) V spotrebite¾skom rozhodcovskom konaní pod¾a
tohto zákona mono rozhodova len spotrebite¾ské spory, oh¾adom ktorých mono uzatvori dohodu o urovnaní,1) vrátane sporov o urèenie, èi tu právo alebo právny
vzah je, alebo nie je; naliehavý právny záujem na urèení pod¾a tohto zákona má len spotrebite¾.
(3) V spotrebite¾skom rozhodcovskom konaní nemono
rozhodova spory o vzniku, zmene alebo zániku vlastníckeho práva a iných vecných práv k nehnute¾nostiam, spory o osobnom stave, spory súvisiace s núteným výkonom rozhodnutí a spory, ktoré vznikli v priebehu
alebo súvisia s konkurzným a retrukturalizaèným konaním.
(4) Na konanie pod¾a tohto zákona sa vzahuje osobitný predpis,2) len ak to tento zákon výslovne ustanovuje.
(5) Uznanie a výkon rozhodcovských rozsudkov
v spotrebite¾ských sporoch vydaných na území iného
tátu ako Slovenskej republiky upravuje osobitný
predpis.3)
1

)
)
3
)
4
)
5
)
6
)
2

§2
Spotrebite¾ské spory, spotrebite¾ské
rozhodcovské konanie a konanie na súde
(1) Spotrebite¾ským
sporom
je
spor
medzi
dodávate¾om4) a spotrebite¾om5) vyplývajúci zo spotrebite¾skej zmluvy alebo súvisiaci so spotrebite¾skou
zmluvou. Spotrebite¾ské spory môu by v spotrebite¾skom rozhodcovskom konaní rozhodované len na základe spotrebite¾skej rozhodcovskej zmluvy pod¾a § 3
a len spotrebite¾ská rozhodcovská zmluva pod¾a § 3
môe zaloi právomoc stáleho rozhodcovského súdu
v spotrebite¾ských sporoch.
(2) Ak je spor pod¾a odseku 1 u predmetom konania
na súde, môu úèastníci konania uzavrie spotrebite¾skú rozhodcovskú zmluvu s náleitosami pod¾a § 3, a to
aj spoloèným vyhlásením do zápisnice. Spotrebite¾ská
rozhodcovská zmluva uzavretá po zaèatí súdneho konania a spåòajúca podmienky pod¾a § 3 má po doruèení
súdu úèinky spävzatia návrhu, ako aj súhlasu alovaného s takým spävzatím pod¾a osobitného predpisu.6)
§3
Spotrebite¾ská rozhodcovská zmluva
(1) Spotrebite¾ská rozhodcovská zmluva je dohoda
medzi dodávate¾om a spotrebite¾om o tom, e spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo vzniknú zo spotrebite¾skej
zmluvy alebo s touto spotrebite¾skou zmluvou súvisia,
rozhodne v spotrebite¾skom rozhodcovskom konaní urèený stály rozhodcovský súd zapísaný v zozname pod¾a
§ 18 a urèený v tejto spotrebite¾skej rozhodcovskej
zmluve. Spotrebite¾ská rozhodcovská zmluva zaväzuje
aj právnych nástupcov zmluvných strán.
(2) Spotrebite¾ská rozhodcovská zmluva musí by písomná, obsahovo a formálne oddelená od spotrebite¾skej zmluvy a nesmie obsahova dojednania, ktoré nesúvisia so spotrebite¾ským rozhodcovským konaním.
Písomná forma spotrebite¾skej rozhodcovskej zmluvy
je zachovaná aj vtedy, ak bola uzavretá elektronickými
prostriedkami, ktoré umoòujú zachytenie jej obsahu
a identifikáciu zmluvných strán, ktoré spotrebite¾skú
rozhodcovskú zmluvu uzavreli.
(3) Spotrebite¾ská rozhodcovská zmluva musí obsahova

§ 585 Obèianskeho zákonníka v znení zákona è. 509/1991 Zb.
Zákon è. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorích predpisov.
§ 44 a 50 zákona è. 244/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
§ 52 ods. 3 Obèianskeho zákonníka v znení neskorích predpisov.
§ 52 ods. 4 Obèianskeho zákonníka v znení neskorích predpisov.
§ 96 Obèianskeho súdneho poriadku v znení neskorích predpisov.
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a) identifikaèné údaje zmluvných strán v rozsahu obchodné meno, sídlo, identifikaèné èíslo dodávate¾a
a meno, priezvisko, bydlisko spotrebite¾a,
b) oznaèenie spotrebite¾skej zmluvy alebo spotrebite¾ských zmlúv, na spory z ktorých sa vzahuje spotrebite¾ská rozhodcovská zmluva,
c) oznaèenie stáleho rozhodcovského súdu s uvedením
názvu a sídla,
d) webové sídlo stáleho rozhodcovského súdu, na ktorom je zverejnený rokovací poriadok stáleho rozhodcovského súdu (ïalej len rokovací poriadok), ako aj
aktuálne údaje pod¾a § 18 ods. 3 a adresu pre elektronickú komunikáciu a
e) pouèenie pod¾a vzoru uvedeného v prílohe è. 1.
(4) Spotrebite¾ská rozhodcovská zmluva nesmie obsahova dohodu o osobe konkrétneho rozhodcu.
(5) Uzavretím spotrebite¾skej rozhodcovskej zmluvy
nesmie by podmienené uzavretie spotrebite¾skej zmluvy.
(6) Spotrebite¾ská rozhodcovská zmluva neobmedzuje právo spotrebite¾a obráti sa na súd. Spotrebite¾
sa napriek uzavretej spotrebite¾skej rozhodcovskej
zmluve môe domáha svojho práva podaním aloby na
súd a dodávate¾ ani jeho právny nástupca sa nemôu
úèinne dovoláva nedostatku právomoci súdu pod¾a
osobitného predpisu,7) ibae vo veci u skôr zaèalo
spotrebite¾ské rozhodcovské konanie; na tento úèel je
spotrebite¾ské rozhodcovské konanie zaèaté okamihom doruèenia návrhu na zaèatie spotrebite¾ského
rozhodcovského konania spotrebite¾ovi.
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oprávnených rozhodova spotrebite¾ské spory vedenom ministerstvom (ïalej len zoznam rozhodcov)
a súèasne zapísaný v zozname rozhodcov stáleho rozhodcovského súdu oprávneného rozhodova spotrebite¾ské spory, ktorý má pod¾a spotrebite¾skej rozhodcovskej zmluvy spor rozhodnú (ïalej len rozhodca).
(2) Funkciu rozhodcu nemôe vykonáva osoba,
u ktorej jej výkon nepripúa osobitný predpis.
Odborná spôsobilos na zápis do zoznamu
rozhodcov a na výkon funkcie rozhodcu
a skúka odbornej spôsobilosti rozhodcu
§5
(1) Fyzická osoba musí pred zápisom do zoznamu rozhodcov úspene zloi skúku odbornej spôsobilosti rozhodcu (ïalej len skúka) a spåòa predpoklady bezúhonnosti, dôveryhodnosti, vysokokolského vzdelania
druhého stupòa v tudijnom odbore právo a právnickej
praxe v trvaní aspoò pä rokov. Skúku uskutoèòuje
ministerstvo pod¾a potreby, najmenej jedenkrát roène.
(2) Podmienka vykonania skúky je splnená, ak fyzická osoba úspene zloila odbornú justiènú skúku,
prokurátorskú skúku, notársku skúku, advokátsku
skúku alebo ak spåòa podmienky na zápis do zoznamu
advokátov.8)
§6

(7) Ak je spotrebite¾ská zmluva neplatná, je s òou súvisiaca spotrebite¾ská rozhodcovská zmluva neplatná,
ak sa na òu vzahuje dôvod neplatnosti spotrebite¾skej
zmluvy. Ak zmluvné strany odstúpia od spotrebite¾skej
zmluvy alebo ju inak ukonèia, nedotýka sa toto odstúpenie spotrebite¾skej rozhodcovskej zmluvy, ak sa
zmluvné strany nedohodli inak.

(1) Skúkou sa pred päèlennou skúobnou komisiou overuje, èi má fyzická osoba potrebné odborné
znalosti a spôsobilos rozhodova spotrebite¾ské spory.

(8) Dodávate¾, ktorý opakovane uzaviera so spotrebite¾mi spotrebite¾skú rozhodcovskú zmluvu alebo ponúka jej uzavretie, je povinný na svojom webovom sídle,
ako aj v listinnej podobe v priestoroch, v ktorých dochádza k uzavieraniu spotrebite¾ských zmlúv, a pred uzavretím spotrebite¾skej rozhodcovskej zmluvy informova
spotrebite¾a v rozsahu pouèenia pod¾a prílohy è. 1.

(3) Èlenov skúobnej komisie vymenúva a odvoláva
minister spravodlivosti Slovenskej republiky (ïalej len
minister). Èlenovia skúobnej komisie sú vymenovaní z radov rozhodcov oprávnených rozhodova spotrebite¾ské spory, osôb pôsobiacich v sektore vysokých kôl
alebo vykonávajúcich právnické povolanie.

DRUHÁ ÈAS
ROZHODCA, STÁLY ROZHODCOVSKÝ SÚD
A OPRÁVNENIE ROZHODOVA
SPOTREBITE¼SKÉ SPORY
PRVÁ HLAVA
ROZHODCA
§4
Predpoklady pre výkon funkcie rozhodcu
(1) Spotrebite¾ské spory je oprávnený rozhodova len
rozhodca, ktorý je zapísaný v zozname rozhodcov
7
8

(2) Skúku tvorí písomná èas a ústna èas. Písomná
èas skúky pozostáva z písomného testu a prípadovej
túdie.

(4) Èlenovia skúobnej komisie volia spomedzi seba
predsedu skúobnej komisie. Skúobná komisia je
uznáaniaschopná, ak sa na hlasovaní zúèastnia aspoò tyria jej èlenovia. Jej rozhodnutie je platné, ak zaò
zahlasovala nadpolovièná väèina vetkých jej èlenov.
(5) Na skúku sa písomnou iadosou adresovanou
ministerstvu môe prihlási fyzická osoba, ktorá s výnimkou skúky ku dòu prihlásenia spåòa predpoklady
na výkon funkcie rozhodcu pod¾a § 5 ods. 1 a zaplatila
správny poplatok za vykonanie skúky (ïalej len
uchádzaè). Uchádzaèovi, ktorý nespåòa podmienky
na úèas na skúke, ministerstvo úèas neumoní
a tohto zo zoznamu uchádzaèov vyèiarkne.
(6) Veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá
ministerstvo, ustanoví podrobnosti o podmienkach

) § 106 Obèianskeho súdneho poriadku v znení neskorích predpisov.
) § 3 ods. 2 zákona è. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský
zákon) v znení neskorích predpisov v znení neskorích predpisov.
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a náleitosti vyhlásenia skúky, zoznam dokladov, ktoré má uchádzaè o funkciu rozhodcu predloi, spôsob
vykonania skúky, podrobnosti o písomnej èasti
a o ústnej èasti skúky, spôsob vyhodnotenia výsledkov skúky, náleitosti zápisnice o priebehu skúky
a podrobnosti o písomnom osvedèení o výsledku skúky.
§7
Ïalie vzdelávanie rozhodcov
(1) Ministerstvo organizuje prostredníctvom poverenej osoby aspoò raz roène odborný seminár ako súèas
ïalieho vzdelávania rozhodcov. Poverená osoba vydá
rozhodcovi osvedèenie o úèasti na odbornom seminári,
ktorého rovnopis predloí rozhodca ministerstvu najneskôr do 15 dní po absolvovaní ïalieho vzdelávania.
(2) Ak sa rozhodca nezúèastní aspoò jedného odborného seminára poèas dvoch po sebe nasledujúcich rokov, ministerstvo nariadi jeho preskúanie. Na preskúanie sa primerane pouijú ustanovenia o skúke.
(3) Ak ministerstvo nariadi preskúanie, rozhodca je
povinný zúèastni sa na preskúaní v termíne urèenom
ministerstvom; ak pri preskúaní rozhodca nevyhovie
alebo nevykoná preskúanie v urèenom termíne, ministerstvo rozhodcu vyèiarkne zo zoznamu rozhodcov.
(4) Veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá
ministerstvo, ustanoví podrobnosti o ïalom vzdelávaní rozhodcov a o preskúavaní rozhodcov ministerstvom.
§8
Bezúhonnos a dôveryhodnos
(1) Rozhodca musí na úèely zápisu do zoznamu rozhodcov a poèas celého obdobia výkonu funkcie rozhodcu spåòa predpoklady bezúhonnosti a dôveryhodnosti.
(2) Za bezúhonného sa na úèely tohto zákona nepovauje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný
trestný èin, právoplatne odsúdený za trestný èin a súd
v jeho prípade nerozhodol o podmieneènom odloení
výkonu trestu odòatia slobody, za trestný èin zneuívania právomoci verejného èinite¾a, za trestný èin marenia úlohy verejným èinite¾om a za ïalie trestné èiny
spáchané pri výkone funkcie verejného èinite¾a, za
trestné èiny korupcie, za trestné èiny proti majetku
pod¾a tvrtej hlavy osobitnej èasti Trestného zákona
alebo za trestný èin spáchaný v súvislosti s výkonom
funkcie rozhodcu. Bezúhonnos sa preukazuje výpisom z registra trestov, ktorý nesmie by starí ako tri
mesiace.
(3) Za dôveryhodného sa na úèely tohto zákona nepovauje ten,
a) kto bol pod¾a tohto zákona inak ako na vlastnú iados vyèiarknutý zo zoznamu rozhodcov,
b) kto bol na základe disciplinárneho rozhodnutia alebo za poruenie právnych predpisov odvolaný
z funkcie sudcu, odvolaný z funkcie prokurátora,
9
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zbavený výkonu funkcie súdneho exekútora, zbavený notárskeho úradu, vyèiarknutý zo zoznamu
správcov, zoznamu znalcov, tlmoèníkov a prekladate¾ov, zoznamu audítorov, zoznamu daòových poradcov, zoznamu patentových zástupcov alebo zo zoznamu advokátov, euroadvokátov, zahranièných
advokátov, medzinárodných advokátov alebo vyèiarknutý zo zoznamu advokátskych koncipientov, exekútorských koncipientov, notárskych kandidátov
alebo notárskych koncipientov,
c) na koho majetok bol v posledných desiatich rokoch
pred podaním iadosti o udelenie povolenia vyhlásený konkurz pod¾a osobitného predpisu, povolená
retrukturalizácia, potvrdené nútené vyrovnanie,
povolené vyrovnanie alebo povolené oddlenie, na
koho majetok bol zamietnutý návrh na vyhlásenie
konkurzu pre nedostatok majetku alebo voèi komu
bolo zastavené konkurzné konanie pre nedostatok
majetku,
d) u koho je preukázate¾ne spochybnené, e bude èestne a svedomito plni povinnosti rozhodcu alebo
e) kto bol ako fyzická osoba  podnikate¾ v posledných
piatich rokoch právoplatne postihnutý orgánom dozoru za poruovanie predpisov na ochranu práv
spotrebite¾a uloením sankcie pod¾a osobitného
predpisu9) alebo zastával funkciu tatutárneho orgánu právnickej osoby alebo mal majetkovú úèas
v takej právnickej osobe v èase, keï bola právnická
osoba postihnutá orgánom dozoru za poruovanie
predpisov na ochranu práv spotrebite¾a.
§9
Zánik funkcie rozhodcu
(1) Funkcia rozhodcu zaniká
a) odvolaním z funkcie,
b) vzdaním sa funkcie,
c) uplynutím funkèného obdobia, na ktoré je zapísaný
v zozname rozhodcov stáleho rozhodcovského súdu,
d) výmazom zo zoznamu rozhodcov stáleho rozhodcovského súdu,
e) vyèiarknutím zo zoznamu rozhodcov,
f) smrou alebo vyhlásením za màtveho.
(2) Funkcia rozhodcu v prebiehajúcom spotrebite¾skom rozhodcovskom konaní zaniká aj rozhodnutím
o vylúèení.
(3) Ak sa rozhodca vzdá funkcie, urobí vetky úkony,
ktoré neznesú odklad.
(4) Ak sa rozhodca stane nespôsobilým vykonáva
funkciu rozhodcu alebo ak hrozia prieahy v konaní
a predseda stáleho rozhodcovského súdu z vlastného
podnetu, na podnet úèastníka spotrebite¾ského rozhodcovského konania alebo tretej osoby rozhodcu na to
upozornil, môe ho predseda stáleho rozhodcovského
súdu odvola z funkcie rozhodcu v tomto konaní.
(5) Predseda stáleho rozhodcovského súdu písomne
informuje o zániku, pozastavení alebo o doèasnom pozastavení výkonu funkcie rozhodcu úèastníkov ne-

) § 24 ods. 2 zákona è 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebite¾a a o zmene zákona Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 199/2014 Z. z.
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skonèených spotrebite¾ských rozhodcovských konaní,
ako aj zriaïovate¾a stáleho rozhodcovského súdu.
DRUHÁ HLAVA
STÁLY ROZHODCOVSKÝ SÚD
§ 10
Zriaïovate¾ stáleho rozhodcovského súdu
(1) Zriaïovate¾om stáleho rozhodcovského súdu (ïalej len zriaïovate¾) môe by iba osoba oprávnená na
zriadenie stáleho rozhodcovského súdu pod¾a osobitného predpisu.2) Ak to ustanovuje osobitný predpis,10)
právnická osoba je povinná na svoje náklady zriadi
a udriava stály rozhodcovský súd.
(2) Spotrebite¾ské spory mono rozhodova iba pred
stálym rozhodcovským súdom, ktorého zriaïovate¾ je
drite¾om povolenia udeleného ministerstvom pod¾a
tohto zákona.
(3) Zriaïovate¾ je povinný vyda tatút stáleho rozhodcovského súdu (ïalej len tatút) a rokovací poriadok ním zriadeného stáleho rozhodcovského súdu.
(4) Stály rozhodcovský súd musí ma predsedníctvo
a predsedu.
(5) Poplatok za vykonanie skúky a poplatok za udelenie povolenia uhrádza zriaïovate¾.
§ 11
Podmienky získania povolenia
(1) iados o udelenie povolenia (ïalej len iados)
podáva po zverejnení informácií pod¾a § 13 ods. 1 zriaïovate¾ ministerstvu v dvoch vyhotoveniach.
(2) Názov stáleho rozhodcovského súdu sa musí odliova od názvu stáleho rozhodcovského súdu, ktorý bol
u skôr zriadený, zanikol, alebo od názvu stáleho rozhodcovského súdu, ktorého zriaïovate¾ovi bolo odòaté
povolenie. Názov stáleho rozhodcovského súdu sa
môe zhodova s názvom skôr zriadeného stáleho rozhodcovského súdu, ktorého zriaïovate¾ sa stal èlenom
zriaïovate¾a tohto stáleho rozhodcovského súdu pod¾a
§ 73 ods. 5. Názov stáleho rozhodcovského súdu nesmie vzbudzova dojem, e ide o orgán verejnej moci.
(3) Na úèely udelenia povolenia musí zriaïovate¾
hodnoverne preukáza
a) zriadenie stáleho rozhodcovského súdu vrátane jeho
sídla a podate¾ne stáleho rozhodcovského súdu, ktoré sa nachádzajú na území Slovenskej republiky,
b) skutoènos, e stály rozhodcovský súd bude ma
sídlo a vykonáva èinnos vo verejne dostupných
priestoroch, ktoré svojím charakterom, umiestnením a rozlohou umonia zabezpeèi riadny a dôstojný výkon èinnosti stáleho rozhodcovského súdu vrá10
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tane verejného vyhlásenia rozsudku a prípadného
ústneho pojednávania,
c) skutoènos, e stály rozhodcovský súd má dostatoèné technické, programové a administratívne vybavenie a zabezpeèenie, ktoré umoòuje príjem podaní,11)
vedenie agendy spotrebite¾ských rozhodcovských konaní a plnenie ïalích úloh pod¾a tohto zákona,
d) skutoènos, e stály rozhodcovský súd je dostatoène
odborne, organizaène a personálne spôsobilý zabezpeèi èinnos stáleho rozhodcovského súdu, vedenie
spotrebite¾ského rozhodcovského konania a vetkých súvisiacich úkonov a èinností s tým spojených,
e) skutoènos, e v prípade, ak stály rozhodcovský súd
rozhoduje spory, ktorých úèastníkom je èlen zriaïovate¾a tohto stáleho rozhodcovského súdu, stály rozhodcovský súd disponuje dostatoènými oddelenými
a osobitne urèenými prostriedkami na splnenie svojich úloh, najmä na odmeòovanie rozhodcov,
f) e zriaïovate¾ nie je zruený, nie je v úpadku, na majetok zriaïovate¾a nie je vyhlásený konkurz ani povolená retrukturalizácia,
g) e zriaïovate¾ovi nebolo odòaté povolenie,
h) e v zozname rozhodcov sú zapísaní aspoò piati rozhodcovia s udeleným povolením na rozhodovanie
spotrebite¾ských sporov, ktorí majú aspoò trojroènú
rozhodcovskú prax, vrátane súhlasu týchto osôb
s ich zápisom do zoznamu rozhodcov stáleho rozhodcovského súdu,
i) e zriaïovate¾ spåòa podmienky na poskytnutie dotácie pod¾a osobitného predpisu,12)
j) e zriaïovate¾ zaplatil správny poplatok,
k) zriadenie a udriavanie webového sídla stáleho rozhodcovského súdu,
l) e tatút a rokovací poriadok sú v súlade s týmto zákonom,
m) splnenie podmienky pod¾a § 73 ods. 5, ak ide o zriaïovate¾a pod¾a § 73 ods. 5; to neplatí, ak ide o zriaïovate¾a, ktorý má pod¾a osobitného predpisu10) povinnos zriadi a na vlastné náklady udriava stály
rozhodcovský súd,
n) zriaïovate¾ má zavedený systém opatrení na zabezpeèenie odbornej úrovne rozhodcov a systematické
odstraòovanie a nápravu nedostatkov vyplývajúcich
z disciplinárnych konaní a konaní o zruenie rozhodcovských rozsudkov.
(4) Povinnos zriaïovate¾a zriadi a udriava na
vlastné náklady stály rozhodcovský súd pod¾a osobitného predpisu10) nezbavuje zriaïovate¾a povinnosti
splni podmienky pod¾a odseku 3.
§ 12
Zverejòovanie informácií
stálym rozhodcovským súdom
(1) Zriaïovate¾ je povinný zriadi, zabezpeèova prevádzku a aktualizáciu webového sídla, na ktorom sú

) § 90 zákona è. 492/2009 Z. z. o platobných slubách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 524/2013 z 21. mája 2013 o rieení spotrebite¾ských sporov online, ktorým sa mení
nariadenie (ES) è. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (smernica o alternatívnom rieení spotrebite¾ských sporov online) (Ú. v. EÚ
L 165, 18. 6. 2013).
12
) § 8a zákona è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov.
11
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v jasnej, ¾ahko zrozumite¾nej a pouívate¾sky jednoduchej forme zverejnené informácie o stálom rozhodcovskom súde v rozsahu
a) názov, sídlo a identifikaèné èíslo zriaïovate¾a,
b) názov a sídlo stáleho rozhodcovského súdu, adresa
na doruèovanie, adresa na podávanie alôb a iných
podaní v elektronickej podobe, telefonický kontakt,
c) skutoènos, e stály rozhodcovský súd je zapísaný
v zozname vedenom ministerstvom s uvedením èísla
zápisu,
d) aktuálny zoznam èlenov predsedníctva a oznaèenie
predsedu stáleho rozhodcovského súdu, a to s uvedením mena a priezviska,
e) zoznam rozhodcov oprávnených rozhodova spotrebite¾ské spory vedený týmto stálym rozhodcovským
súdom (ïalej len zoznam rozhodcov stáleho rozhodcovského súdu) s uvedením mena a priezviska, spôsob a podmienky zápisu do zoznamu rozhodcov, zaèiatok a koniec ich funkèného obdobia,
f) èlenstvo v nadnárodných organizáciách, ktoré sa zaoberajú rieením cezhranièných spotrebite¾ských sporov,
g) druhy spotrebite¾ských sporov, ktoré je stály rozhodcovský súd oprávnený rozhodova, ak pod¾a tatútu je stály rozhodcovský súd oprávnený rozhodova iba urèité druhy spotrebite¾ských sporov,
h) právne predpisy, pod¾a ktorých rozhoduje stály rozhodcovský súd, úplné znenie tatútu a rokovacieho
poriadku vrátane ich dodatkov, príloh a zmien, sadzobníka poplatkov a pravidiel, na základe ktorých
sa rozhoduje o trovách spotrebite¾ského rozhodcovského konania; úplné znenie sa zverejní po zapracovaní kadej zmeny,
i) jazyk, v ktorom je moné vies spotrebite¾ské rozhodcovské konanie a poda alobu na stály rozhodcovský súd,
j) informácia, e alobu je moné poèas spotrebite¾ského rozhodcovského konania vzia spä,
k) priemerná dåka trvania spotrebite¾ského rozhodcovského konania na stálom rozhodcovskom súde,
l) informácia o záväznosti a právnych následkoch rozhodcovského rozsudku pre úèastníkov spotrebite¾ského rozhodcovského konania,
m) správa o èinnosti stáleho rozhodcovského súdu pod¾a odseku 2,
n) dokumenty, ktoré sú prílohami k tomuto zákonu.
(2) Stály rozhodcovský súd je povinný vypracova
a zverejni správu o èinnosti stáleho rozhodcovského
súdu v súvislosti s rozhodovaním spotrebite¾ských
sporov za kalendárny rok najneskôr do 31. marca nasledujúceho roka. Správa musí obsahova informácie o
a) poète alôb a najèastejích nárokoch, ktorých sa
úèastníci domáhajú,
b) najèastejích skutoènostiach, ktoré vedú k spotrebite¾ským sporom,
c) poète spotrebite¾ských rozhodcovských konaní, ktoré boli zastavené, a o dôvode ich zastavenia,
d) priemernej dåke trvania spotrebite¾ského rozhodcovského konania,
13
14
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e) miere, v akej sú rozhodnutia stáleho rozhodcovského súdu dobrovo¾ne plnené, ak má stály rozhodcovský súd takéto informácie,
f) èlenstve, prípadne spolupráci stáleho rozhodcovského súdu s nadnárodnými organizáciami, ktoré sa
zaoberajú rieením cezhranièných spotrebite¾ských
sporov.
(3) Na základe iadosti poskytne stály rozhodcovský
súd informácie pod¾a odsekov 1 a 2 aj na trvalom médiu.
(4) Zriaïovate¾ spracúva a zverejòuje osobné údaje
fyzických osôb v rozsahu nevyhnutnom na úèely tohto
zákona v súlade s osobitným predpisom.13)
§ 13
Zverejòovanie v Obchodnom vestníku
(1) Zriaïovate¾ je povinný v Obchodnom vestníku14)
zverejni
a) zriadenie stáleho rozhodcovského súdu,
b) zruenie stáleho rozhodcovského súdu,
c) tatút a rokovací poriadok ním zriadeného stáleho
rozhodcovského súdu a ich zmeny.
(2) Údaje pod¾a odseku 1 je zriaïovate¾ povinný zverejni do 30 dní od zriadenia alebo zruenia stáleho rozhodcovského súdu alebo odkedy k zmenám údajov
pod¾a odseku 1 písm. c) dolo. tatút, rokovací poriadok a ich zmeny nenadobudnú úèinnos skôr, ako sú
zverejnené v Obchodnom vestníku.
§ 14
tatút
tatút upravuje najmä
a) organizaènú truktúru stáleho rozhodcovského
súdu vrátane vo¾by alebo menovania predsedníctva,
predsedu a ich pôsobnosti,
b) vecnú pôsobnos stáleho rozhodcovského súdu,
ktorá nesmie by v rozpore s týmto zákonom,
c) podmienky zápisu do zoznamu rozhodcov stáleho
rozhodcovského súdu,
d) opatrenia na zabezpeèenie odbornej úrovne rozhodcov a systematické odstraòovanie a nápravu nedostatkov vyplývajúcich z disciplinárnych konaní a konaní o zruenie rozhodcovských rozsudkov,
e) orgán stáleho rozhodcovského súdu na rozhodovanie o námietke proti rozhodcovi,
f) spôsob pride¾ovania vecí rozhodcom a
g) postup pri preetrovaní saností pod¾a tohto zákona.
§ 15
Rokovací poriadok
(1) Rokovací poriadok upravuje najmä
a) pravidlá konania pred stálym rozhodcovským súdom vrátane postupu pri rozhodovaní o námietke
voèi rozhodcovi,

) Zákon è. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 84/2014 Z. z.
) Zákon è. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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b) pravidlá rozhodovania o trovách spotrebite¾ského
rozhodcovského konania,
c) pravidlá zmierovacieho konania,
d) ïalie pravidlá konania súvisiace s ochranou záujmov úèastníkov spotrebite¾ského rozhodcovského
konania.
(2) Pravidlá konania a postup v konaní pred stálym
rozhodcovským súdom v rokovacom poriadku musia
zabezpeèova rovnos úèastníkov spotrebite¾ského rozhodcovského konania a právo kadého úèastníka spotrebite¾ského rozhodcovského konania kona pred stálym rozhodcovským súdom, ako aj ochranu práv
a oprávnených záujmov spotrebite¾a.
§ 16
Zoznam rozhodcov stáleho rozhodcovského súdu
(1) Stály rozhodcovský súd vedie zoznam rozhodcov
stáleho rozhodcovského súdu vrátane jeho zmien, ktorý zverejòuje pod¾a tohto zákona.
(2) Stály rozhodcovský súd môe zapísa do zoznamu
rozhodcov stáleho rozhodcovského súdu iba osobu,
ktorá spåòa podmienky pod¾a tohto zákona.
(3) V zozname rozhodcov stáleho rozhodcovského
súdu sa uvedie meno a priezvisko rozhodcu, titul
a doba, na ktorú je rozhodca zapísaný v zozname rozhodcov stáleho rozhodcovského súdu.
(4) Rozhodca sa zapisuje do zoznamu rozhodcov stáleho rozhodcovského súdu na dobu najmenej tyroch
rokov. Rozhodca môe by zo zoznamu rozhodcov stáleho rozhodcovského súdu vyèiarknutý len z dôvodov
uvedených v tomto zákone. Rozhodca môe písomne
poiada predsedu stáleho rozhodcovského súdu o výmaz zo zoznamu rozhodcov stáleho rozhodcovského
súdu ku dòu uvedenému v iadosti.
TRETIA HLAVA
POVOLENIE A ZOZNAMY
VEDENÉ MINISTERSTVOM
§ 17
(1) Ministerstvo na iados zriaïovate¾a (ïalej len
iadate¾) udelí povolenie fyzickej osobe, ktorá je plnoletá, spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu a spåòa predpoklady odbornej spôsobilosti, bezúhonnosti
a dôveryhodnosti. Ministerstvo preskúma iados
a rozhodne do 30 dní od doruèenia iadosti. Zo iadosti
musí by zrejmé, kto ju podáva, èoho sa týka, èo sa navrhuje, a prílohy iadosti tvoria listiny preukazujúce
splnenie podmienok na udelenie povolenia. Ak iados
nie je úplná alebo ak iadate¾ nedostatoène preukázal
splnenie podmienok na získanie povolenia, ministerstvo konanie preruí a vyzve iadate¾a na doplnenie iadosti v lehote nie kratej ako 30 dní. Ministerstvo iados zamietne, ak nie sú splnené vetky podmienky na
udelenie povolenia alebo ak iadate¾ splnenie podmienok hodnoverne nepreukázal.
(2) Ak ministerstvo udelí povolenie pod¾a odseku 1,
ku dòu jeho udelenia zapíe rozhodcu do zoznamu roz-
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hodcov. Podmienky na zápis do zoznamu rozhodcov
musia by v celom rozsahu splnené poèas celej doby trvania tohto zápisu.
(3) Ministerstvo vedie a na svojom webovom sídle
zverejòuje zoznam rozhodcov oprávnených rozhodova
spotrebite¾ské spory, do ktorého zapisuje
a) meno a priezvisko rozhodcu,
b) adresu na doruèovanie, ak je odliná od sídla stáleho rozhodcovského súdu, v ktorého zozname je zapísaný,
c) èíslo povolenia,
d) deò zápisu do zoznamu rozhodcov,
e) názov a sídlo stáleho rozhodcovského súdu, v zozname ktorého je rozhodca zapísaný,
f) deò a zákonný dôvod vyèiarknutia zo zoznamu rozhodcov alebo pozastavenia alebo doèasného pozastavenia výkonu funkcie rozhodcu a dobu, na ktorú
bol výkon funkcie rozhodcu pozastavený alebo doèasne pozastavený,
g) iné údaje.
(4) Ak rozhodca prestane spåòa niektorú z podmienok na udelenie povolenia, je rozhodca povinný túto
skutoènos oznámi ministerstvu v lehote siedmich
dní, odkedy sa o tejto skutoènosti mohol dozvedie.
(5) Ak rozhodca prestal spåòa podmienky udelenia
povolenia, ministerstvo povolenie zruí. Pred zruením
povolenia ministerstvo vyzve rozhodcu na odstránenie
nedostatkov v lehote, ktorá nesmie by kratia ako
30 dní. Po zruení povolenia ministerstvo ku dòu právoplatnosti rozhodnutia o zruení povolenia vyèiarkne
rozhodcu zo zoznamu rozhodcov. Ministerstvo rozhodcu zo zoznamu rozhodcov vyèiarkne aj vtedy, ak
a) rozhodcovi bolo uloené disciplinárne opatrenie vyèiarknutie zo zoznamu rozhodcov, a to ku dòu právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bolo uloené disciplinárne opatrenie,
b) rozhodca o vyèiarknutie písomne poiadal, a to ku
dòu uvedenému v tejto iadosti, inak ku dòu nasledujúcemu po doruèení iadosti ministerstvu,
c) rozhodca nevyhovel pri preskúaní alebo preskúanie v urèenom termíne nevykonal,
d) súd rozhodol o obmedzení spôsobilosti rozhodcu na
právne úkony alebo pozbavení spôsobilosti rozhodcu na právne úkony,
e) rozhodca zomrel alebo bol vyhlásený za màtveho.
(6) Ak v odseku 5 nie je ustanovené inak, ministerstvo vyèiarkne rozhodcu zo zoznamu rozhodcov ku
dòu, keï nastala právna skutoènos, na základe ktorej
dolo k vyèiarknutiu.
§ 18
(1) Ministerstvo na iados udelí povolenie, ak zriaïovate¾ hodnoverne preukázal splnenie podmienok. Zo
iadosti musí by zrejmé, kto ju podáva, èoho sa týka,
èo sa navrhuje a prílohy iadosti tvoria listiny preukazujúce splnenie podmienok na udelenie povolenia. Ministerstvo preskúma iados a rozhodne do 30 dní od
doruèenia iadosti. Ak iados nie je úplná alebo ak
zriaïovate¾ nedostatoène preukázal splnenie podmienok na získanie povolenia, ministerstvo konanie preru-
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í a vyzve iadate¾a na doplnenie iadosti alebo odstránenie nedostatkov v lehote nie kratej ako 30 dní. Ministerstvo iados zamietne, ak nie sú splnené vetky
podmienky na udelenie povolenia alebo ak iadate¾ splnenie podmienok hodnoverne nepreukázal.
(2) Ak ministerstvo udelí povolenie, ku dòu jeho udelenia zapíe stály rozhodcovský súd do zoznamu stálych rozhodcovských súdov oprávnených rozhodova
spotrebite¾ské spory (ïalej len zoznam stálych rozhodcovských súdov).
(3) Ministerstvo vedie a na svojom webovom sídle
zverejòuje zoznam stálych rozhodcovských súdov, do
ktorého zapisuje
a) názov a sídlo stáleho rozhodcovského súdu,
b) èíslo povolenia,
c) názov, sídlo a identifikaèné èíslo zriaïovate¾a,
d) deò zápisu do zoznamu stálych rozhodcovských súdov,
e) deò a zákonný dôvod vyèiarknutia stáleho rozhodcovského súdu zo zoznamu stálych rozhodcovských
súdov,
f) údaje o èlenoch zriaïovate¾a a názve stáleho rozhodcovského súdu pod¾a § 73 ods. 5,
g) iné údaje.
(4) Ak stály rozhodcovský súd prestane spåòa niektorú z podmienok na udelenie povolenia, je zriaïovate¾ povinný túto skutoènos oznámi ministerstvu v lehote siedmich dní, odkedy sa o tejto skutoènosti mohol
dozvedie.
(5) Ak stály rozhodcovský súd prestal spåòa podmienky udelenia povolenia, ministerstvo povolenie
zruí. Pred zruením povolenia ministerstvo vyzve zriaïovate¾a na odstránenie nedostatkov v lehote, ktorá
nesmie by kratia ako 30 dní. Ministerstvo vyèiarkne
stály rozhodcovský súd zo zoznamu stálych rozhodcovských súdov ku dòu právoplatnosti rozhodnutia o zruení povolenia.
§ 19
Proti rozhodnutiu ministerstva nie je prípustný opravný prostriedok. Rozhodnutie je preskúmate¾né súdom pod¾a druhej hlavy piatej èasti Obèianskeho súdneho poriadku.
§ 20
Súèinnos rozhodcu
Na úèely udelenia povolenia a zápisu do zoznamu
rozhodcov, ako aj na úèely konania o zruení povolenia
a vyèiarknutia zo zoznamu rozhodcov je rozhodca povinný poskytnú vetku potrebnú súèinnos vrátane
poskytnutia informácií, zapoièania spisov a oznámenia akýchko¾vek skutoèností podstatných pre rozhodnutie vo veci.
§ 21
Súèinnos stáleho rozhodcovského súdu
Na úèely udelenia povolenia a zápisu do zoznamu
stálych rozhodcovských súdov, ako aj na úèely konania
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o zruení povolenia a vyèiarknutia zo zoznamu stálych
rozhodcovských sú zriaïovate¾, predseda stáleho rozhodcovského súdu a predsedníctvo stáleho rozhodcovského súdu povinní poskytnú vetku potrebnú súèinnos vrátane poskytnutia informácií, zapoièania
spisov a oznámenia akýchko¾vek skutoèností podstatných pre rozhodnutie vo veci.
TRETIA ÈAS
SPOTREBITE¼SKÉ ROZHODCOVSKÉ KONANIE
§ 22
Zaèatie spotrebite¾ského rozhodcovského konania
(1) Spotrebite¾ské rozhodcovské konanie sa zaèína
dòom doruèenia návrhu na zaèatie spotrebite¾ského
rozhodcovského konania (ïalej len aloba) na stály
rozhodcovský súd.
(2) alobcom je zmluvná strana, ktorá podáva alobu. alovaný je zmluvná strana, proti ktorej aloba
smeruje. Zmluvné strany sa zaèatím spotrebite¾ského
rozhodcovského konania stávajú úèastníkmi spotrebite¾ského rozhodcovského konania.
§ 23
Zloenie stáleho rozhodcovského súdu
(1) Na úèely spotrebite¾ského rozhodcovského konania sa stálym rozhodcovským súdom rozumie jediný
rozhodca alebo viacerí rozhodcovia.
(2) Ak tatút alebo rokovací poriadok neustanovuje
inak, v spotrebite¾skom rozhodcovskom konaní rozhoduje jeden rozhodca.
§ 24
Ustanovenie rozhodcu
(1) Vec rozhoduje rozhodca alebo traja rozhodcovia
urèení spôsobom uvedeným v tatúte pod¾a predmetu
konania tak, aby bola vylúèená monos úèastníka
spotrebite¾ského rozhodcovského konania ovplyvòova
pridelenie veci a aby sa zabezpeèilo rozhodovanie veci
bez zbytoèných prieahov.
(2) Ak zanikne funkcia rozhodcu alebo ak dôjde k pozastaveniu alebo doèasnému pozastaveniu výkonu
funkcie rozhodcu v priebehu spotrebite¾ského rozhodcovského konania, ustanoví predseda stáleho rozhodcovského súdu vo veci náhradného rozhodcu zo zoznamu rozhodcov stáleho rozhodcovského súdu. Ustanovenie
odseku 1 sa pouije primerane.
§ 25
aloba a alobná odpoveï
(1) alobca podáva alobu, ktorá obsahuje
a) identifikaèné údaje úèastníkov spotrebite¾ského
rozhodcovského konania, prípadne aj ich zástupcov,
b) pravdivé opísanie rozhodujúcich skutoèností,
c) oznaèenie dôkazov, ktoré alobca navrhuje vykona,
d) oznaèenie právnych predpisov, na ktoré sa alobca
odvoláva,
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e) návrh vo veci samej,
f) podpis alobcu.
(2) K alobe sa pripojí kópia spotrebite¾skej rozhodcovskej zmluvy a dôkazy, ktorých sa alobca v alobe
dovoláva.
(3) Ak aloba neobsahuje náleitosti pod¾a odseku 1
alebo k nej nie sú pripojené dôkazy pod¾a odseku 2,
alobca alobu doplní v lehote urèenej stálym rozhodcovským súdom, ktorá nesmie by kratia ako 15 dní.
Ak nebola aloba doplnená v lehote pod¾a prvej vety,
stály rozhodcovský súd spotrebite¾ské rozhodcovské
konanie zastaví.
(4) Stály rozhodcovský súd bezodkladne po doruèení
aloby, a ak nejde o spotrebite¾a, po zaplatení poplatku
pod¾a sadzobníka poplatkov zverejneného na webovom
sídle stáleho rozhodcovského súdu, písomne vyzve
alovaného na zaslanie alobnej odpovede. Lehota pre
zaslanie alobnej odpovede, ktorú stály rozhodcovský
súd urèí alovanému, nesmie by kratia ako 30 dní od
doruèenia aloby. Ak je alovaným spotrebite¾, výzva
musí obsahova pouèenie pod¾a vzoru uvedeného v prílohe è. 2. Spolu s výzvou stály rozhodcovský súd doruèí
alovanému alobu s priloenými listinnými dôkazmi.
(5) Ak alovaný neoznámi svoju alobnú odpoveï
v lehote pod¾a odseku 4, stály rozhodcovský súd pokraèuje v spotrebite¾skom rozhodcovskom konaní bez
toho, aby povaoval tento nedostatok za uznanie tvrdení alobcu.
(6) alobca môe so súhlasom stáleho rozhodcovského súdu zmeni svoju alobu a do skonèenia dokazovania v spotrebite¾skom rozhodcovskom konaní.
(7) Stály rozhodcovský súd je oprávnený poadova
od alobcu, ktorý nie je spotrebite¾om, poplatok pod¾a
sadzobníka poplatkov zverejneného na webovom sídle
stáleho rozhodcovského súdu a urèi na jeho úhradu
primeranú lehotu. Ak alobca poplatok v urèenej lehote
neuhradí, stály rozhodcovský súd spotrebite¾ské rozhodcovské konanie zastaví, o èom písomne upovedomí
úèastníkov spotrebite¾ského rozhodcovského konania.
(8) Stály rozhodcovský súd je oprávnený od alobcu,
ktorý nie je spotrebite¾om, poadova preddavok na
úhradu predpokladaných trov spotrebite¾ského rozhodcovského konania a urèi na jeho úhradu primeranú lehotu. Ak preddavok v urèenej lehote nie je uhradený,
stály rozhodcovský súd spotrebite¾ské rozhodcovské
konanie zastaví, o èom písomne upovedomí úèastníkov
spotrebite¾ského rozhodcovského konania.
§ 26
Úèinky podania aloby
(1) Podanie aloby na stály rozhodcovský súd má rovnaké právne úèinky, ako keby bola aloba podaná na
súde.
15
16
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(2) Po zaèatí spotrebite¾ského rozhodcovského konania nemono v tej istej veci kona a rozhodova na súde
alebo pred iným stálym rozhodcovským súdom okrem
prípadov ustanovených veobecným predpisom o konaní pred súdmi.15)
§ 27
Vzájomná aloba
(1) alovaný môe uplatni svoje práva proti alobcovi vzájomnou alobou najneskôr do zaèatia ústneho pojednávania vo veci samej, inak v primeranej lehote na
to urèenej stálym rozhodcovským súdom, a ak lehota
nebola urèená, do vyhlásenia rozhodcovského rozsudku. Vzájomná aloba sa môe uplatni len v sporoch, na
ktoré sa vzahuje spotrebite¾ská rozhodcovská zmluva.
(2) alobca sa v lehote urèenej stálym rozhodcovským súdom vyjadrí k vzájomnej alobe. Z obsahu vyjadrenia musí by zrejmé stanovisko k podstatným
skutkovým a právnym okolnostiam veci.
(3) O náleitostiach vzájomnej aloby, jej prílohách
a o preddavku na úhradu predpokladaných trov spotrebite¾ského rozhodcovského konania o vzájomnej
alobe primerane platia ustanovenia o alobe.
§ 28
Základné ustanovenia o spotrebite¾skom
rozhodcovskom konaní
(1) V spotrebite¾skom rozhodcovskom konaní je vylúèená dohoda strán o rozhodovaní pod¾a zásad spravodlivosti a miestom spotrebite¾ského rozhodcovského konania môe by výhradne miesto v Slovenskej
republike.
(2) Úèastníci spotrebite¾ského rozhodcovského konania sú povinní poskytova stálemu rozhodcovskému
súdu súèinnos potrebnú na rieenie spotrebite¾ského
sporu.
(3) Spotrebite¾ské rozhodcovské konanie sa spravuje
predpismi stáleho rozhodcovského súdu úèinnými
v èase zaèatia spotrebite¾ského rozhodcovského konania.
(4) V spotrebite¾skom spore s cudzím prvkom sa rozhodujúce právo urèí pod¾a veobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, najmä prednostne aplikovate¾ných predpisov práva
Európskej únie.16)
(5) Procesný úkon spotrebite¾a, a to najmä podanie
aloby, zaslanie alobnej odpovede, vyjadrenia, návrhu
na vykonanie dôkazu, dôkazného prostriedku alebo
námietky nedostatku právomoci nie je moné spoplatni alebo podmieni ich procesné úèinky úhradou poplatku.

) Obèiansky súdny priadok v znení neskorích predpisov.
) Zákon è. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorích predpisov.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I) (Ú. v. EÚ
L 177, 4. 7. 2008).
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 864/2007 z 11. júla 2007 o rozhodnom práve pre mimozmluvné záväzky (Rím II)
(Ú. v. EÚ L 40, 31. 7. 2007).
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(6) Stály rozhodcovský súd je povinný aj bez návrhu
spotrebite¾a preskúma, èi vymáhaný nárok nie je
zaloený na neprijate¾nej zmluvnej podmienke alebo na
zmluvnom dojednaní, ktoré je v rozpore s ustanoveniami veobecne záväzných právnych predpisov na ochranu práv spotrebite¾a.17) Stály rozhodcovský súd je povinný prihliada aj na iné dôvody neplatnosti právneho
úkonu, na ktoré by súd prihliadal aj bez návrhu.
(7) Spotrebite¾ sa môe v konaní da zastúpi advokátom alebo iným zástupcom v súlade so veobecným
predpisom o konaní pred súdmi.15)
(8) V spotrebite¾skom rozhodcovskom konaní stály
rozhodcovský súd nemôe proti spotrebite¾ovi vyda
predbené opatrenie ani rozhodnú v skrátenom konaní.
(9) Stály rozhodcovský súd je povinný umoni podávanie alôb a iných podaní v rámci spotrebite¾ského
rozhodcovského konania aj v elektronickej podobe tým,
e zverejní a udruje elektronickú adresu, na ktorú
môu úèastníci spotrebite¾ského rozhodcovského konania odosiela podania.
(10) Ak stály rozhodcovský súd nerozhodne o alobe
do 90 dní od jej podania, oznámi úèastníkom spotrebite¾ského rozhodcovského konania dôvody, pre ktoré
doposia¾ vo veci nerozhodol, a predpokladaný èas,
v ktorom rozhodne.
(11) Ak je zriaïovate¾ovi zruené povolenie, spotrebite¾ské rozhodcovské konania vedené rozhodcami zapísanými v zozname rozhodcov stáleho rozhodcovského
súdu sa zastavujú dòom doruèenia rozhodnutia ministerstva o zruení povolenia zriaïovate¾ovi; o tejto skutoènosti je zriaïovate¾ povinný písomne informova
úèastníkov neskonèených spotrebite¾ských rozhodcovských konaní do 15 dní odo dòa doruèenia rozhodnutia
ministerstva o zruení povolenia. Úèinky u podaného
návrhu na zaèatie spotrebite¾ského rozhodcovského
konania a vetkých ïalích úkonov úèastníkov spotrebite¾ského rozhodcovského konania zostávajú zachované, ak alobca podá alobu na súd do troch mesiacov
od výmazu stáleho rozhodcovského súdu zo zoznamu
stálych rozhodcovských súdov. Doba spotrebite¾ského
rozhodcovského konania, ktoré bolo zastavené pod¾a
prvej vety, sa nezapoèítava do premlèacej doby pod¾a
osobitného predpisu.18)
(12) Rozhodca je povinný poèas a po skonèení svojej
funkcie zachováva mlèanlivos o vetkých skutoènostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone svojej funkcie
alebo v súvislosti s òou. Tejto povinnosti ho môe zbavi len zmluvná strana, v ktorej záujme je viazaný po17
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vinnosou zachováva mlèanlivos; ustanovenia
osobitných predpisov tým nie sú dotknuté.19)
(13) Odmena rozhodcu nesmie závisie od rozhodnutia spotrebite¾ského sporu, najmä musí by rovnaká
bez oh¾adu na formu alebo spôsob skonèenia spotrebite¾ského rozhodcovského konania. Rozhodca nesmie
za svoju rozhodcovskú èinnos prijíma odmenu alebo
akéko¾vek výhody od inej osoby ako zriaïovate¾a stáleho rozhodcovského súdu, v ktorého zozname je zapísaný.
§ 29
Námietka proti rozhodcovi
(1) Osoba ustanovená za rozhodcu je povinná bez
zbytoèného odkladu informova úèastníkov spotrebite¾ského rozhodcovského konania a stály rozhodcovský súd o vetkých skutoènostiach, pre ktoré by mohla
by z prejednávania a rozhodovania veci vylúèená, ak
so zrete¾om na jej pomer k veci, k úèastníkom spotrebite¾ského rozhodcovského konania alebo k ich zástupcom mono ma pochybnos o jej nepredpojatosti. Rozhodca je bez zbytoèného odkladu povinný informova
úèastníkov spotrebite¾ského rozhodcovského konania
o akýchko¾vek okolnostiach, ktoré by mohli ma vplyv
na jeho nezávislos a nestrannos, ktoré by mohli vyvola zdanie tohto vplyvu alebo ktoré by mohli spôsobi
konflikt záujmov vo vzahu ku ktorémuko¾vek úèastníkovi spotrebite¾ského rozhodcovského konania, v ktorom má rozhodnú.
(2) Úèastník spotrebite¾ského rozhodcovského konania, ktorý chce poda námietku voèi rozhodcovi, zale
do 15 dní odo dòa, keï sa dozvedel o okolnostiach pod¾a odseku 1 alebo o nesplnení podmienok pod¾a § 8
ods. 1, písomné oznámenie dôvodov námietky stálemu
rozhodcovskému súdu. Súhlas s námietkou druhého
úèastníka spotrebite¾ského rozhodcovského konania
sa povauje za dohodu o odvolaní rozhodcu z funkcie.
Ak sa rozhodca, voèi ktorému bola námietka vznesená,
funkcie nevzdá alebo ak druhý úèastník konania nebude s námietkou súhlasi, o námietke rozhodne na iados úèastníka konania orgán urèený tatútom, a to do
30 dní od jej doruèenia.
§ 30
Rozhodovanie o právomoci
(1) Stály rozhodcovský súd je oprávnený aj bez námietky rozhodnú o svojej právomoci vrátane rozhodnutia o námietkach existencie alebo platnosti spotrebite¾skej rozhodcovskej zmluvy. Ak stály rozhodcovský

) Napríklad § 53 Obèianskeho zákonníka, zákon è. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebite¾a pri finanèných slubách na dia¾ku a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon è. 250/2007 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon
è. 129/2010 Z. z. o spotrebite¾ských úveroch a o iných úveroch a pôièkách pre spotrebite¾ov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov, zákon è. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebite¾a pri predaji tovaru alebo poskytovaní sluieb na základe
zmluvy uzavretej na dia¾ku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 151/2014 Z. z., èl. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 2006/2004 z 27. októbra 2004 o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za vynucovanie právnych predpisov na ochranu spotrebite¾a (nariadenie o spolupráci
v oblasti ochrany spotrebite¾a) (Ú. v. EÚ L 364, 9. 12. 2004).
18
) § 101 Obèianskeho zákonníka v znení neskorích predpisov.
19
) Napríklad § 124 Obèianskeho súdneho poriadku v znení neskorích predpisov, § 129 ods. 2 Trestného poriadku v znení neskorích
predpisov.
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súd dospeje k záveru, e nemá právomoc rozhodova vo
veci samej, rozhodcovským uznesením spotrebite¾ské
rozhodcovské konanie zastaví.
(2) Stály rozhodcovský súd rozhodne o námietke právomoci vznesenej úèastníkom konania rozhodcovským
uznesením alebo v rozhodcovskom rozsudku. Ak stály
rozhodcovský súd rozhodne rozhodcovským uznesením o tom, e má právomoc rozhodova, úèastník spotrebite¾ského rozhodcovského konania, ktorý námietku
podal, môe do 30 dní od doruèenia rozhodnutia o námietke poda návrh na súd, aby rozhodol o vznesenej
námietke a urèil, e stály rozhodcovský súd nemá právomoc rozhodova vo veci samej. Proti rozhodnutiu
súdu, ktorým urèil, e stály rozhodcovský súd má právomoc rozhodova, nie je prípustný opravný prostriedok. Stály rozhodcovský súd môe poèas rozhodovania
o námietke pokraèova v spotrebite¾skom rozhodcovskom konaní, nemôe vak vyda rozhodcovský rozsudok.
§ 31
Úkony v spotrebite¾skom rozhodcovskom konaní
(1) Spotrebite¾ské rozhodcovské konanie sa uskutoèòuje v sídle stáleho rozhodcovského súdu.
(2) Ak sa tým nesaí právo úèastníka konania na
prístup k súdu, stály rozhodcovský súd môe uskutoèni jednotlivé úkony na mieste, ktoré povauje za vhodné,
najmä na vypoèutie svedkov, znalcov alebo úèastníkov
spotrebite¾ského rozhodcovského konania, preskúmanie tovaru, majetku alebo listín.
§ 32
Jazyk spotrebite¾ského rozhodcovského konania
(1) Spotrebite¾ má právo na vedenie spotrebite¾ského
rozhodcovského konania v slovenskom jazyku, a ak je
to pre spotrebite¾a prijate¾né, v jazyku, v ktorom je vyhotovená spotrebite¾ská rozhodcovská zmluva, alebo
v jazyku, v ktorom obvykle rokoval s dodávate¾om.
V ostatných prípadoch sa koná v jazyku, o ktorom rozhodol stály rozhodcovský súd, ak sa na jazyku spotrebite¾ského rozhodcovského konania pred súdom nedohodli úèastníci spotrebite¾ského rozhodcovského konania.
(2) Stály rozhodcovský súd môe nariadi, aby bol ku
kadej listine priloený úradný preklad do jazyka pod¾a
odseku 1.

tejto skutoènosti, písomnosti sa povaujú za doruèené
po troch dòoch od vrátenia nedoruèenej zásielky stálemu rozhodcovskému súdu, ak sú zaslané do posledného známeho sídla alebo miesta podnikania, alebo miesta trvalého pobytu adresáta doporuèenou zásielkou
alebo iným spôsobom, ktorý umoòuje overi snahu
doruèi písomnosti.
(2) Stály rozhodcovský súd doruèuje písomnosti
spotrebite¾ovi do vlastných rúk na adresu uvedenú
v spotrebite¾skej zmluve, na ktorú sa vzahuje spotrebite¾ská rozhodcovská zmluva, alebo na inú adresu
oznámenú spotrebite¾om alebo zistenú stálym rozhodcovským súdom najmä z listín, ktoré sú obsahom spisu. Stály rozhodcovský súd je na úèely doruèovania
oprávnený poiada bezplatne o súèinnos pri zisovaní
adresy spotrebite¾a register obyvate¾ov Slovenskej republiky.20) Ak sa nepodarilo doruèi písomnos spotrebite¾ovi na iadnu z uvedených alebo zistených adries,
povauje sa písomnos za doruèenú po siedmich dòoch
od vrátenia nedoruèenej zásielky stálemu rozhodcovskému súdu aj vtedy, ak sa písomnos vráti ako nedoruèená.
(3) Písomnosti s výnimkou aloby a rozhodnutí stáleho rozhodcovského súdu mono doruèova aj elektronickými prostriedkami, ak úèastník spotrebite¾ského
rozhodcovského konania oznámi stálemu rozhodcovskému súdu adresu na zasielanie písomností elektronickými prostriedkami a poiada o zasielanie písomností výluène elektronickými prostriedkami alebo ak
strany v rozhodcovskej zmluve uviedli adresu na zasielanie písomností elektronickými prostriedkami a dohodli elektronický spôsob zasielania písomností. Písomnos stáleho rozhodcovského súdu sa povauje za
doruèenú piaty deò od jej odoslania, aj keï ju adresát
nepreèítal. Doruèovanie na elektronickú adresu uvedenú v spotrebite¾skej rozhodcovskej zmluve je úèinné,
iba ak úèastník spotrebite¾ského rozhodcovského konania ïalou elektronickou komunikáciou potvrdí aktuálnos elektronickej adresy.
(4) Doruèovanie písomností prostredníctvom opatrovníka, úradnej tabule alebo iného verejne prístupného miesta je vylúèené.
(5) Zásielka sa povauje za podmienok pod¾a osobitného predpisu21) za doruèenú aj doruèením do elektronickej schránky.
§ 34

§ 33

Ústne pojednávanie a písomné konanie

Doruèovanie

(1) Stály rozhodcovský súd rozhodne, èi nariadi ústne pojednávanie alebo èi konanie bude písomné. Stály
rozhodcovský súd môe nariadi ústne pojednávanie aj
na návrh úèastníka spotrebite¾ského rozhodcovského
konania.

(1) Písomnosti sa povaujú za doruèené, ak boli doruèené adresátovi, ktorý nie je spotrebite¾om, osobne
alebo do sídla, alebo na miesto podnikania adresáta,
alebo na miesto jeho trvalého pobytu. Ak nemono doruèi písomnos adresátovi na nijakom z uvedených
miest ani po vynaloení primeraného úsilia na zistenie
20

Strana 2719

(2) Spotrebite¾ má právo navrhnú, aby sa jeho vec
prejednala na ústnom pojednávaní. K návrhu na naria-

) § 23a ods. 2 zákona è. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu obèanov Slovenskej republiky a registri obyvate¾ov Slovenskej republiky v znení
neskorích predpisov.
21
) Zákon è. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení zákona è. 214/2014 Z. z.
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denie ústneho pojednávania pripojí tvrdenia a dôkazy,
ktorých vykonanie na ústnom pojednávaní poaduje.
Ak z okolností uvedených v návrhu na nariadenie ústneho pojednávania vyplýva potreba jeho nariadenia
najmä z dôvodu, e bez jeho nariadenia nebude moné
vysporiada sa s návrhmi a tvrdeniami spotrebite¾a,
stály rozhodcovský súd nariadi ústne pojednávanie.
(3) Spotrebite¾ské rozhodcovské konanie je neverejné, ak sa úèastníci spotrebite¾ského rozhodcovského
konania nedohodli inak. Úèastník konania môe kedyko¾vek v priebehu konania poiada stály rozhodcovský
súd o verejné vyhlásenie rozhodcovského rozsudku.
(4) Úèastník spotrebite¾ského rozhodcovského konania sa na ústnom pojednávaní zúèastòuje priamo alebo
prostredníctvom svojho zástupcu. Ak úèastníci spotrebite¾ského rozhodcovského konania nemohli vèas
a riadne vykona potrebný úkon, stály rozhodcovský
súd im môe umoni vykona ho dodatoène.
(5) Úèastníkom spotrebite¾ského rozhodcovského
konania sa musí doruèi oznámenie o kadom ústnom
pojednávaní stáleho rozhodcovského súdu v dostatoènom èasovom predstihu, nie menej ako pä dní pred
jeho konaním a vdy najmenej 30 dní pred konaním
ústneho pojednávania, ak sa oznámenie doruèuje
úèastníkovi spotrebite¾ského rozhodcovského konania
do cudziny. Súèasou oznámenia je aj výzva na predloenie listín a predmetov, ak tieto doposia¾ úèastník
nepredloil, v lehote nie kratej ako 30 dní, a pouèenie
o následkoch pod¾a odseku 6.
(6) Ak sa úèastník spotrebite¾ského rozhodcovského
konania, ktorý bol riadne upovedomený o èase a mieste
spotrebite¾ského rozhodcovského konania, po predchádzajúcom ospravedlnení nedostaví na ústne pojednávanie alebo nepredloí listiny alebo predmety, stály
rozhodcovský súd môe pokraèova v spotrebite¾skom
rozhodcovskom konaní a vyda rozhodcovský rozsudok
na základe dôkazov, ktoré mu boli predloené. Ustanovenie § 25 ods. 5 tým nie je dotknuté.
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nania. Stály rozhodcovský súd uvái výber a spôsob vykonania dôkazov pod¾a ich moného prínosu k objasneniu veci.
(2) Dokazovanie treba vykonáva tak, aby sa zachovala povinnos mlèanlivosti o utajovaných skutoènostiach chránených pod¾a osobitných predpisov22) a iná
zákonom ustanovená alebo tátom uznaná povinnos
mlèanlivosti. V týchto prípadoch mono vykonáva výsluch, len ak vyslúchaného oslobodil od povinnosti zachováva mlèanlivos prísluný orgán alebo ten, v záujme ochrany koho má túto povinnos. To platí
primerane aj pri vykonávaní iných dôkazov.
(3) Ak stály rozhodcovský súd nemôe zabezpeèi vykonanie dôkazu sám, poiada o to súd.23) Stály rozhodcovský súd uloí úèastníkovi spotrebite¾ského rozhodcovského konania, ktorý dôkaz navrhol, aby na
doiadanom súde zloil preddavok na úhradu trov
doiadania. Trovy doiadania v sume urèenej doiadaným súdom sú súèasou trov spotrebite¾ského rozhodcovského konania.
(4) Výsledky dokazovania hodnotí stály rozhodcovský súd jednotlivo a vo vzájomných súvislostiach nestranne pod¾a svojej úvahy.
(5) V záujme ochrany spotrebite¾a môe stály rozhodcovský súd od kadého vyadova informácie, listiny
a iné dôkazné prostriedky, ktoré majú význam pre konanie a rozhodnutie stáleho rozhodcovského súdu, za
náhradu vecných nákladov, inak môe poiada o vykonanie dôkazu súd.
(6) Vetky listinné dôkazy alebo podania predloené
stálemu rozhodcovskému súdu jedným úèastníkom
spotrebite¾ského rozhodcovského konania sa musia
bez zbytoèného odkladu doruèi ostatným úèastníkom
spotrebite¾ského rozhodcovského konania. Rovnako sa
musí vetkým úèastníkom spotrebite¾ského rozhodcovského konania doruèi kadý listinný dôkaz, ktorý
stály rozhodcovský súd zaobstaral vlastnou èinnosou.

(8) Ak stály rozhodcovský súd v èase medzi uzavretím spotrebite¾skej rozhodcovskej zmluvy a zaèatím
spotrebite¾ského rozhodcovského konania zmení sídlo,
má spotrebite¾ právo, aby sa ústne pojednávanie nariadené pod¾a odseku 1 uskutoènilo v obci, kde bolo pôvodné sídlo stáleho rozhodcovského súdu.

(7) Ak spotrebite¾ v spotrebite¾skom rozhodcovskom
konaní nemôe predloi navrhovaný doklad, listinu
alebo iný dôkaz súvisiaci so spotrebite¾ským rozhodcovským konaním, pretoe doklad, listinu alebo iný dôkaz súvisiaci so spotrebite¾ským rozhodcovským konaním má iný úèastník, ktorý má na základe zmluvy alebo
zákona taký doklad, listinu alebo iný dôkaz, je tento
úèastník povinný na základe návrhu spotrebite¾a alebo
na poiadanie stáleho rozhodcovského súdu predloi
bez zbytoèného odkladu stálemu rozhodcovskému
súdu tento doklad, listinu alebo iný dôkaz, ktorý
nemôe predloi spotrebite¾. To neplatí, ak úèastník
konania inak preukáe skutoènos, ktorej sa uvedený
doklad, listina alebo iný dôkaz týka.

§ 35

§ 36

Dokazovanie

Ustanovenie znalca

(1) Stály rozhodcovský súd vykonáva dôkazy navrhnuté úèastníkmi spotrebite¾ského rozhodcovského ko-

(1) Stály rozhodcovský súd môe ustanovi znalca,24)
ak rozhodnutie závisí od posúdenia skutoèností, na

(7) Ak úèastník spotrebite¾ského rozhodcovského
konania riadne a vèas, najmenej tri dni pred konaním
ústneho pojednávania, ospravedlní svoju neúèas na
ústnom pojednávaní a súèasne poiada stály rozhodcovský súd o prejednanie veci na ústnom pojednávaní
za jeho prítomnosti, stály rozhodcovský súd urèí náhradný termín ústneho pojednávania.

22

) Zákon è. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutoèností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
) § 39 a 40 Obèianskeho súdneho poriadku v znení neskorích predpisov.
24
) Zákon è. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmoèníkoch a prekladate¾och a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
23
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ktoré treba odborné znalosti. Znalec podá znalecký posudok písomne; stály rozhodcovský súd pod¾a odseku 3 rozhodne, v ktorých prípadoch znalca vyslúchne.
(2) Stály rozhodcovský súd môe uloi úèastníkovi
spotrebite¾ského rozhodcovského konania, aby poskytol znalcovi vetky podstatné informácie alebo predloil, alebo sprístupnil vetky podstatné listiny alebo
predmety, podal mu potrebné vysvetlenia, alebo aby
nieèo vykonal alebo znáal, ak je to potrebné na podanie znaleckého posudku.
(3) Ak sa úèastníci spotrebite¾ského rozhodcovského
konania nedohodli inak alebo ak o to poiada jeden
z nich a stály rozhodcovský súd to povauje za potrebné, môe stály rozhodcovský súd poiada znalca
o úèas na ústnom pojednávaní, kde mu môu úèastníci spotrebite¾ského rozhodcovského konania klás
otázky a iada vysvetlenia.
§ 37
Trovy spotrebite¾ského rozhodcovského konania
(1) Trovy spotrebite¾ského rozhodcovského konania
sú hotové výdavky úèastníkov spotrebite¾ského rozhodcovského konania a ich zástupcov, trovy vykonania
dôkazov, poplatky za spotrebite¾ské rozhodcovské konanie, znaleèné, tlmoèné a odmena za zastupovanie, ak
je zástupcom advokát.
(2) Úèastníkovi spotrebite¾ského rozhodcovského
konania, ktorý mal vo veci plný úspech, súd prizná náhradu trov potrebných na úèelné uplatòovanie alebo
bránenie práva proti úèastníkovi, ktorý vo veci úspech
nemal.
(3) Ak mal úèastník spotrebite¾ského rozhodcovského konania vo veci úspech len èiastoèný, súd náhradu
trov pomerne rozdelí, prípadne vysloví, e iadny
z úèastníkov spotrebite¾ského rozhodcovského konania nemá na náhradu trov právo.
(4) Trovy konania, ktoré je povinný znáa spotrebite¾, nesmú by neprimerané; primeranos sa posudzuje
najmä s oh¾adom na istinu uplatòovaného nároku. Poplatok za spotrebite¾ské rozhodcovské konanie priznaný úspenému úèastníkovi v rámci trov konania nesmie prevýi výku poplatku, ktorý mono vyrubi
v súdnom konaní pod¾a osobitného predpisu.25)
(5) Ak sú tu dôvody hodné osobitného zrete¾a, stály
rozhodcovský súd výnimoène náhradu trov konania
celkom alebo sèasti neprizná. Stály rozhodcovský súd
prihliadne najmä na okolnosti, èi úèastník spotrebite¾ského rozhodcovského konania, ktorému sa priznáva
náhrada trov konania, uviedol skutoènosti a dôkazy pri
prvom úkone, ktorý mu patril; to neplatí, ak úèastník
spotrebite¾ského rozhodcovského konania nemohol
tieto skutoènosti a dôkazy uplatni. Ak sú trovy konania v drobných sporoch pod¾a osobitného predpisu26)
neprimerané voèi poh¾adávke, môe ich stály rozhodcovský súd neprizna alebo zníi.
25
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(6) Ak stály rozhodcovský súd spotrebite¾ské rozhodcovské konanie zastaví z dôvodu nedostatku právomoci
rozhodova, neprizná iadnemu úèastníkovi náhradu
trov konania.
Rozhodcovské rozhodnutie
§ 38
Rozhodovanie viacerými rozhodcami
(1) Ak vec rozhodujú viacerí rozhodcovia, dohodnú
sa, ktorý z nich bude predsedajúcim rozhodcom. Ak sa
nedohodnú, rozhodne o predsedajúcom rozhodcovi
predseda stáleho rozhodcovského súdu. V spotrebite¾skom rozhodcovskom konaní s viac ako jedným rozhodcom je na kadé rozhodnutie stáleho rozhodcovského súdu potrebný súhlas väèiny vetkých rozhodcov.
Ak sa rozhodca nezúèastní na hlasovaní o rozhodcovskom rozhodnutí, ostatní rozhodcovia môu rozhodnú
bez neho. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedajúceho rozhodcu.
(2) Rozhodca, ktorého pri hlasovaní ostatní rozhodcovia prehlasovali, je oprávnený pripoji k rozhodcovskému rozhodnutiu svoje odchylné stanovisko a odôvodni ho. Rozhodcovské rozhodnutie podpisujú vetci
rozhodcovia. Ak rozhodca odmietne podpísa rozhodcovské rozhodnutie alebo ho nepodpíe z iného dôvodu,
uvedie sa to v rozhodcovskom rozhodnutí spolu s dôvodom, pre ktorý rozhodca rozhodcovské rozhodnutie nepodpísal.
(3) Rozhodcovia môu písomne poveri predsedajúceho rozhodcu vydáva rozhodcovské uznesenia o procesných otázkach poèas spotrebite¾ského rozhodcovského konania.
§ 39
Rozhodcovský rozsudok
(1) Stály rozhodcovský súd vydá rozhodcovský rozsudok
a) ak rozhoduje vo veci samej,
b) na základe zmieru uzavretého úèastníkmi spotrebite¾ského rozhodcovského konania.
(2) Stály rozhodcovský súd musí v spotrebite¾skom
rozhodcovskom konaní rozhodnú o kadom návrhu
uvedenom v alobe alebo vo vzájomnej alobe alebo
uplatnenom dodatoène poèas spotrebite¾ského rozhodcovského konania; nesmie vak prekroèi medze
uplatnených návrhov okrem prípadu urèenia neprijate¾nosti zmluvnej podmienky. Nemono prisúdi, èo odporuje zákonu alebo ho obchádza, alebo sa prieèi dobrým mravom, a plnenie, ktoré je nemoné. Rovnako
nemono prisúdi plnenie zo spotrebite¾skej zmluvy,
ktorá je v rozpore s ustanoveniami veobecne záväzných právnych predpisov na ochranu práv spotrebite¾a,17) najmä ak obsahuje neprijate¾nú zmluvnú podmienku. Ak sa dôvod, pre ktorý nemono prisúdi
plnenie, vzahuje len na èas zmluvy, nemono prisúdi

) Zákon Slovenskej národnej rady è. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorích predpisov.
26
) § 200ea Obèianskeho súdneho poriadku v znení neskorích predpisov.
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plnenie týkajúce sa len tejto èasti, ak z povahy zmluvy
alebo jej obsahu alebo z okolností, za ktorých dolo k jej
uzavretiu, nevyplýva, e túto èas nemono oddeli od
ostatného obsahu.
(3) Stály rozhodcovský súd môe vyda èiastoèný rozhodcovský rozsudok o právnom základe alebo o èasti
uplatneného nároku, musí vak vo výrokovej èasti
uvies, e ide o èiastoèný rozhodcovský rozsudok.
§ 40
Forma a obsah rozhodcovského rozsudku
(1) Rozhodcovský rozsudok sa vyhotovuje v listinnej
podobe.
(2) Rozhodcovský rozsudok obsahuje
a) oznaèenie stáleho rozhodcovského súdu, ktorý rozhodcovský rozsudok vydal,
b) mená a priezviská rozhodcov,
c) oznaèenie úèastníkov spotrebite¾ského rozhodcovského konania pod¾a § 25 ods. 1 písm. a),
d) miesto spotrebite¾ského rozhodcovského konania,
e) dátum vydania rozhodcovského rozsudku,
f) výrok,
g) odôvodnenie,
h) pouèenie o monosti poda na súd alobu o zruenie
rozhodcovského rozsudku a o lehote na jej podanie
vrátane odkazu na webové sídlo ministerstva, na
ktorom je zverejnený vzor aloby o zruenie rozhodcovského rozsudku pod¾a prílohy è. 3.
(3) Výrok obsahuje rozhodnutie vo veci, prípadne aj
rozhodnutie o povinnosti nahradi trovy spotrebite¾ského rozhodcovského konania vrátane ich výky a pomeru, v akom úèastníci spotrebite¾ského rozhodcovského konania trovy znáajú. Ak sa v rozhodnutí
ukladá povinnos nieèo plni, stály rozhodcovský súd
urèí lehotu na plnenie nie kratiu ako tri dni.
(4) Stály rozhodcovský súd v odôvodnení uvedie najmä, z èoho odvodzoval svoju právomoc, èoho sa alobca
domáhal a z akých dôvodov, ako sa vo veci vyjadril alovaný, prípadne iný úèastník spotrebite¾ského rozhodcovského konania, struène, jasne a výstine vysvetlí,
ktoré skutoènosti povauje za preukázané, z ktorých
dôkazov vychádzal a akými úvahami sa spravoval pri
hodnotení dôkazov, preèo nevykonal ïalie navrhnuté
dôkazy a ako vec právne posúdil vrátane toho, ktoré
právne predpisy pouil; stály rozhodcovský súd uvedie
osobitne právne predpisy na ochranu práv spotrebite¾a, ktoré pri rozhodovaní pouil. Stály rozhodcovský
súd dbá na to, aby odôvodnenie rozsudku bolo presvedèivé.
§ 41
Úèinky rozhodcovského rozsudku
(1) Doruèený rozhodcovský rozsudok má za podmienok pod¾a § 46 ods. 2 pre úèastníkov spotrebite¾ského
rozhodcovského konania rovnaké úèinky ako právoplatný rozsudok súdu.
27
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(2) Rozhodcovský rozsudok, ktorý má úèinky právoplatného rozsudku súdu pod¾a odseku 1, je po uplynutí
lehoty na plnenie v Slovenskej republike vykonate¾ný
pod¾a osobitného predpisu.27)
§ 42
Oprava rozhodcovského rozsudku
Chyby v písaní a poèítaní, ako aj iné zrejmé nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodcovského rozhodnutia opraví stály rozhodcovský súd kedyko¾vek aj bez
návrhu. Opravné rozhodcovské uznesenie sa doruèí
vetkým úèastníkom spotrebite¾ského rozhodcovského
konania.
§ 43
Rozhodcovské uznesenie
(1) Ak tento zákon neustanovuje inak, stály rozhodcovský súd rozhoduje rozhodcovským uznesením. Rozhodcovským uznesením sa rozhoduje najmä o podmienkach spotrebite¾ského rozhodcovského konania,
o zmene alebo doplnení aloby alebo alobnej odpovede, o právomoci na rozhodnutie vo veci samej, o zastavení spotrebite¾ského rozhodcovského konania, o trovách spotrebite¾ského rozhodcovského konania, ako aj
o veciach, ktoré sa týkajú vedenia spotrebite¾ského rozhodcovského konania.
(2) Na rozhodcovské uznesenie sa pouijú primerane
ustanovenia § 39 a 42.
§ 44
Zmier
(1) Ak úèastníci spotrebite¾ského rozhodcovského
konania v jeho priebehu uzatvoria zmier, stály rozhodcovský súd spotrebite¾ské rozhodcovské konanie zastaví. Na iados úèastníkov spotrebite¾ského rozhodcovského konania môe stály rozhodcovský súd
schváli uzavretý zmier formou rozhodcovského rozsudku o dohodnutých podmienkach. Stály rozhodcovský súd spotrebite¾ské rozhodcovské konanie nezastaví a uzavretý zmier formou rozhodcovského rozsudku
neschváli, ak je zmier v rozpore s hmotným právom
a s právnymi predpismi na ochranu práv spotrebite¾a.
(2) Na rozhodcovský rozsudok o dohodnutých podmienkach sa primerane vzahujú ustanovenia § 39 a 42.
§ 45
aloba o zruenie rozhodcovského rozsudku
(1) Úèastník spotrebite¾ského rozhodcovského konania sa môe alobou podanou proti druhému úèastníkovi na súde domáha zruenia rozhodcovského rozsudku, ak
a) úèastník spotrebite¾ského rozhodcovského konania
nemal spôsobilos uzavrie spotrebite¾skú rozhodcovskú zmluvu,

) § 41 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekuènej èinnosti (Exekuèný poriadok) a o zmene a doplnení ïalích zákonov v znení neskorích predpisov.
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b) úèastník spotrebite¾ského rozhodcovského konania
nebol riadne upovedomený o ustanovení rozhodcu
alebo o spotrebite¾skom rozhodcovskom konaní alebo mu nebolo umonené sa zúèastni na spotrebite¾skom rozhodcovskom konaní,
c) rozhodcovským rozsudkom sa rozhodol spor, ktorý
spotrebite¾ská rozhodcovská zmluva nepredvídala,
alebo sa ním rozhodlo o veci, ktorá je pod¾a tohto zákona vylúèená zo spotrebite¾ského rozhodcovského
konania,
d) stály rozhodcovský súd nebol ustanovený v súlade
s týmto zákonom, v spotrebite¾skom rozhodcovskom
konaní sa nepostupovalo v súlade s ustanoveniami
tohto zákona a uvedený nedostatok mohol ma vplyv
na výsledok sporu,
e) spotrebite¾ská rozhodcovská zmluva neobsahuje
náleitosti pod¾a § 3 alebo je tu iný dôvod neplatnosti
spotrebite¾skej rozhodcovskej zmluvy,
f) stály rozhodcovský súd nenariadil ústne pojednávanie, hoci spotrebite¾ jeho nariadenie navrhoval pod¾a § 34 ods. 2 a z okolností uvedených v návrhu na
nariadenie ústneho pojednávania vyplývala potreba
jeho nariadenia najmä z dôvodu, e bez ústneho pojednávania sa nebolo moné vysporiada s návrhmi
a tvrdeniami spotrebite¾a, a toto pochybenie mohlo
ma vplyv na výsledok sporu,
g) v konaní nebol správne zistený skutkový stav tým,
e stály rozhodcovský súd nesprávne vyhodnotil
predloené dôkazy, nevykonal navrhované dôkazy
alebo neumonil spotrebite¾ovi predloi dôkazy,
a toto pochybenie mohlo ma vplyv na výsledok sporu,
h) vo veci rozhodoval zaujatý rozhodca,
i) stály rozhodcovský súd rozhodol v rozpore s ustanoveniami veobecne záväzných právnych predpisov
na ochranu práv spotrebite¾a,17) a toto poruenie
mohlo ma vplyv na výsledok sporu,
j) rozhodcovský rozsudok zaväzuje úèastníka spotrebite¾ského rozhodcovského konania na plnenie, ktoré je svojou povahou objektívne nemoné, právom
nedovolené alebo odporuje dobrým mravom,
k) výkon rozhodcovského rozsudku by bol v rozpore
s verejným poriadkom Slovenskej republiky,
l) rozhodcovský rozsudok vychádza z nesprávneho
právneho posúdenia veci.
(2) aloba o zruenie rozhodcovského rozsudku sa
môe poda na tlaèive, ktorého vzor je uvedený v prílohe
è. 3. Ak spotrebite¾ neuvedie skutoènosti odôvodòujúce výber dôvodu zruenia rozhodcovského rozsudku
pod¾a vzoru tlaèiva uvedeného v prílohe è. 3, súd alobu ani po neúspenej výzve na doplnenie neodmietne
a v súdnom konaní postupuje tak, aby spotrebite¾ mal
právo pred súdom oznaèi vetky rozhodujúce skutoènosti odôvodòujúce podanie aloby o zruenie rozhodcovského rozsudku.
(3) Súd v konaní o alobe o zruenie rozhodcovského
rozsudku vdy preskúma, èi sú dôvody na zruenie rozhodcovského rozsudku pod¾a odseku 1 písm. c), e) a i)
a l). Ak sa dôvod zruenia rozhodnutia vzahuje len na
èas rozhodcovského rozsudku, súd zruí rozhodcov28
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ský rozsudok len v dotknutej èasti, ak je dotknutú èas
moné oddeli od nedotknutej èasti výroku rozhodcovského rozsudku.
§ 46
Lehota na podanie aloby
(1) alobu o zruenie rozhodcovského rozsudku
mono poda v lehote troch mesiacov odo dòa doruèenia rozhodcovského rozsudku úèastníkovi spotrebite¾ského rozhodcovského konania. Ak úèastník spotrebite¾ského rozhodcovského konania poiadal o opravu
rozhodcovského rozsudku a rozhodcovský rozsudok
bol opravený pod¾a § 42, lehota zaèína plynú od doruèenia rozhodnutia o oprave rozhodcovského rozsudku.
(2) Doruèený rozhodcovský rozsudok nadobudne
právoplatnos a po uplynutí lehoty na podanie aloby
pod¾a odseku 1, a ak je aloba o zruenie rozhodcovského rozsudku podaná, a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia súdu v konaní o zruenie rozhodcovského rozsudku.
(3) Ak bol podaný návrh na zaèatie exekúcie, môe
spotrebite¾ alobu o zruenie rozhodcovského rozsudku poda za podmienok pod¾a osobitného predpisu28) aj
v exekúcii.
§ 47
Postup po zruení rozhodcovského rozsudku
(1) Ak súd zruí rozhodcovský rozsudok z dôvodu neplatnosti spotrebite¾skej rozhodcovskej zmluvy,
nemonosti riei predmet sporu v spotrebite¾skom
rozhodcovskom konaní alebo z dôvodu, e sa rozhodol
spor, ktorý spotrebite¾ská rozhodcovská zmluva nepredvídala, pokraèuje súd po právoplatnosti tohto rozhodnutia na návrh niektorého z úèastníkov spotrebite¾ského rozhodcovského konania v konaní vo veci
v rozsahu uvedenom v alobe alebo v rozsahu uvedenom vo vzájomnej alobe.
(2) Ak súd zruí rozhodcovský rozsudok z iného dôvodu, ako je uvedený v odseku 1, spotrebite¾ská rozhodcovská zmluva zostáva v platnosti a vo veci rozhodne opätovne stály rozhodcovský súd. Rozhodca, ktorý
vydal zruený rozhodcovský rozsudok, je z nového prerokovania a rozhodnutia veci vylúèený a vo veci sa
ustanoví nový rozhodca.
(3) Ak súd zruí rozhodcovský rozsudok z toho dôvodu, e stály rozhodcovský súd rozhodol na základe neprijate¾nej zmluvnej podmienky alebo poruil veobecne záväzné právne predpisy na ochranu práv
spotrebite¾a,17) a ak konanie pokraèuje pred stálym
rozhodcovským súdom pod¾a odseku 2, je stály rozhodcovský súd v ïalom konaní viazaný právnym názorom
súdu o neprijate¾nosti zmluvnej podmienky alebo
o inom poruení veobecne záväzných právnych predpisov na ochranu práv spotrebite¾a.

) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 233/1995 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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TVRTÁ ÈAS
SANOS NA POSTUP ROZHODCU
A DISCIPLINÁRNA ZODPOVEDNOS ROZHODCU
§ 48
Sanos na postup rozhodcu
(1) Úèastník konania môe poda predsedovi stáleho
rozhodcovského súdu alebo ministerstvu sanos na
postup rozhodcu (ïalej len sanos). Predseda stáleho rozhodcovského súdu je povinný zabezpeèi riadne
a vèasné preetrenie sanosti a udriava systematické opatrenia na zabezpeèenie riadneho preetrovania
saností a odstraòovanie a nápravu nedostatkov vyplývajúcich zo zistení pri preetrovaní saností.
(2) Ak sanos smeruje proti predsedovi stáleho rozhodcovského súdu, preetrí ju predsedníctvo stáleho
rozhodcovského súdu.
(3) Ak je zo sanosti zrejmé, e konanie rozhodcu napåòa znaky disciplinárneho previnenia, podá ministerstvo návrh na zaèatie disciplinárneho konania, inak
sanos postúpi na preetrenie predsedovi stáleho
rozhodcovského súdu. Ak je to potrebné, ministerstvo
na úèely zistenia, èi konanie rozhodcu napåòa znaky
disciplinárneho previnenia, vykoná kontrolu pod¾a
tohto zákona.
(4) Podanie sanosti nie je prekákou postupu a rozhodnutia v spotrebite¾skom rozhodcovskom konaní.
§ 49
Zásady preetrovania saností
a oznámenie výsledku preetrenia sanosti
(1) Preetrovaním sanosti predseda stáleho rozhodcovského súdu zisuje skutoèný stav veci a jeho súlad alebo rozpor s týmto zákonom, so veobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu práv spotrebite¾a
a so tatútom a rokovacím poriadkom, ako aj príèiny
vzniku zistených nedostatkov a ich následky.
(2) Pri preetrovaní sanosti predseda stáleho rozhodcovského súdu vychádza z obsahu sanosti bez
oh¾adu na osobu saovate¾a a toho, proti komu
sanos smeruje. Ak je pod¾a obsahu iba èas podania
sanosou, preetrí sa iba v tomto rozsahu. Ak sa
sanos skladá z viacerých èastí, preetruje sa kadá
z nich osobitne.
(3) Èlenovia orgánov stáleho rozhodcovského súdu
a rozhodcovia zapísaní v zozname rozhodcov stáleho
rozhodcovského súdu sú povinní poskytnú potrebnú
súèinnos na úèel riadneho preetrenia sanosti.
(4) Ak predseda stáleho rozhodcovského súdu zistí
poruenie povinností rozhodcu pod¾a tohto zákona alebo zistí, e rozhodca postupoval v rozpore s týmto zákonom, so veobecne záväznými právnymi predpismi na
ochranu práv spotrebite¾a, so tatútom alebo s rokovacím poriadkom, vyhodnotí sanos ako opodstatnenú
a príjme vhodné opatrenia zamerané na nápravu zistených nedostatkov; ak postup rozhodcu alebo poruenie
povinností rozhodcu zakladá disciplinárne previnenie,
podá návrh na zaèatie disciplinárneho konania.
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V ostatných prípadoch predseda stáleho rozhodcovského súdu sanos vyhodnotí ako neopodstatnenú.
(5) Ustanovenie odseku 4 sa pouije aj vtedy, ak
sanos preetruje predsedníctvo stáleho rozhodcovského súdu.
(6) Sanos je preetrená spísaním zápisnice o preetrení sanosti a priebehu jej preetrovania, ktorej súèasou je aj vyhodnotenie preetrenia sanosti a v prípade jej opodstatnenosti uvedenie konkrétnych opatrení
zameraných na nápravu zistených nedostatkov.
(7) Predseda stáleho rozhodcovského súdu alebo
predsedníctvo stáleho rozhodcovského súdu výsledok
preetrenia sanosti pod¾a odseku 6 a prijaté opatrenia oznámi saovate¾ovi a ministerstvu najneskôr do
dvoch mesiacov od doruèenia sanosti; oznámenie obsahuje aj odôvodnenie vyhodnotenia sanosti a ministerstvu sa vdy poskytne aj zápisnica o preetrení
sanosti a priebehu jej preetrovania.
(8) Preetrením sanosti orgánmi stáleho rozhodcovského súdu nie je dotknutá právomoc ministerstva
pod¾a § 48 ods. 3.
(9) V súlade s týmto zákonom môe stály rozhodcovský súd v tatúte upresni postup preetrovania
saností.
§ 50
Disciplinárne previnenie
(1) Disciplinárnym previnením rozhodcu je
a) poruenie povinnosti rozhodcu oznámi skutoènosti
pod¾a tohto zákona,
b) poruenie povinnosti rozhodcu postupova v konaní
nestranne a nezaujato,
c) zavinené konanie rozhodcu, ktoré má za následok
závané prieahy v spotrebite¾skom rozhodcovskom
konaní alebo v disciplinárnom konaní,
d) výkon funkcie rozhodcu pod vplyvom alkoholu,
omamných látok alebo psychotropných látok,
e) svojvo¾né rozhodnutie rozhodcu.
(2) Závané disciplinárne previnenie nezluèite¾né
s funkciou rozhodcu je
a) spáchanie disciplinárneho previnenia napriek
tomu, e u mu bolo za rovnaké disciplinárne previnenie uloené disciplinárne opatrenie,
b) spáchanie disciplinárneho previnenia, ak je vzh¾adom na povahu poruenej povinnosti, spôsob konania, mieru zavinenia alebo iné priaujúce okolnosti
nezluèite¾né s funkciou rozhodcu,
c) poruenie povinnosti vyjadri sa k návrhu na zaèatie
disciplinárneho konania alebo neúèas na ústnom
pojednávaní disciplinárneho senátu, na ktoré bol
predvolaný, bez riadneho a vèasného ospravedlnenia, doruèeného najmenej tri dni predo dòom ústneho pojednávania,
d) prijatie odmeny alebo iného plnenia za rozhodovanie
spotrebite¾ských sporov od inej osoby ako zriaïovate¾a stáleho rozhodcovského súdu, v ktorého zozname je rozhodca zapísaný,
e) plnenie pokynov od zriaïovate¾a, ktoréhoko¾vek
úèastníka spotrebite¾ského rozhodcovského kona-

Èiastka 103

Zbierka zákonov è. 335/2014

nia alebo jeho zástupcu alebo inej tretej osoby súvisiacich s rozhodovaním v spotrebite¾skom rozhodcovskom konaní.
§ 51
Disciplinárne opatrenie
Disciplinárnymi opatreniami sú:
a) písomné napomenutie, ktoré môe by vo forme verejného napomenutia,
b) peòaná pokuta od 500 eur do 5 000 eur,
c) preskúanie,
d) pozastavenie výkonu funkcie rozhodcu,
e) vyèiarknutie zo zoznamu rozhodcov.
§ 52
Doèasné pozastavenie výkonu funkcie rozhodcu
(1) Disciplinárne obvinenému rozhodcovi, proti ktorému sa vedie disciplinárne konanie za závané disciplinárne previnenie nezluèite¾né s výkonom funkcie rozhodcu, za ktoré je moné uloi disciplinárne opatrenie
vyèiarknutie zo zoznamu rozhodcov, mono doèasne
pozastavi výkon funkcie rozhodcu a do právoplatného skonèenia disciplinárneho konania.
(2) Návrh na doèasné pozastavenie výkonu funkcie
rozhodcu podáva ten, kto podal návrh na zaèatie disciplinárneho konania.
(3) O návrhu na doèasné pozastavenie výkonu funkcie rozhodcu disciplinárny senát rozhodne v lehote desiatich dní od jeho doruèenia. Rozhodnutie o doèasnom
pozastavení výkonu funkcie rozhodcu môe disciplinárny senát, ktorý rozhodol o doèasnom pozastavení
výkonu funkcie rozhodcu, zrui aj v priebehu disciplinárneho konania, a to bezodkladne na návrh toho, kto
ho navrhol, na návrh disciplinárne obvineného alebo aj
bez návrhu. Disciplinárne obvinený môe svoj návrh na
zruenie rozhodnutia o doèasnom pozastavení výkonu
funkcie rozhodcu poda znovu najskôr po uplynutí jedného mesiaca od právoplatnosti rozhodnutia o zamietnutí jeho predchádzajúceho návrhu.
(4) Doèasné pozastavenie výkonu funkcie rozhodcu
zaniká dòom právoplatnosti rozhodnutia disciplinárneho senátu.
§ 53
O disciplinárnej zodpovednosti rozhodcu rozhodujú
a disciplinárne opatrenia pod¾a tohto zákona ukladajú
senáty stálej disciplinárnej komisie (ïalej len disciplinárne senáty).
§ 54
Stála disciplinárna komisia a disciplinárny senát
(1) Na úèely vytvárania disciplinárnych senátov sa
zriaïuje stála disciplinárna komisia. Stála disciplinárna komisia pozostáva z 15 èlenov menovaných ministrom, z ktorých
29
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a) pä èlenov vymenúva minister aspoò z desiatich
kandidátov navrhnutých z radov rozhodcov záujmovým zdruením zriaïovate¾ov stálych rozhodcovských súdov alebo záujmovým zdruením rozhodcov,
b) desa èlenov vymenúva minister zo zamestnancov
ministerstva, iných osôb, ktoré pôsobia najmä v sektore vysokých kôl, neziskovom sektore alebo vykonávajú právnické povolanie; tieto osoby musia spåòa podmienky na udelenie povolenia na výkon
funkcie rozhodcu oprávneného rozhodova spotrebite¾ské spory.
(2) Minister odvolá èlena stálej disciplinárnej komisie, ak èlen stratil predpoklady na vymenovanie za èlena stálej disciplinárnej komisie.
(3) Minister môe odvola èlena stálej disciplinárnej
komisie, ak èlen neplní riadne povinnosti èlena stálej
disciplinárnej komisie a svojím konaním sauje èinnos disciplinárneho senátu; odvolaním zaniká èlenstvo v disciplinárnom senáte.
(4) Ak nie je moné èlenov stálej disciplinárnej komisie vymenova pod¾a odseku 1, vymenuje minister
èlenov zo zamestnancov ministerstva alebo iných osôb,
ktoré majú vysokokolské vzdelanie druhého stupòa
v tudijnom odbore právo a aspoò päroènú prax v oblasti obèianskeho práva vrátane práva ochrany spotrebite¾a alebo obchodného práva.
(5) Po vymenovaní èlenov stálej disciplinárnej komisie sa náhodným výberom vytvára pä samostatných
disciplinárnych senátov stálej disciplinárnej komisie,
ktoré budú vykonáva jej disciplinárnu pôsobnos tak,
aby v kadom senáte bol zastúpený jeden èlen stálej
disciplinárnej komisie pod¾a odseku 1 písm. a) a dvaja
èlenovia stálej disciplinárnej komisie pod¾a odseku 1
písm. b). Ustanovenie sa primerane pouije aj pre prípad postupu pod¾a odseku 4.
(6) Pod¾a pravidiel ustanovených v odsekoch 1 a 4
minister vymenuje rovnaký poèet náhradníkov èlenov
stálej disciplinárnej komisie.
(7) Predsedu disciplinárneho senátu zvolia spomedzi seba èlenovia disciplinárneho senátu bezodkladne
po vytvorení disciplinárneho senátu; inak je predsedom disciplinárneho senátu èlen disciplinárneho senátu navrhnutý ministrom.
(8) Predseda disciplinárneho senátu a èlenovia disciplinárneho senátu vykonávajú funkciu bez nároku
na odmenu; majú vak nárok na náhradu výdavkov
spojených s výkonom funkcie pod¾a osobitného predpisu.29)
(9) Ak ïalej nie je ustanovené inak, vykonáva vetky úkony v disciplinárnom konaní disciplinárny senát.
(10) Ministerstvo vedie zoznam predsedov disciplinárnych senátov a èlenov disciplinárnych senátov
v rozsahu meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu.
(11) Ministerstvo zverejòuje zoznam èlenov stálej
disciplinárnej komisie s uvedením ich mena a priezviska a zloenie jednotlivých disciplinárnych senátov po-

) Zákon è. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorích predpisov.
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d¾a odseku 5 na webovom sídle ministerstva a bezodkladne zverejòuje vetky zmeny v zloení stálej
disciplinárnej komisie alebo disciplinárnych senátov.
§ 55
(1) Predseda disciplinárneho senátu alebo èlen disciplinárneho senátu je vylúèený z prejednávania a rozhodovania veci, ak
a) rozhodoval vo veci, ktorej sa disciplinárne prejednávaný skutok týka,
b) je alebo bol zapísaný v zozname rozhodcov stáleho
rozhodcovského súdu, v ktorého zozname je zapísaný aj rozhodca, ktorého vec sa disciplinárne prejednáva,
c) nemôe po dobu aspoò iestich týdòov vykonáva
svoju funkciu,
d) iný disciplinárny senát na základe písomnej námietky
zaujatosti úèastníka konania rozhodol, e predseda
disciplinárneho senátu alebo èlen disciplinárneho
senátu je vylúèený z prejednávania a rozhodovania
veci.
(2) Ak je predseda disciplinárneho senátu alebo èlen
disciplinárneho senátu vylúèený, písomne sa vzdal
èlenstva v stálej disciplinárnej komisii, zomrel alebo
bol vyhlásený za màtveho, minister urèí nového predsedu disciplinárneho senátu alebo èlena disciplinárneho
senátu z náhradníkov.
(3) Èlenstva v stálej disciplinárnej komisii sa mono
vzda písomným oznámením adresovaným ministrovi;
èlenstvo zaniká uplynutím kalendárneho mesiaca,
v ktorom bolo písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie
doruèené ministrovi.
§ 56
Spôsob pridelenia veci disciplinárnemu senátu
Návrh na zaèatie disciplinárneho konania, námietka
zaujatosti a odvolanie proti rozhodnutiu o zastavení
disciplinárneho konania sa disciplinárnemu senátu
pridelí náhodným výberom. Náhodný výber sa vykonáva prostredníctvom technických a programových prostriedkov schválených ministerstvom tak, aby bola vylúèená monos ovplyvòovania výberu disciplinárneho
senátu. Technické a programové prostriedky pod¾a
druhej vety sú súèasou Centrálneho informaèného
systému súdnictva.
§ 57
Disciplinárne konanie
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ského súdu. Návrh na zaèatie disciplinárneho konania
mono poda do iestich mesiacov odo dòa, keï sa navrhovate¾ dozvedel o disciplinárnom previnení; ak je
navrhovate¾om minister, táto lehota neuplynie skôr
ako tri mesiace od doruèenia oznámenia predsedu stáleho rozhodcovského súdu alebo predsedníctva stáleho
rozhodcovského súdu pod¾a § 49 ods. 7. Návrh na zaèatie disciplinárneho konania mono poda najneskôr
v lehote dvoch rokov odo dòa, keï dolo k disciplinárnemu previneniu.
(3) Návrh na zaèatie disciplinárneho konania musí
obsahova oznaèenie úèastníkov disciplinárneho konania, opis skutku, pre ktorý sa navrhuje zaèatie disciplinárneho konania, uvedenie zákonného ustanovenia, ktoré rozhodca poruil, oznaèenie dôkazov, o ktoré
sa návrh opiera. K návrhu navrhovate¾ pripojí dôkazy,
ktoré má k dispozícii a ktoré preukazujú v návrhu uvádzané skutoènosti, najmä, e návrh je podaný v lehote
pod¾a odseku 2.
(4) Ak návrh na zaèatie disciplinárneho konania
nemá náleitosti pod¾a odseku 3, predseda disciplinárneho senátu vyzve navrhovate¾a na odstránenie nedostatkov návrhu v lehote 15 dní od doruèenia výzvy a pouèí navrhovate¾a, e ak nedostatky návrhu v uvedenej
lehote neodstráni, disciplinárny senát disciplinárne
konanie zastaví.
(5) Zaèatie disciplinárneho konania bráni tomu, aby
v tej istej veci prebiehalo iné disciplinárne konanie. Ak
podajú návrh na zaèatie disciplinárneho konania v tej
istej veci viacerí navrhovatelia, disciplinárne previnenie sa prejedná na návrh, ktorý bol podaný ako prvý
v poradí; neskôr podané návrhy majú úèinok pristúpenia do konania na stranu navrhovate¾a. Navrhovatelia,
ktorí pristúpili do disciplinárneho konania, majú v disciplinárnom konaní rovnaké postavenie ako navrhovate¾, na návrh ktorého sa zaèalo disciplinárne konanie.
Spävzatie návrhu na zaèatie disciplinárneho konania
je moné iba so súhlasom vetkých navrhovate¾ov.
(6) Dôleité písomnosti, najmä rozhodnutia, sa doruèujú navrhovate¾ovi, disciplinárne obvinenému, a ak je
disciplinárne obvinený zastúpený advokátom alebo
opatrovníkom, len jeho advokátovi alebo opatrovníkovi.
(7) Pri posudzovaní disciplinárnej zodpovednosti
rozhodcu sa primerane pouijú ustanovenia osobitného predpisu,30) ak to povaha veci pripúa alebo ak tento zákon neustanovuje inak. Ak tento zákon neustanovuje inak, vzahuje sa na disciplinárne konanie
veobecný predpis o správnom konaní.31)
§ 58

(1) Disciplinárne konanie sa zaèína na návrh podaný
ministerstvu. Disciplinárne konanie je zaèaté dòom,
keï bol návrh doruèený ministerstvu.

Úèastníci a zastupovanie

(2) Návrh na zaèatie disciplinárneho konania je
oprávnený poda minister, predseda súdu alebo predseda stáleho rozhodcovského súdu voèi rozhodcom,
ktorí sú zapísaní v zozname tohto stáleho rozhodcov-

(1) Úèastníkom disciplinárneho konania je navrhovate¾ a rozhodca, proti ktorému návrh na zaèatie disciplinárneho konania smeruje (ïalej len disciplinárne
obvinený).

30
31

) Zákon è. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
) Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorích predpisov.
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(2) Disciplinárne obvinený môe by v disciplinárnom
konaní zastúpený len advokátom alebo opatrovníkom.
(3) Disciplinárne obvinenému, ktorý nie je zastúpený
a ktorého pobyt nie je známy alebo ktorému sa nepodarilo doruèi písomnos ani na adresu sídla stáleho rozhodcovského súdu, v ktorého zozname je zapísaný,
ustanoví predseda disciplinárneho senátu bezodkladne opatrovníka zo zoznamu rozhodcov stáleho rozhodcovského súdu, do zoznamu ktorého je disciplinárne
obvinený zapísaný; ak nemono ustanovi iného rozhodcu, ustanoví predseda disciplinárneho senátu za
opatrovníka predsedu stáleho rozhodcovského súdu.
Ak nie je moné postupova pod¾a predchádzajúcej
vety, ustanoví predseda disciplinárneho senátu opatrovníka v súlade so veobecným predpisom o konaní
pred súdmi.15)
§ 59
(1) Po zaèatí disciplinárneho konania predseda disciplinárneho senátu disciplinárne obvinenému, jeho
zástupcovi alebo opatrovníkovi
a) doruèí návrh na zaèatie disciplinárneho konania do
vlastných rúk,
b) oznámi zloenie disciplinárneho senátu,
c) doruèí výzvu, aby sa k návrhu na zaèatie konania,
ako aj ku skutoènostiam, ktoré sa mu kladú za vinu,
vyjadril v lehote 15 dní od jej doruèenia a aby predloil alebo oznaèil dôkazy na preukázanie svojich
tvrdení, a pouèí ho o práve zvoli si zástupcu do piatich dní od doruèenia návrhu.
(2) S vyjadrením a dôkazmi pod¾a odseku 1 písm. c)
predseda disciplinárneho senátu oboznámi navrhovate¾a a umoní mu, aby sa k nim v lehote nie kratej ako
15 dní vyjadril.
(3) Disciplinárne obvinený má právo vyjadri sa ku
vetkým skutoènostiam, ktoré sa mu kladú za vinu,
a navrhova dôkazy na svoju obhajobu. Disciplinárne
obvinený a navrhovate¾ sú povinní navrhnú dôkazy
tak, aby ich bolo moné vykona najneskôr na prvom
pojednávaní. Neskôr navrhnuté dôkazy mono vykona
iba vtedy, ak ich úèastník nemohol v súlade s druhou
vetou navrhnú bez svojej viny; o prípustnosti vykonania dôkazu rozhodne disciplinárny senát.
(4) Disciplinárny senát vykonáva dokazovanie najmä
listinami; dôkaz svedkom alebo znalcom vykoná iba
vtedy, ak nie je zistenie a objasnenie skutoèného stavu
veci moné inak.
(5) Preetrenie úèastníkmi uvádzaných tvrdení
a skutoèností, a ak je to pre rozhodnutie disciplinárneho senátu potrebné, ïalie podklady a dôkazy pre
náleité objasnenie veci, zabezpeèuje a vykonáva predseda disciplinárneho senátu alebo iný èlen disciplinárneho senátu. Ak je potrebné zabezpeèi vyjadrenie alebo ïalie podklady rozhodnutia od tretích osôb,
disciplinárny senát si ich vyiada; osoby poiadané
o súèinnos sú povinné poskytnú poadované podklady bezodplatne a v lehote, ktorú urèí disciplinárny senát, inak bezodkladne.
(6) Disciplinárny senát vec prejedná na ústnom pojednávaní. Disciplinárny senát môe upusti od ústne-
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ho pojednávania, ak sa disciplinárne obvinený vzdal
práva na ústne prejednanie veci. Termín ústneho pojednávania sa vytýèi tak, aby sa ústne pojednávanie
uskutoènilo najneskôr do troch mesiacov od zaèatia
disciplinárneho konania a kadé ïalie ústne pojednávanie, ak je potrebné, najneskôr do jedného mesiaca
odo dòa konania predchádzajúceho ústneho pojednávania. Oznámenie o nariadení ústneho pojednávania
sa disciplinárne obvinenému, jeho zástupcovi alebo
opatrovníkovi a navrhovate¾ovi doruèí najneskôr desa
dní pred termínom pojednávania; lehota na prípravu
na ústne pojednávanie sa týmto povauje za zachovanú. Ak disciplinárny senát z dôvodov verejného záujmu
alebo ochrany oprávnených záujmov disciplinárne obvineného nerozhodne inak, je ústne pojednávanie vdy
verejné. Ministerstvo je povinné vytvori podmienky
pre úèas verejnosti na ústnom pojednávaní. Termín
ústneho pojednávania zverejní ministerstvo na svojom
webovom sídle najneskôr pä dní pred termínom pojednávania.
(7) Ústne pojednávanie mono odroèi iba z ványch
a ospravedlnite¾ných dôvodov a ak nemôe by úèastník na pojednávaní zastúpený. O odroèenie pojednávania je úèastník povinný poiada najneskôr pä dní
pred jeho uskutoènením; o odroèení rozhodne disciplinárny senát bezodkladne po doruèení ospravedlnenia.
§ 60
Preruenie disciplinárneho konania
(1) Ak je disciplinárny senát toho názoru, e skutok,
ktorý sa disciplinárne obvinenému kladie za vinu, napåòa znaky trestného èinu, disciplinárne konanie preruí a vec postúpi príslunému orgánu èinnému
v trestnom konaní. Disciplinárny senát disciplinárne
konanie preruí aj vtedy, ak sa dozvie, e za skutok, pre
ktorý bolo disciplinárne konanie zaèaté, sa proti disciplinárne obvinenému vedie trestné stíhanie.
(2) Okrem prípadu pod¾a odseku 1 disciplinárny senát konanie preruí vtedy, ak sa o otázke, ktorá má
právny význam na posúdenie toho, èi sa rozhodca dopustil disciplinárneho previnenia, vedie súdne konanie.
(3) Z dôleitých dôvodov na strane úèastníkov disciplinárneho konania alebo ak je v priebehu disciplinárneho konania nevyhnutné zadovái podklady podstatné
pre rozhodnutie, môe disciplinárny senát disciplinárne konanie prerui najviac na 60 dní.
(4) Disciplinárne konanie sa preruuje aj v prípade,
ak disciplinárne obvinený poiadal o výmaz zo zoznamu rozhodcov; v disciplinárnom konaní sa pokraèuje,
ak bol disciplinárne obvinený opätovne zapísaný do zoznamu rozhodcov.
(5) Disciplinárny senát pokraèuje v konaní, ak bolo
trestné stíhanie zastavené alebo ak súd alebo orgán
èinný v trestnom konaní vec odovzdal alebo postúpil
ministerstvu na disciplinárne konanie.
(6) Ak je konanie preruené, lehoty pod¾a tohto zákona neplynú. Ak pominú dôvody preruenia konania,
zaèínajú plynú nové lehoty pod¾a tohto zákona. Práv-
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ne úèinky úkonov vykonaných v disciplinárnom konaní zostávajú zachované.
§ 61
Zastavenie disciplinárneho konania
(1) Disciplinárny senát aj bez ústneho pojednávania
disciplinárne konanie zastaví, ak
a) bol návrh na zaèatie disciplinárneho konania podaný oneskorene,
b) bol návrh na zaèatie disciplinárneho konania vzatý
spä,
c) navrhovate¾ na výzvu disciplinárneho senátu v urèenej lehote neodstránil nedostatky svojho návrhu
a bol o monosti zastavenia disciplinárneho konania
pouèený,
d) zanikla zodpovednos za disciplinárne previnenie,
e) disciplinárne obvinený bol právoplatne odsúdený
v trestnom konaní za skutok, ktorý je predmetom
disciplinárneho konania, alebo
f) disciplinárne obvinený zomrel alebo bol vyhlásený
za màtveho.
(2) Ak existujú dôvody zastavenia disciplinárneho
konania, disciplinárny senát disciplinárne konanie zastaví a rozhodne o trovách konania.
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(2) Ak úèastník disciplinárneho konania v lehote
pod¾a odseku 1 trovy nevyèísli, disciplinárny senát mu
prizná náhradu trov konania vyplývajúcich zo spisu ku
dòu vyhlásenia rozhodnutia s výnimkou trov právneho
zastúpenia; ak takému úèastníkovi okrem trov právneho zastúpenia iné trovy zo spisu nevyplývajú, disciplinárny senát mu náhradu trov konania neprizná.
(3) Ak disciplinárny senát uloí povinnos nahradi
trovy, urèí v rozhodnutí, ktorým sa disciplinárne konanie konèí, lehotu na ich úhradu.
(4) Právoplatné rozhodnutie disciplinárneho senátu,
ktorým sa uloila povinnos nahradi trovy alebo
peòaná pokuta, je exekuèným titulom pod¾a osobitného predpisu.32)
§ 64
Rozhodnutie
(1) Pre rozhodnutie disciplinárneho senátu je rozhodujúci skutkový a právny stav v èase, keï k disciplinárnemu previneniu dolo; neskoria právna úprava sa
pouije, len ak je to pre disciplinárne obvineného priaznivejie.
(2) Disciplinárne konanie nemono skonèi zmierom.

(3) Proti rozhodnutiu o zastavení disciplinárneho konania pod¾a odseku 1 písm. a), c) a d) je prípustné odvolanie; o odvolaní rozhoduje iný disciplinárny senát.

(3) Disciplinárny senát rozhoduje pod¾a pravidiel
ustanovených v § 38. Rozhodnutie disciplinárneho senátu musí by písomné a musí vdy obsahova výrok,
odôvodnenie a pouèenie.

§ 62

(4) Ak disciplinárny senát zistí, e disciplinárne obvinený sa dopustil disciplinárneho previnenia, rozhodne, e je vinný a uloí mu disciplinárne opatrenie.

Trovy disciplinárneho konania a ich náhrada
(1) Trovami disciplinárneho konania sú najmä úèelne vynaloené výdavky úèastníkov disciplinárneho konania, svedoèné, znaleèné a výdavky spojené s predloením listiny.
(2) Kadý úèastník disciplinárneho konania znáa
trovy konania, ktoré mu vznikli, a trovy svojho zástupcu, ak odsek 3 neustanovuje inak.
(3) Ak disciplinárny senát rozhodne, e disciplinárne
obvinený je vinný, má navrhovate¾ a ministerstvo voèi
rozhodcovi, proti ktorému bolo vedené disciplinárne
konanie, nárok na náhradu trov disciplinárneho konania vo výke úèelne vynaloených výdavkov, ktoré im
vznikli a ktoré znáali v disciplinárnom konaní.
§ 63
Rozhodovanie o trovách disciplinárneho konania
(1) O povinnosti nahradi trovy disciplinárneho konania rozhoduje disciplinárny senát na návrh v rozhodnutí, ktorým sa disciplinárne konanie konèí.
Úèastník disciplinárneho konania, ktorému sa rozhodnutím priznala náhrada trov konania, je povinný trovy
konania vyèísli najneskôr do troch pracovných dní od
vyhlásenia tohto rozhodnutia. Disciplinárny senát urèí
výku priznaných trov disciplinárneho konania najneskôr v písomnom vyhotovení rozhodnutia.
32

(5) Ak disciplinárny senát zistí, e rozhodca sa disciplinárneho previnenia nedopustil, rozhodne, e nie je
vinný a disciplinárne opatrenie mu neuloí.
(6) Disciplinárny senát rozhodne o disciplinárnej
zodpovednosti rozhodcu najneskôr do iestich mesiacov a vo zvlá zloitých prípadoch najneskôr do 12 mesiacov odo dòa zaèatia disciplinárneho konania. Lehoty pod¾a prvej vety plynú odo dòa, keï bol návrh na
zaèatie disciplinárneho konania doruèený predsedovi
disciplinárneho senátu.
(7) Ak ide o disciplinárne previnenie rozhodcu, ktoré
svojou povahou neodôvodòuje uloenie prísnejieho
disciplinárneho opatrenia, disciplinárny senát uloí písomné napomenutie, v ktorom vyjadrí, ktoré konanie
rozhodcu povauje za disciplinárne previnenie
a z akých dôvodov. Ak je to vzh¾adom na povahu disciplinárneho previnenia rozhodcu potrebné, disciplinárny
senát uloí verejné napomenutie, ktoré sa zverejní na
webovom sídle ministerstva.
(8) Za disciplinárne previnenie môe disciplinárny
senát popri písomnom napomenutí alebo peòanej pokute uloi aj pozastavenie výkonu funkcie rozhodcu
najmenej na es a najviac na 24 mesiacov. Ak to odôvodòuje povaha disciplinárneho previnenia, disciplinárny senát môe rozhodcovi popri peòanej pokute
a pozastavení výkonu funkcie rozhodcu uloi aj pre-

) § 41 ods. 2 písm. i) zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 233/1995 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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skúanie. Výnos peòaných pokút je príjmom tátneho
rozpoètu.
(9) Disciplinárnym opatrením za závané disciplinárne previnenie nezluèite¾né s výkonom funkcie rozhodcu je vyèiarknutie rozhodcu zo zoznamu rozhodcov.
(10) Disciplinárny senát môe výnimoène upusti od
uloenia disciplinárneho opatrenia, ak prejednanie
veci v disciplinárnom konaní povauje za postaèujúce
vzh¾adom na menej závaný charakter poruenej povinnosti, spôsob konania a mieru zavinenia.
(11) Disciplinárny senát vyhotoví a odole rozhodnutie do 30 dní odo dòa jeho vyhlásenia. Rozhodnutie sa
doruèuje navrhovate¾ovi, disciplinárne obvinenému,
predsedovi stáleho rozhodcovského súdu, ak nie je navrhovate¾om, a vdy aj ministrovi, ak nie je navrhovate¾om. Rozhodnutie nadobúda právoplatnos dòom, keï
bolo doruèené úèastníkom disciplinárneho konania.
(12) Proti rozhodnutiu disciplinárneho senátu nie je
prípustný opravný prostriedok. Rozhodnutie je preskúmate¾né súdom na základe aloby pod¾a druhej hlavy piatej èasti Obèianskeho súdneho poriadku.
§ 65
Zahladenie disciplinárneho postihu
(1) Po uplynutí piatich rokov od právoplatnosti rozhodnutia o uloení disciplinárneho opatrenia sa na
úèely disciplinárnej zodpovednosti h¾adí na rozhodcu,
ako keby nebol za disciplinárne previnenie postihnutý.
Ak sa výkon disciplinárneho opatrenia v lehote pod¾a
prvej vety neskonèil, disciplinárny postih sa zahladzuje
vykonaním disciplinárneho opatrenia.
(2) Ak sú splnené podmienky pod¾a odseku 1, na iados rozhodcu mu ministerstvo bezodkladne vydá
osvedèenie o zahladení disciplinárneho postihu.
(3) Disciplinárne opatrenie pod¾a § 51 písm. e) sa nezahladzuje.
§ 66
Spoloèné ustanovenie o disciplinárnom konaní
Ak predseda disciplinárneho senátu nevykoná úkon
alebo nerozhodne v lehote, ktorú mu ukladá tento zákon, vykoná úkon bezodkladne iný èlen disciplinárneho senátu; o vykonaní úkonu èlen disciplinárneho senátu informuje predsedu disciplinárneho senátu
a ministra.
PIATA ÈAS
KONTROLA A SANKCIE
§ 67
(1) Ministerstvo
a) vykonáva kontrolu nad dodriavaním tohto zákona
a plnením podmienok zriaïovate¾a, rozhodcu a stáleho rozhodcovského súdu pri výkone pôsobnosti
pod¾a tohto zákona,
b) rozhoduje o uloení sankcií.
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(2) Na úèely rozhodnutia o sanosti si ministerstvo
môe vyiada od predsedu stáleho rozhodcovského
súdu vetky potrebné informácie vrátane spisov.
(3) Ak nie je informácia poskytnutá pod¾a odseku 2
dostatoèná, môe ministerstvo vykona kontrolu pod¾a
tohto zákona.
(4) Zriaïovate¾, èlenovia orgánov stáleho rozhodcovského súdu a rozhodcovia stáleho rozhodcovského
súdu sú povinní umoni výkon kontroly a vytvori
podmienky na riadny výkon kontroly, poskytnú súèinnos poadovanú na výkon kontroly, zdra sa konania,
ktoré by mohlo saova alebo mari výkon kontroly,
ako aj poskytnú vetky informácie a dokumentáciu
pod¾a poiadaviek ministerstva.
(5) Zamestnanci ministerstva vrátane prizvaných
osôb sú pri výkone kontroly oprávnení
a) vstupova do objektov, sídla, zariadení, na pozemky
a do iných priestorov stáleho rozhodcovského súdu
a zriaïovate¾a,
b) vyadova od zriaïovate¾a alebo predsedu stáleho
rozhodcovského súdu, aby v urèenej lehote poskytol
doklady, iné písomnosti, spisy, vyjadrenia a informácie potrebné na výkon kontroly vrátane informácií na technických nosièoch dát,
c) nahliada do spisu, úètovníctva a iných záznamov
zriaïovate¾a alebo stáleho rozhodcovského súdu
a robi z nich kópie a odpisy,
d) v odôvodnených prípadoch odobera písomnosti
a iné záznamy,
e) vyadova od zriaïovate¾a a stáleho rozhodcovského
súdu, jeho zamestnancov, prípadne jeho spoloèníkov vetky informácie týkajúce sa výkonu ich èinnosti.
(6) Zamestnanci ministerstva sú pri výkone kontroly
povinní preukáza sa sluobným preukazom a písomným poverením na výkon kontroly.
(7) Výkon kontroly nesmie zasahova do prebiehajúceho spotrebite¾ského rozhodcovského konania.
(8) Trovy ministerstva spojené s kontrolou uhrádza
ministerstvo a trovy zriaïovate¾a alebo stáleho rozhodcovského súdu spojené s kontrolou uhrádza zriaïovate¾.
§ 68
(1) Za poruenie povinností pod¾a tohto zákona a za
saenie alebo zmarenie výkonu kontroly uloí ministerstvo peòanú pokutu.
(2) Za poruenie povinností ustanovených týmto zákonom okrem povinností uvedených v odseku 3 ministerstvo uloí zriaïovate¾ovi peòanú pokutu od 1 000 eur
do 5 000 eur.
(3) Za poruenie povinností ustanovených v § 10
ods. 3 a 4, § 12, 13, 16, § 17 ods. 4 a § 18 ods. 4 ministerstvo uloí zriaïovate¾ovi peòanú pokutu od 5 000 eur
do 20 000 eur.
(4) Tomu, kto saí alebo zmarí výkon kontroly, uloí
ministerstvo peòanú pokutu od 500 eur do 1 000 eur.
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§ 69

do 31. decembra 2014; ustanovenie § 46 ods. 3 tým nie
je dotknuté.

(1) Konanie o uloení peòanej pokuty mono zaèa
do dvoch rokov od zistenia poruenia povinnosti, najneskôr do troch rokov odo dòa, keï k porueniu povinnosti dolo.

(3) Rozhodcovská zmluva uzavretá pred 1. januárom
2015 sa spravuje predpismi úèinnými v èase jej uzavretia.

(2) Peòaná pokuta je splatná do 30 dní odo dòa, keï
rozhodnutie o jej uloení nadobudlo právoplatnos. Výnos pokút je príjmom tátneho rozpoètu.
(3) Na konanie o uloení peòanej pokuty pod¾a tohto
zákona sa vzahuje veobecný predpis o správnom konaní.31)
IESTA ÈAS
SPOLOÈNÉ, PRECHODNÉ
A ZÁVEREÈNÉ USTANOVENIA
Spoloèné ustanovenia
§ 70
Spotrebite¾ská rozhodcovská zmluva, tatút, rokovací poriadok ani ostatné predpisy stáleho rozhodcovského súdu sa nesmú odchýli v neprospech spotrebite¾a
od tohto zákona. Pouitie tatútu, rokovacieho poriadku a ostatných predpisov stáleho rozhodcovského
súdu nesmie vies k znevýhodneniu spotrebite¾a oproti
dodávate¾ovi.
§ 71
(1) Ak niektorú otázku v konaní nemono riei pod¾a
tohto zákona, pouijú sa primerane ustanovenia veobecného predpisu o konaní pred súdmi,15) ak to povaha veci pripúa.
(2) Na konanie pod¾a tohto zákona sa nevzahuje veobecný predpis o správnom konaní,31) ak v § 57 ods. 7
a § 69 ods. 3 nie je ustanovené inak.
§ 72
Pri výkone kontroly alebo v disciplinárnom konaní sa
rozhodca, predseda stáleho rozhodcovského súdu a ani
zriaïovate¾ nemôu dovoláva povinnosti mlèanlivosti,
obchodného tajomstva a ani inej prekáky poskytnutia
súèinnosti ministerstvu a disciplinárnemu senátu.
§ 73
Prechodné ustanovenia
(1) Ak nie je ïalej ustanovené inak, ustanovenia tohto zákona o spotrebite¾skom rozhodcovskom konaní sa
pouijú aj na rozhodcovské konania, ktorých predmetom je spotrebite¾ský spor zaèatý pred 1. januárom
2015. Právne úèinky úkonov, ktoré boli urobené v rozhodcovskom konaní zaèatom pred 1. januárom 2015,
zostávajú zachované.
(2) Na trvanie a plynutie lehoty na podanie aloby
o zruenie rozhodcovského rozsudku, ktorá zaèala plynú pred 1. januárom 2015, sa pouijú predpisy úèinné

(4) Na základe rozhodcovskej zmluvy uzavretej pred
1. januárom 2015 môe spor spåòajúci podmienky pod¾a tohto zákona po 1. januári 2015 rozhodova len rozhodca v konaní pred stálym rozhodcovským súdom,
ktorí spåòajú podmienky pod¾a tohto zákona.
(5) Rozhodcovská zmluva medzi spotrebite¾om a dodávate¾om uzavretá pred 1. januárom 2015 odkazujúca na rozhodovanie pred stálym rozhodcovským súdom
pod¾a predpisov úèinných do 31. decembra 2014 zakladá právomoc stáleho rozhodcovského súdu zriadeného
pod¾a tohto zákona, ak bol zriaïovate¾ stáleho rozhodcovského súdu pod¾a predpisov úèinných do 31. decembra 2014 v èase podávania iadosti èlenom zriaïovate¾a stáleho rozhodcovského súdu pod¾a tohto
zákona (ïalej len nástupnícky stály rozhodcovský
súd). Èlenmi zriaïovate¾a nástupníckeho stáleho rozhodcovského súdu musia by v èase podávania iadosti
aspoò traja zriaïovatelia stálych rozhodcovských súdov, ktorí vykonávali èinnos aspoò 24 mesiacov pred
úèinnosou tohto zákona, ak nejde o zriaïovate¾a, ktorý má pod¾a osobitného predpisu10) povinnos zriadi
a na vlastné náklady udriava stály rozhodcovský súd.
(6) Rozhodcovské konanie, ktorého predmetom je
spor spåòajúci podmienky pod¾a tohto zákona a ktoré
neskonèilo pred 1. januárom 2015, sa týmto dòom preruuje. V rozhodcovskom konaní môe pokraèova len
rozhodca v konaní pred stálym rozhodcovským súdom,
ktorí spåòajú podmienky pod¾a tohto zákona. Ak sa
zriaïovate¾ stáleho rozhodcovského súdu pod¾a predpisov úèinných do 31. decembra 2014 stal pod¾a odseku 5 èlenom zriaïovate¾a nástupníckeho stáleho rozhodcovského súdu, pokraèuje sa v konaní pred
nástupníckym stálym rozhodcovským súdom. Ak nástupnícky stály rozhodcovský súd nezíska povolenie do
15. júna 2015, v nasledujúci deò sa rozhodcovské konania zastavujú a postupuje sa pod¾a § 28 ods. 11. Ak
konal rozhodca, ktorý nezískal povolenie alebo ktorý
nie je zapísaný v zozname rozhodcov nástupníckeho
stáleho rozhodcovského súdu, ktorý získal povolenie,
postupuje sa pod¾a § 24 ods. 2. Úèinky úkonov v rozhodcovskom konaní doteraz vykonaných zostávajú zachované.
(7) Ak ide o zriaïovate¾a, ktorý má pod¾a osobitného
predpisu povinnos zriadi a na vlastné náklady
udriava stály rozhodcovský súd,10) mono v rozhodcovských konaniach zaèatých pred 1. januárom 2015,
ktorých predmetom je spor spåòajúci podmienky pod¾a
tohto zákona, pokraèova len vtedy, ak zriaïovate¾ získa povolenie pod¾a tohto zákona. Rozhodcovské konanie sa do èasu získania povolenia preruuje.
(8) Ak na základe rozhodcovskej zmluvy uzavretej
pred 1. januárom 2015 nie je zaloená právomoc nástupníckeho stáleho rozhodcovského súdu pod¾a odseku 5, bude spor rozhodova stály rozhodcovský súd
pod¾a tohto zákona, ktorý vyberie spotrebite¾, ak rozhodcovské konanie písomne aj bez uvedenia dôvodu
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neodmietne; na tento úèel dodávate¾ pred podaním
aloby písomne vyzve spotrebite¾a, aby zo zoznamu vedeného ministerstvom oznaèil stály rozhodcovský súd
pod¾a tohto zákona alebo aby rozhodcovské konanie
odmietol písomným oznámením dodávate¾ovi, a pouèí
ho o tom, e inak môe stály rozhodcovský súd vybra
dodávate¾. Ak spotrebite¾ do 30 dní od doruèenia výzvy
stály rozhodcovský súd neoznaèí alebo rozhodcovské
konanie neodmietne, vyberie stály rozhodcovský súd
dodávate¾ tak, aby bola zachovaná dostupnos stáleho
rozhodcovského súdu pre spotrebite¾a pod¾a § 34
ods. 8, a výber stáleho rozhodcovského súdu oznámi
dodávate¾ spotrebite¾ovi písomne; lehota spotrebite¾ovi
nezaène plynú skôr, ako spotrebite¾ bude môc oznaèi stály rozhodcovský súd z aspoò dvoch stálych rozhodcovských súdov zapísaných v zozname stálych rozhodcovských súdov. Oznaèenie stáleho rozhodcovského
súdu spotrebite¾om alebo jeho výber dodávate¾om má
úèinky zaloenia právomoci stáleho rozhodcovského
súdu pod¾a tohto zákona a odmietnutie rozhodcovského konania má úèinky zániku rozhodcovskej zmluvy
uzavretej pred 1. januárom 2015.
(9) V poradí prvú správu o èinnosti stáleho rozhodcovského súdu pod¾a tohto zákona zverejní stály rozhodcovský súd do 31. marca kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom bol zriadený.
§ 74
Závereèné ustanovenie
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty
Európskej únie uvedené v prílohe è. 4.
Èl. II
Zákon è. 99/1963 Zb. Obèiansky súdny poriadok
v znení zákona è. 36/1967 Zb., zákona è. 158/1969
Zb., zákona è. 49/1973 Zb., zákona è. 20/1975 Zb., zákona è. 133/1982 Zb., zákona è. 180/1990 Zb., zákona
è. 328/1991 Zb., zákona è. 519/1991 Zb., zákona
è. 263/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 5/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 46/1994 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 232/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 233/1995
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 22/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 58/1996 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 281/1996 Z. z., zákona
è. 211/1997 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej
republiky è. 359/1997 Z. z., zákona è. 124/1998 Z. z.,
zákona è. 144/1998 Z. z., zákona è. 169/1998 Z. z., zákona è. 187/1998 Z. z., zákona è. 225/1998 Z. z., zákona è. 233/1998 Z. z., zákona è. 235/1998 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 318/1998
Z. z., zákona è. 331/1998 Z. z., zákona è. 46/1999 Z. z.,
nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky
è. 66/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 166/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 185/1999 Z. z., zákona è. 223/1999
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Z. z., zákona è. 303/2001 Z. z., zákona è. 501/2001
Z. z., zákona è. 215/2002 Z. z., zákona è. 232/2002
Z. z., zákona è. 424/2002 Z. z., zákona è. 451/2002
Z. z., zákona è. 480/2002 Z. z., nálezu Ústavného súdu
Slovenskej republiky è. 620/2002 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 75/2003 Z. z., zákona è. 353/2003 Z. z., zákona è. 530/2003 Z. z., zákona
è. 589/2003 Z. z., zákona è. 204/2004 Z. z., zákona
è. 371/2004 Z. z., zákona è. 382/2004 Z. z., zákona
è. 420/2004 Z. z., zákona è. 428/2004 Z. z., zákona
è. 613/2004 Z. z., zákona è. 757/2004 Z. z., zákona
è. 36/2005 Z. z., zákona è. 290/2005 Z. z., zákona
è. 341/2005 Z. z., zákona è. 24/2007 Z. z., zákona
è. 84/2007 Z. z., zákona è. 273/2007 Z. z., zákona
è. 335/2007 Z. z., zákona è. 643/2007 Z. z., zákona
è. 384/2008 Z. z., zákona è. 477/2008 Z. z., zákona
è. 484/2008 Z. z., zákona è. 491/2008 Z. z., zákona
è. 487/2009 Z. z., zákona è. 495/2009 Z. z., zákona
è. 575/2009 Z. z., zákona è. 151/2010 Z. z., zákona
è. 183/2011 Z. z., zákona è. 332/2011 Z. z., zákona
è. 348/2011 Z. z., zákona è. 388/2011 Z. z., zákona
è. 335/2012 Z. z., zákona è. 64/2013 Z. z., zákona
è. 75/2013 Z. z., zákona è. 180/2013 Z. z., zákona
è. 106/2014 Z. z., zákona è. 151/2014 Z. z. a zákona
è. 180/2014 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 88 odsek 2 znie:
(2) Na konanie vo veciach týkajúcich sa rozhodcovského konania je prísluný súd, v ktorého obvode sa
nachádza miesto rozhodcovského konania. Ak je
úèastníkom konania spotrebite¾, je na konanie vo veciach týkajúcich sa rozhodcovského konania prísluný
súd, v ktorého obvode má spotrebite¾ bydlisko. Ak sa
miesto rozhodcovského konania nenachádza na území
Slovenskej republiky, na konanie je prísluný súd,
v ktorého obvode má bydlisko alebo sídlo alebo miesto
podnikania odporca. Ak odporca nemá bydlisko alebo
sídlo alebo miesto podnikania v Slovenskej republike,
na konanie je prísluný súd, v ktorého obvode má navrhovate¾ bydlisko alebo sídlo alebo miesto podnikania..
2. § 106 znie:
§ 106
(1) Len èo súd k námietke odporcu uplatnenej najneskôr pri prvom jeho úkone vo veci samej zistí, e vec sa
má pod¾a zmluvy úèastníkov prejedna v rozhodcovskom konaní, nemôe vec ïalej prejednáva a konanie
zastaví; vec vak prejedná, ak úèastníci vyhlásia, e na
zmluve netrvajú, ak uznanie cudzieho rozhodcovského
rozhodnutia bolo v Slovenskej republike odopreté, ak
ide o spotrebite¾skú rozhodcovskú zmluvu a v tej istej
veci ete nezaèalo spotrebite¾ské rozhodcovské konanie10b) alebo ak súd zistí, e vec nemôe by pod¾a práva
Slovenskej republiky podrobená rozhodcovskej zmluve
alebo e rozhodcovský súd sa odmietol vecou zaobera.
(2) Ak bolo konanie pred súdom pod¾a odseku 1 zastavené a v tej istej veci bol podaný návrh na zaèatie
rozhodcovského konania, zostávajú právne úèinky pôvodného návrhu zachované, ak bude návrh na zaèatie
rozhodcovského konania podaný do 30 dní od právo-
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platnosti uznesenia súdu o zastavení konania. Ak bolo
konanie pred rozhodcovským súdom zastavené pre nedostatok jeho právomoci alebo o nedostatku právomoci
rozhodcovského súdu sa rozhodlo v konaní pod¾a osobitného zákona,10c) zostávajú právne úèinky aloby podanej na rozhodcovský súd zachované, ak bude návrh
na zaèatie konania pred súdom podaný do 30 dní od
právoplatnosti rozhodnutia rozhodcovského súdu o zastavení rozhodcovského konania alebo od právoplatnosti rozhodnutia súdu o urèení, e rozhodcovský súd
nemá právomoc.

è. 266/2005 Z. z., zákona è. 336/2005 Z. z., zákona
è. 118/2006 Z. z., zákona è. 188/2006 Z. z., zákona
è. 84/2007 Z. z., zákona è. 335/2007 Z. z., zákona
è. 568/2007 Z. z., zákona è. 214/2008 Z. z., zákona
è. 379/2008 Z. z., zákona è. 477/2008 Z. z., zákona
è. 186/2009 Z. z., zákona è. 575/2009 Z. z., zákona
è. 129/2010 Z. z., zákona è. 546/2010 Z. z., zákona
è. 130/2011 Z. z., zákona è. 161/2011 Z. z., zákona
è. 69/2012 Z. z., zákona è. 180/2013 Z. z., zákona
è. 102/2014 Z. z. a zákona è. 106/2014 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:

(3) Súd zastaví konanie o návrhu na urèenie neexistencie, neplatnosti alebo zániku rozhodcovskej zmluvy,
ak alovaný preukáe, e podal návrh na zaèatie rozhodcovského konania a toto konanie prebieha; to neplatí, ak ide o spotrebite¾skú rozhodcovskú zmluvu..

1. V § 53 ods. 4 písmeno r) znie:
r) umoòujú, aby bol spor medzi stranami rieený
v rozhodcovskom konaní bez splnenia podmienok
ustanovených osobitným zákonom,.

Poznámky pod èiarou k odkazom 10b a 10c znejú:

10b) Zákon è. 335/2014 o spotrebite¾skom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10c
) § 21 ods. 4 zákona è. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorích predpisov..

3. V § 141a ods. 1 tvrtá veta znie: Ak navrhovate¾
preddavok na trovy konania v urèenej lehote nezloí
a odporca, ktorý má povinnos preddavok zloi, ho
zloil, alebo odporcom je úèastník, ktorého majetkové
pomery ako dlníka nemono usporiada pod¾a osobitného predpisu o konkurznom konaní, súd konanie v lehote 15 dní od uplynutia lehoty na zloenie preddavku
na trovy konania zastaví..
4. Za § 372v sa vkladá § 372w, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 372w
Prechodné ustanovenie k úpravám
úèinným od 1. januára 2015
Spory o neplatnos spotrebite¾skej rozhodcovskej
zmluvy a o zruenie rozhodcovského rozsudku v spore
spåòajúcom podmienky pod¾a osobitného predpisu,10b)
o ktorých sa zaèalo kona na súde a ktoré sa do 1. januára 2015 právoplatne neskonèili, prerokujú a dokonèia
súdy prísluné na konanie pod¾a doterajích predpisov..
Èl. III
Zákon è. 40/1964 Zb. Obèiansky zákonník v znení
zákona è. 58/1969 Zb., zákona è. 131/1982 Zb., zákona è. 94/1988 Zb., zákona è. 188/1988 Zb., zákona
è. 87/1990 Zb., zákona è. 105/1990 Zb., zákona
è. 116/1990 Zb., zákona è. 87/1991 Zb., zákona
è. 509/1991 Zb., zákona è. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 249/1994
Z. z., zákona è. 153/1997 Z. z., zákona è. 211/1997
Z. z., zákona è. 252/1999 Z. z., zákona è. 218/2000
Z. z., zákona è. 261/2001 Z. z., zákona è. 281/2001
Z. z., zákona è. 23/2002 Z. z., zákona è. 34/2002 Z. z.,
zákona è. 95/2002 Z. z., zákona è. 184/2002 Z. z., zákona è. 215/2002 Z. z., zákona è. 526/2002 Z. z., zákona è. 504/2003 Z. z., zákona è. 515/2003 Z. z., zákona
è. 150/2004 Z. z., zákona è. 404/2004 Z. z., zákona
è. 635/2004 Z. z., zákona è. 171/2005 Z. z., zákona

2. Za Dvadsiatu hlavu sa vkladá Dvadsiata prvá hlava, ktorá vrátane nadpisu znie:
DVADSIATA PRVÁ HLAVA
PRECHODNÉ USTANOVENIA
K ÚPRAVÁM ÚÈINNÝM OD 1. JANUÁRA 2015
§ 879s
Ustanovenia tohto zákona sa pouijú na spotrebite¾skú zmluvu uzavretú po 31. decembri 2014..
Èl. IV
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 123/1996
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 224/1996 Z. z., zákona è. 70/1997 Z. z., zákona
è. 1/1998 Z. z., zákona è. 232/1999 Z. z., zákona
è. 3/2000 Z. z., zákona è. 142/2000 Z. z., zákona
è. 211/2000 Z. z., zákona è. 468/2000 Z. z., zákona
è. 553/2001 Z. z., zákona è. 96/2002 Z. z., zákona
è. 118/2002 Z. z., zákona è. 215/2002 Z. z., zákona
è. 237/2002 Z. z., zákona è. 418/2002 Z. z., zákona
è. 457/2002 Z. z., zákona è. 465/2002 Z. z., zákona
è. 477/2002 Z. z., zákona è. 480/2002 Z. z., zákona
è. 190/2003 Z. z., zákona è. 217/2003 Z. z., zákona
è. 245/2003 Z. z., zákona è. 450/2003 Z. z., zákona
è. 469/2003 Z. z., zákona è. 583/2003 Z. z., zákona
è. 5/2004 Z. z., zákona è. 199/2004 Z. z., zákona
è. 204/2004 Z. z., zákona è. 347/2004 Z. z., zákona
è. 382/2004 Z. z., zákona è. 434/2004 Z. z., zákona
è. 533/2004 Z. z., zákona è. 541/2004 Z. z., zákona
è. 572/2004 Z. z., zákona è. 578/2004 Z. z., zákona
è. 581/2004 Z. z., zákona è. 633/2004 Z. z., zákona
è. 653/2004 Z. z., zákona è. 656/2004 Z. z., zákona
è. 725/2004 Z. z., zákona è. 5/2005 Z. z., zákona
è. 8/2005 Z. z., zákona è. 15/2005 Z. z., zákona
è. 93/2005 Z. z., zákona è. 171/2005 Z. z., zákona
è. 308/2005 Z. z., zákona è. 331/2005 Z. z., zákona
è. 341/2005 Z. z., zákona è. 342/2005 Z. z., zákona
è. 473/2005 Z. z., zákona è. 491/2005 Z. z., zákona
è. 538/2005 Z. z., zákona è. 558/2005 Z. z., zákona
è. 572/2005 Z. z., zákona è. 573/2005 Z. z., zákona
è. 610/2005 Z. z., zákona è. 14/2006 Z. z., zákona
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è. 15/2006 Z. z., zákona è. 24/2006 Z. z., zákona
è. 117/2006 Z. z., zákona è. 124/2006 Z. z., zákona
è. 126/2006 Z. z., zákona è. 224/2006 Z. z., zákona
è. 342/2006 Z. z., zákona è. 672/2006 Z. z., zákona
è. 693/2006 Z. z., zákona è. 21/2007 Z. z., zákona
è. 43/2007 Z. z., zákona è. 95/2007 Z. z., zákona
è. 193/2007 Z. z., zákona è. 220/2007 Z. z., zákona
è. 279/2007 Z. z., zákona è. 295/2007 Z. z., zákona
è. 309/2007 Z. z., zákona è. 342/2007 Z. z., zákona
è. 343/2007 Z. z., zákona è. 344/2007 Z. z., zákona
è. 355/2007 Z. z., zákona è. 358/2007 Z. z., zákona
è. 359/2007 Z. z., zákona è. 460/2007 Z. z., zákona
è. 517/2007 Z. z., zákona è. 537/2007 Z. z., zákona
è. 548/2007 Z. z., zákona è. 571/2007 Z. z., zákona
è. 577/2007 Z. z., zákona è. 647/2007 Z. z., zákona
è. 661/2007 Z. z., zákona è. 92/2008 Z. z., zákona
è. 112/2008 Z. z., zákona è. 167/2008 Z. z., zákona
è. 214/2008 Z. z., zákona è. 264/2008 Z. z., zákona
è. 405/2008 Z. z., zákona è. 408/2008 Z. z., zákona
è. 451/2008 Z. z., zákona è. 465/2008 Z. z., zákona
è. 495/2008 Z. z., zákona è. 514/2008 Z. z., zákona
è. 8/2009 Z. z., zákona è. 45/2009 Z. z., zákona
è. 188/2009 Z. z., zákona è. 191/2009 Z. z., zákona
è. 274/2009 Z. z., zákona è. 292/2009 Z. z., zákona
è. 304/2009 Z. z., zákona è. 305/2009 Z. z., zákona
è. 307/2009 Z. z., zákona è. 465/2009 Z. z., zákona
è. 478/2009 Z. z., zákona è. 513/2009 Z. z., zákona
è. 568/2009 Z. z., zákona è. 570/2009 Z. z., zákona
è. 594/2009 Z. z., zákona è. 67/2010 Z. z., zákona
è. 92/2010 Z. z., zákona è. 136/2010 Z. z., zákona
è. 144/2010 Z. z., zákona è. 514/2010 Z. z., zákona
è. 556/2010 Z. z., zákona è. 39/2011 Z. z., zákona
è. 119/2011 Z. z., zákona è. 200/2011 Z. z., zákona
è. 223/2011 Z. z., zákona è. 254/2011 Z. z., zákona
è. 256/2011 Z. z., zákona è. 258/2011 Z. z., zákona
è. 324/2011 Z. z., zákona è. 342/2011 Z. z., zákona
è. 363/2011 Z. z., zákona è. 381/2011 Z. z., zákona
è. 392/2011 Z. z., zákona è. 404/2011 Z. z., zákona
è. 405/2011 Z. z., zákona è. 409/2011 Z. z., zákona
è. 519/2011 Z. z., zákona è. 547/2011 Z. z., zákona
è. 49/2012 Z. z., zákona è. 96/2012 Z. z., zákona
è. 251/2012 Z. z., zákona è. 286/2012 Z. z., zákona
è. 336/2012 Z. z., zákona è. 339/2012 Z. z., zákona
è. 351/2012 Z. z., zákona è. 439/2012 Z. z., zákona
è. 447/2012 Z. z., zákona è. 459/2012 Z. z., zákona
è. 8/2013 Z. z., zákona è. 39/2013 Z. z., zákona
è. 40/2013 Z. z., zákona è. 72/2013 Z. z., zákona
è. 75/2013 Z. z., zákona è. 94/2013 Z. z., zákona
è. 96/2013 Z. z., zákona è. 122/2013 Z. z., zákona
è. 144/2013 Z. z., zákona è. 154/2013 Z. z., zákona
è. 213/2013 Z. z., zákona è. 311/2013 Z. z., zákona
è. 319/2013 Z. z., zákona è. 347/2013 Z. z., zákona
è. 388/2013 Z. z., zákona è. 474/2013 Z. z., zákona
è. 506/2013 Z. z., zákona è. 35/2014 Z. z., zákona
è. 58/2014 Z. z., zákona è. 84/2014 Z. z., zákona
è. 152/2014 Z. z., zákona è. 162/2014 Z. z., zákona
è. 182/2014 Z. z., zákona è. 204/2014 Z. z., zákona
è. 262/2014 Z. z. a zákona è. 293/2014 Z. z. sa dopåòa
takto:
V sadzobníku správnych poplatkov I. èasti Veobecná správa poloke 5 sa dopåòajú písmená q) a u), ktoré znejú:
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q) Konanie o udelenie povolenia rozhodova spotrebite¾ské spory zriaïovate¾ovi stáleho rozhodcovského
súdu
3 000 eur
r) Konanie o udelenie povolenia rozhodova spotrebite¾ské spory rozhodcovi
500 eur
s) Vykonanie skúky odbornej spôsobilosti rozhodcu
pod¾a osobitného predpisu
300 eur
t) Výpis zo zoznamu rozhodcov oprávnených rozhodova spotrebite¾ské spory, za kadú stranu 1,50 eura
u) Výpis zo zoznamu stálych rozhodcovských súdov
oprávnených rozhodova spotrebite¾ské spory, za
kadú stranu
1,50 eura.
Èl. V
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 233/1995
Z. z. o súdnych exekútoroch a exekuènej èinnosti (Exekuèný poriadok) a o zmene a doplnení ïalích zákonov
v znení zákona è. 211/1997 Z. z., zákona è. 353/1997
Z. z., zákona è. 235/1998 Z. z., zákona è. 240/1998
Z. z., zákona è. 280/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu
Slovenskej republiky è. 415/2000 Z. z., zákona
è. 291/2001 Z. z., zákona è. 32/2002 Z. z., zákona
è. 356/2003 Z. z., zákona è. 514/2003 Z. z., zákona
è. 589/2003 Z. z., zákona è. 613/2004 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 125/2005
Z. z., zákona è. 341/2005 Z. z., zákona è. 585/2006
Z. z., zákona è. 84/2007 Z. z., zákona è. 568/2007 Z. z.,
zákona è. 384/2008 Z. z., zákona è. 477/2008 Z. z., zákona è. 554/2008 Z. z., zákona è. 84/2009 Z. z., zákona è. 192/2009 Z. z., zákona è. 466/2009 Z. z., zákona
è. 144/2010 Z. z., zákona è. 151/2010 Z. z., zákona
è. 102/2011 Z. z., zákona è. 348/2011 Z. z., zákona
è. 230/2012 Z. z., zákona è. 335/2012 Z. z., zákona
è. 440/2012 Z. z., zákona è. 461/2012 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 14/2013 Z. z.,
zákona è. 180/2013 Z. z., zákona è. 299/2013 Z. z., zákona è. 355/2013 Z. z. a zákona è. 106/2014 Z. z. sa
mení a dopåòa takto:
1. V § 16a ods. 5 sa slová § 44 ods. 3 nahrádzajú
slovami § 44 ods. 4.
2. V poznámke pod èiarou k odkazu 4d sa vypúajú
slová § 68c zákona è. 97/1963 Zb. o medzinárodnom
práve súkromnom a procesnom v znení zákona
è. 589/2003 Z. z.,.
3. V § 41 ods. 2 písmeno b) znie:
b) cudzieho exekuèného titulu,.
4. Poznámka pod èiarou k odkazu 4ea sa vypúa.
5. V § 41 ods. 4 sa slová § 44 ods. 5, § 45 ods. 4, § 56
ods. 2 a 5 nahrádzajú slovami § 44 ods. 6 a 7, § 56
ods. 2 a 4 a 6.
6. V § 42 odsek 4 znie:
(4) Potvrdenie o vykonate¾nosti sa nevyaduje pri
cudzom exekuènom titule, ktorého uznanie sa nevyslovuje osobitným rozhodnutím4eab) alebo ktorý bol osvedèený pod¾a osobitného predpisu.4eac) Pri ostatných cudzích exekuèných tituloch potvrdenie o vykonate¾nosti
nahrádza rozhodnutie súdu o ich uznaní alebo ich vyhlásení za vykonate¾né..
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Poznámky pod èiarou k odkazom 4eab a 4eac znejú:

4eab) § 67 zákona è. 97/1963 Zb.
§ 49 zákona è. 244/2002 Z. z.
4eac
) Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES)
è. 805/2004, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady
(ES) è. 1896/2006 z 12. decembra 2006, ktorým sa zavádza
európske konanie o platobnom rozkaze (Ú. v. EÚ L 399,
30. 12. 2006), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady
(ES) è. 861/2007 z 11. júla 2007, ktorým sa ustanovuje Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu (Ú. v.
EÚ L 199, 31. 7. 2007), oddiel 1 kapitola IV nariadenia Rady
(ES) è. 4/2009 z 18. decembra 2008 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo
veciach vyivovacej povinnosti (Ú. v. EÚ L 7, 10. 1. 2009),
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
è. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v obèianskych a obchodných veciach
(Ú. v. EÚ L 351, 20. 12. 2012), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 606/2013 z 12. júna 2013 o vzájomnom uznávaní ochranných opatrení v obèianskych veciach
(Ú. v. EÚ L 181, 29. 6. 2013)..

7. V § 44 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
(3) Súd pred vydaním poverenia na vykonanie exekúcie na podklade rozhodcovského rozhodnutia vydaného v spotrebite¾skom spore4ead) preskúma okrem súladu iadosti o udelenie poverenia na vykonanie
exekúcie a návrhu na vykonanie exekúcie so zákonom,
èi spotrebite¾ská rozhodcovská zmluva spåòa podmienky ustanovené právnymi predpismi, èi bolo rozhodcovské rozhodnutie v spotrebite¾skom spore vydané rozhodcom, ktorý bol v èase spotrebite¾ského rozhodcovského
konania zapísaný v zozname rozhodcov oprávnených
rozhodova spotrebite¾ské spory, a pred stálym rozhodcovským súdom, ktorý v èase spotrebite¾ského rozhodcovského konania mal povolenie rozhodova spotrebite¾ské spory, rozhodcovské rozhodnutie spåòa náleitosti
pod¾a osobitného predpisu4ead) a èi je vykonate¾né. Ak
súd dospeje k záveru, e nie je splnená ktoráko¾vek
z podmienok pod¾a prvej vety, iados o udelenie poverenia zamietne..
Doterajie odseky 3 a 9 sa oznaèujú ako odseky 4
a 10.
Poznámka pod èiarou k odkazu 4ead znie:

4ead) Zákon è. 335/2014 Z. z. spotrebite¾skom rozhodcovskom
konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

8. V § 44 ods. 5 sa slová Odseky 1 a 3 nahrádzajú
slovami Odseky 1, 2 a 4.
9. V § 44 odsek 6 znie:
(6) Ak sa navrhuje vykonanie exekúcie na podklade
cudzieho exekuèného titulu, ktorého uznanie sa nevyslovuje osobitným rozhodnutím,4eab) ktorý bol osvedèený pod¾a osobitného predpisu,4eac) alebo ak bol súdu doruèený návrh na vykonanie cudzieho rozhodnutia
z cudziny osobitným postupom upraveným medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná,4eb) alebo ak takáto medzinárodná zmluva upravuje,
e návrh na uznanie a výkon cudzieho exekuèného titulu sa podáva na súd, doruèí súd návrh na vykonanie
exekúcie povinnému do vlastných rúk; to neplatí, ak
o uznaní súd rozhodol v osobitnom konaní. Ak povinný
do 15 dní od doruèenia návrhu na vykonanie exekúcie
neuvedie dôvody, ktoré by uznaniu alebo vykonaniu
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cudzieho exekuèného titulu bránili, alebo nepodá návrh na jeho samostatné uznanie, ak to osobitný predpis
pripúa,4eae) súd preskúma podmienky uznania a vykonania, ktoré má povinnos skúma aj bez návrhu,
a ak prekáky uznania alebo vykonania nezistí a sú splnené podmienky pod¾a odseku 2, poverí exekútora, aby
vykonal exekúciu. Vydanie poverenia na vykonanie
exekúcie má úèinky uznania cudzieho exekuèného titulu..
Poznámka pod èiarou k odkazu 4eae znie:

4eae) § 67 ods. 2 a 3 zákona è. 97/1963 Zb. v znení zákona
è. 388/2011 Z. z..

10. V § 44 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý
znie:
(7) Ak ide o vykonanie cudzieho rozhodnutia z cudziny osobitným postupom upraveným medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná,4eb) alebo ak takáto medzinárodná zmluva upravuje,
e návrh na uznanie a výkon cudzieho exekuèného titulu sa podáva na súd, urèí súd v poverení exekútora,
ktorý exekúciu vykoná..
Odseky 7 a 10 sa oznaèujú ako odseky 8 a 11.
11. V § 44 ods. 9 sa slová odseku 6 nahrádzajú slovami odseku 8.
12. V § 44 ods. 11 sa slová odseku 8 nahrádzajú
slovami odseku 10.
13. V § 45 sa vypúa odsek 4.
14. V § 47 ods. 5 sa slová § 56 ods. 10 nahrádzajú
slovami § 56 ods. 11.
15. Doterají text § 48 sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa sa odsekom 2, ktorý znie:
(2) Exekútor poverený vykonaním exekúcie na podklade rozhodcovského rozhodnutia vydaného v spotrebite¾skom rozhodcovskom konaní pod¾a osobitného
predpisu4ead) v upovedomení o zaèatí exekúcie pouèí povinného, ktorý je spotrebite¾om, o monosti poda v lehote na podanie námietok proti exekúcii alobu o zruenie rozhodcovského rozsudku pod¾a osobitného
predpisu. Pouèenie musí obsahova aj vzor aloby pod¾a osobitného predpisu.4g).
Poznámka pod èiarou k odkazu 4g znie:

4g) Príloha è. 3 k zákonu è. 335/2014 Z. z..

16. § 48 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Ak podkladom na vykonanie exekúcie je cudzí
exekuèný titul, pripojí exekútor k upovedomeniu o zaèatí exekúcie aj jeho odpis alebo kópiu, a ak tak ustanovuje osobitný predpis,4h) aj iné listiny..
Poznámka pod èiarou k odkazu 4h znie:

4h) Nariadenie (EÚ) è. 1215/2012..

17. V § 56 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová:
alebo ak bol podaný návrh na neuznanie cudzieho rozhodnutia osobitným rozhodnutím, ak podanie takého
návrhu pripúa osobitný predpis.6a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 6a znie:

6a) § 67 ods. 2 a 3 zákona è. 97/1963 Zb. v znení zákona
è. 388/2011 Z. z.
Nariadenie (ES) è. 805/2004.
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Nariadenie (ES) è. 1896/2006.
Nariadenie (ES) è. 861/2007.
Nariadenia (ES) è. 4/2009.
Nariadenie (EÚ) è. 1215/2012.
Nariadenie (EÚ) è. 606/2013..

18. V § 56 ods. 4 sa odkaz 6a nad slovom predpisov nahrádza odkazom 6aa.
19. Poznámka pod èiarou k odkazu 6aa znie:

6aa) Zákon è. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisovniach, doh¾ade nad zdravotnou starostlivosou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 538/2005 Z. z. o prírodných lieèivých vodách, prírodných lieèebných kúpe¾och, kúpe¾ných miestach
a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti
uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia
a o úhradách za sluby súvisiace s poskytovaním zdravotnej
starostlivosti v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

20. V § 56 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý
znie:
(5) Súd povolí odklad exekúcie, ak povinný v lehote
na podanie námietok proti exekúcii podá alobu o zruenie rozhodcovského rozsudku. Ak súd alobu o zruenie rozhodcovského rozhodnutia zamietne, po právoplatnosti rozhodnutia sa v exekúcii pokraèuje. Ak súd
alobe vyhovie a rozhodcovské rozhodnutie zruí, súd
exekúciu pod¾a tohto zákona zastaví..
Doterajie odseky 5 a 10 sa oznaèujú ako odseky 6
a 11.
21. V § 57 sa odsek 1 dopåòa písmenom l), ktoré znie:
l) je výkon exekuèného titulu v rozpore s verejným poriadkom..
22. V § 58 ods. 5 sa slovo a nahrádza èiarkou a za
slovo k) sa vkladajú slová a l).
23. V § 79 ods. 2 sa slová § 56 ods. 2 nahrádzajú
slovami § 56 ods. 2 alebo ods. 5.
24. V § 100 ods. 2 sa slová § 56 ods. 2 nahrádzajú
slovami § 56 ods. 2 alebo ods. 5.
25. V § 141 ods. 7 sa slová § 56 ods. 5 nahrádzajú
slovami § 56 ods. 6.
26. Za ôsmu èas sa vkladá nová deviata èas, ktorá
vrátane nadpisu znie:
DEVIATA ÈAS
CENTRÁLNY REGISTER EXEKÚCIÍ
§ 211a
(1) Komora vedie v elektronickej podobe centrálny register exekúcií (ïalej len register exekúcií) a zodpovedá za jeho nepretritú, plynulú a bezpeènú prevádzku.
Komora sa zodpovednosti zbaví, len ak preukáe, e sa
kode nemohlo zabráni ani pri vynaloení vetkého
úsilia, ktoré mono poadova. Register exekúcií pozostáva z technického a programového vybavenia slúiaceho na elektronické zhromaïovanie, spracúvanie,
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uchovávanie, vyh¾adávanie a prenos dát súvisiacich
s exekuènou èinnosou. Register exekúcií je verejným
zoznamom dostupným na webovom sídle komory, do
ktorého sa o kadej právoplatne neskonèenej exekúcii
zapisujú tieto údaje:
a) oznaèenie súdu, ktorý udelil poverenie na vykonanie
exekúcie,
b) spisová znaèka súdu pod¾a písmena a),
c) oznaèenie exekútora, ktorému súd udelil poverenie
na vykonanie exekúcie,
d) spisová znaèka exekuèného spisu exekútora,
e) deò, mesiac a rok
1. udelenia poverenia na vykonanie exekúcie,
2. vydania uznesenia o povolení odkladu exekúcie,
3. vydania uznesenia o zastavení exekúcie, ak sa
exekúcia zastavila v èasti,
f) oznaèenie vymáhaného nároku, na ktorého vymáhanie poveril exekútora súd,
g) ak ide o povinného
1. fyzickú osobu, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné èíslo, adresa bydliska,
2. fyzickú osobu  podnikate¾a, meno, priezvisko,
dátum narodenia, adresa bydliska alebo miesta
podnikania, identifikaèné èíslo, ak bolo pridelené,
3. právnickú osobu, názov alebo obchodné meno,
sídlo, identifikaèné èíslo.
(2) Ak bola exekúcia právoplatne zastavená alebo
skonèená inak ako zastavením, exekútor vymae z registra vetky údaje týkajúce sa vedenej exekúcie.
(3) Zápis, zmenu a výmaz údajov pod¾a odsekov 1 a 2
do registra exekúcií vykonáva a za ich správnos zodpovedá exekútor, ktorý je poverený vykonaním exekúcie,
zástupca, náhradník alebo nástupca exekútora. Ak
exekútor nesplní povinnos pod¾a prechádzajúcej vety,
vykoná zápis, zmenu alebo výmaz údajov pod¾a odsekov 1 a 2 bezodkladne komora, ak má vedomos o skutoènostiach rozhodujúcich pre zápis, zmenu alebo výmaz údajov. Zápis, zmena a výmaz údajov pod¾a
odsekov 1 a 2 sa vykonáva v lehotách a postupom, ktorý ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý
vydá ministerstvo.
(4) Na úèely zápisu, zmeny a výmazu údajov pouíva
exekútor pri svojej èinnosti technické a programové vybavenie na elektronické ukladanie, spracúvanie, vyh¾adávanie a prenos dát urèené vnútorným predpisom
komory.
(5) Do registra exekúcií majú bezplatný prístup exekútori a orgány verejnej moci.
(6) Ak povinný namieta zápis v registri exekúcií,
môe poda sanos proti zápisu. Sanos proti zápisu v registri exekúcií komora vybaví do 14 dní od jej doruèenia postupom pod¾a § 218b ods. 1 a 3. Ak komora
námietke vyhovie, vymae údaje z registra exekúcií v lehote na vybavenie sanosti.
§ 211b
(1) Komora vydá na iados výpis z registra exekúcií
alebo potvrdenie o tom, e urèitý zápis v registri exekúcií nie je. Výpis a potvrdenie pod¾a predchádzajúcej
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vety sú verejnými listinami preukazujúcimi stav evidovaný v registri exekúcií ku dòu ich vydania; rodné èíslo
sa v nich neuvádza. Údajov uvedených vo výpise a potvrdení sa mono dovoláva, ak sa nepreukáe opak.
(2) Komore za prístup do registra exekúcií a za vydania výpisu alebo potvrdenia pod¾a odseku 1 patrí odmena, ktorej výku ustanoví veobecne záväzný právny
predpis, ktorý vydá ministerstvo..
Doterajia deviata a jedenásta èas sa oznaèujú ako
desiata a dvanásta èas.
27. V § 212 sa odsek 5 dopåòa písmenom e), ktoré
znie:
e) disciplinárna komisia..
28. V § 213 ods. 4 písm. a) sa na konci pripájajú tieto
slová: vrátane náhradníkov èlenov disciplinárnej komisie.
29. V § 213 ods. 4 písmeno b) znie:
b) schva¾uje organizaèný, disciplinárny a volebný poriadok,.
30. V § 214 ods. 1 sa za písmeno k) vkladá nové písmeno l), ktoré znie:
l) na webovom sídle komory zverejòuje èlenov orgánov
komory a ich zmeny,.
Doterajie písmená l) a n) sa oznaèujú ako písmená m) a o).
31. V § 214 ods. 6 sa za slovo èlenstvom vkladajú
slová v disciplinárnej komisii alebo.
32. § 217 znie:
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webovom sídle komory; rovnako je povinný zabezpeèi
zverejnenie zmeny v personálnom zloení disciplinárnych senátov..
38. § 222c znie:
§ 222c
(1) Predseda disciplinárneho senátu alebo èlen disciplinárneho senátu, ktorý je exekútorom, musí spåòa
tieto podmienky:
a) pôsobí vo funkcii najmenej pä rokov,
b) nevedie sa proti nemu disciplinárne konanie alebo
trestné stíhanie,
c) nie je mu pozastavený výkon funkcie exekútora,
d) v posledných troch rokoch mu nebolo uloené disciplinárne opatrenie,
e) nie je èlenom niektorého z iných orgánov komory.
(2) Funkcia predsedu disciplinárneho senátu alebo
èlena disciplinárneho senátu, ktorý je exekútorom, zaniká
a) uplynutím funkèného obdobia, ak disciplinárny poriadok neustanoví inak,
b) ak prestal spåòa podmienky na výkon funkcie exekútora alebo podmienky pod¾a odseku 1,
c) vzdaním sa funkcie v disciplinárnej komisii.
(3) Exekútor má ako predseda disciplinárneho senátu alebo èlen disciplinárneho senátu nárok na odmenu
a na náhradu hotových výdavkov. Podrobnosti o urèení
odmeny a náhrady hotových výdavkov a jej výke upraví vnútorný predpis komory..
39. § 222d a 222g sa vypúajú.

§ 217
Disciplinárna komisia
(1) Disciplinárna komisia má 11 èlenov.
(2) Èlenovia disciplinárnej komisie volia zo svojich
èlenov predsedu disciplinárnej komisie.
(3) Podrobnosti o vytváraní disciplinárnych senátov,
nahrádzaní èlenov disciplinárnych senátov, pride¾ovaní vecí a o disciplinárnom konaní, ak toto nie je upravené zákonom, upraví disciplinárny poriadok, ktorý vydá
komora po schválení ministerstvom..
33. Nadpis jedenástej èasti znie: Vybavovanie saností, kontrola exekuènej èinnosti, disciplinárna zodpovednos súdneho exekútora a správne delikty.
34. V § 218d ods. 1 úvodnej vete sa na konci pripája
slovo najmä.
35. V § 218d ods. 1 písm. a) sa slová dodriavanie
ustanovení nahrádzajú slovami dodriavanie veobecne záväzných právnych predpisov exekútorom
a dodriavanie ustanovení.
36. V § 222b ods. 1 sa slová disciplinárny senát nahrádzajú slovami disciplinárna komisia prostredníctvom disciplinárneho senátu.
37. § 222b sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Prezident komory je povinný bezodkladne zabezpeèi zverejnenie zloenia disciplinárnych senátov na

40. V § 224 ods. 2 sa slovo komore nahrádza slovami predsedovi disciplinárnej komisie.
41. V § 224 ods. 5 sa slová disciplinárny senát, ktorého vytvorenie pod¾a § 222f bezprostredne predchádzalo okamihu doruèenia námietky zaujatosti sa nahrádzajú slovami predseda disciplinárnej komisie;
o vylúèení predsedu disciplinárneho senátu alebo èlena disciplinárneho senátu, ktorý je predsedom disciplinárnej komisie, rozhodne prezídium komory a vypúa sa posledná veta.
42. V § 224 sa vypúa odsek 6.
43. V § 226 ods. 6 sa slová disciplinárny senát nahrádzajú slovami predseda disciplinárneho senátu.
44. V § 228a ods. 3 sa slová tomu disciplinárnemu
senátu, ktorý bol vytvorený pri prvom podanom odvolaní v tomto disciplinárnom konaní nahrádzajú slovami
disciplinárnemu senátu pod¾a odseku 2, ktorý rozhodol v tomto disciplinárnom konaní o skôr podanom odvolaní.
45. V nadpise nad § 228g sa vypúajú slová o disciplinárnom konaní.
46. V § 228g odsek 1 znie:
(1) Ak predseda disciplinárneho senátu nevykoná
úkon alebo nerozhodne v lehote, ktorú mu ukladá tento
zákon, vykoná úkon bezodkladne iný èlen disciplinárneho senátu alebo prezident komory. Ak úkon nevyko-
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ná alebo v lehote, ktorú mu ukladá tento zákon, nerozhodne predseda disciplinárnej komisie, vykoná úkon
bezodkladne prezident komory. Informácia o vykonaní
úkonu sa poskytne predsedovi disciplinárneho senátu,
predsedovi disciplinárnej komisie a prezidentovi komory..
47. V § 228g ods. 2 sa za slová prezidenta komory
vkladá èiarka a slová predsedu disciplinárnej komisie.
48. V jedenástej èasti sa za tretiu hlavu vkladá tvrtá
hlava, ktorá znie:
TVRTÁ HLAVA
SPRÁVNE DELIKTY
§ 228i
(1) Komora sa dopustí správneho deliktu tým, e nevedie register exekúcií alebo nepostupuje pod¾a § 211a
a 211b.
(2) Za správny delikt sa komore uloí pokuta do
16 000 eur.
(3) Správne delikty komory prejednáva a pokuty vymáha ministerstvo.
(4) Pri ukladaní pokuty ministerstvo prihliadne na
povahu, závanos, spôsob, dåku a dôsledky protiprávneho konania alebo opomenutia komory.
(5) Zodpovednos komory za správny delikt zanikne,
ak ministerstvo nezaène konanie, ktorého predmetom
je zodpovednos za správny delikt, do dvoch rokov odo
dòa, keï sa o òom dozvedelo, najneskôr vak do piatich
rokov odo dòa, keï bol správny delikt spáchaný.
(6) Právoplatné rozhodnutie o uloení pokuty je exekuèným titulom pod¾a § 41 ods. 2 písm. i).
(7) Výnosy pokút sú príjmom tátneho rozpoètu.
(8) Pri prejednávaní správneho deliktu a ukladaní
pokuty za správny delikt sa postupuje pod¾a veobecného predpisu o správnom konaní,19a) ak tento zákon
neustanovuje inak..
49. Za § 243c sa vkladá § 243d, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 243d
Prechodné ustanovenia k úpravám
úèinným od 1. januára 2015
(1) Exekuèné konanie na podklade rozhodcovského
rozhodnutia vydaného v rozhodcovskom konaní, ktorého predmetom je spor spåòajúci podmienky pod¾a osobitného predpisu,4ead) vydaného pred 1. januárom
2015, mono zaèa len do troch mesiacov od úèinnosti
tohto zákona. Na základe návrhu na vykonanie exekúcie podaného po tejto lehote nemono udeli poverenie
na vykonanie exekúcie; rozhodcovské rozhodnutie prestáva úèastníkov rozhodcovského konania zaväzova.
(2) Na exekuèné konania zaèaté v súlade s odsekom 1
alebo vedené na podklade rozhodcovského rozhodnutia vydaného v rozhodcovskom konaní, ktorého predmetom je spor spåòajúci podmienky pod¾a osobitného
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predpisu,4ead) a ktoré neboli ukonèené k 1. januáru
2015, sa pouijú predpisy úèinné do 31. decembra
2014.
(3) Exekútor je povinný do 30. júna 2016 vykona zápis vetkých právoplatne neskonèených exekúcií,
v ktorých mu súd vydal poverenie na vykonanie exekúcie, do registra exekúcií; táto povinnos platí aj pre zástupcu, náhradníka a nástupcu exekútora.
(4) Ak orgán komory prísluný na disciplinárne konanie alebo disciplinárny senát vytvorený pod¾a predpisov úèinných do 31. decembra 2014 nerozhodne
o disciplinárnom previnení exekútora do 31. januára
2015, disciplinárne konanie dokonèí orgán komory prísluný na disciplinárne konanie vytvorený pod¾a predpisov úèinných od 1. januára 2015. Ustanovenie prvej
vety platí aj pre právoplatne neskonèené odvolacie disciplinárne konanie; na tento úèel sa orgán komory prísluný na disciplinárne konanie vytvorený pod¾a predpisov úèinných od 1. januára 2015 povauje za
odvolací orgán. Orgán komory prísluný na disciplinárne konanie, ktorý rozhoduje ako odvolací disciplinárny orgán, postupuje pod¾a predpisov úèinných od
1. januára 2015; ak dôjde k zrueniu rozhodnutia
a vráteniu veci na ïalie konanie, prejedná vec v prvom
stupni pod¾a predpisov úèinných od 1. januára 2015
orgán komory prísluný na disciplinárne konanie pod¾a predpisov úèinných od 1. januára 2015, a ak odvolací orgán rozhodnutie potvrdí, mono toto preskúma
súdom pod¾a druhej hlavy piatej èasti Obèianskeho
súdneho poriadku.
(5) Ak pod¾a právnych predpisov úèinných do 31. decembra 2014 nedolo k vytvoreniu disciplinárneho senátu alebo orgán komory prísluný na disciplinárne
konanie bol z dôvodu neobsadenosti neèinný a nejde
o prípad odvolacieho disciplinárneho konania pod¾a
odseku 4, rozhodne orgán komory prísluný na disciplinárne konanie pod¾a predpisov úèinných od 1. januára 2015 o návrhu na zaèatie disciplinárneho konania
najneskôr do jedného roka od okamihu pridelenia veci
orgánu príslunému na disciplinárne konanie. Ostatné
lehoty v disciplinárnom konaní zaènú plynú od okamihu pridelenia veci orgánu komory príslunému na disciplinárne konanie.
(6) Databázy predsedov disciplinárnych senátov
a èlenov disciplinárnych senátov vytvorené pod¾a predpisov úèinných do 31. decembra 2014 sa k úèinnosti
tohto zákona zruujú.
(7) Konferencia exekútorov zvolí èlenov disciplinárnej komisie tak, aby sa títo mohli uja svojej funkcie
najneskôr do dvoch mesiacov od úèinnosti tohto zákona. Ak konferencia exekútorov nezvolí èlenov disciplinárnej komisie v lehote pod¾a prvej vety, zvolí èlenov
disciplinárnej komisie prezídium komory bezodkladne,
najneskôr do troch mesiacov od úèinnosti tohto zákona. Ak èlenovia disciplinárnej komisie nebudú zvolení
pod¾a prvej alebo druhej vety, vymenuje ich minister..
Èl. VI
Zákon è. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu obèanov
Slovenskej republiky a registri obyvate¾ov Slovenskej
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republiky v znení zákona è. 369/1999 Z. z.,
è. 441/2001 Z. z., zákona è. 660/2002 Z. z.,
è. 174/2004 Z. z., zákona è. 215/2004 Z. z.,
è. 454/2004 Z. z., zákona è. 523/2004 Z. z.,
è. 224/2006 Z. z., zákona è. 335/2007 Z. z.,
è. 216/2008 Z. z., zákona è. 49/2012 Z. z. a
è. 190/2013 Z. z. sa dopåòa takto:

zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona

V § 23a ods. 2 sa za slovo súdom vkladajú slová
stálym rozhodcovským súdom,8aa).
Poznámka pod èiarou k odkazu 8aa znie:

8aa) Zákon è. 335/2014 Z. z. spotrebite¾skom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

Èl. VII
Zákon è. 575/2001 Z. z. o organizácii èinnosti vlády
a organizácii ústrednej tátnej správy v znení zákona
è. 143/2002 Z. z., zákona è. 411/2002 Z. z., zákona
è. 465/2002 Z. z., zákona è. 139/2003 Z. z., zákona
è. 453/2003 Z. z., zákona è. 523/2003 Z. z., zákona
è. 215/2004 Z. z., zákona è. 351/2004 Z. z., zákona
è. 405/2004 Z. z., zákona è. 585/2004 Z. z., zákona
è. 654/2004 Z. z., zákona è. 78/2005 Z. z., zákona
è. 172/2005 Z. z., zákona è. 474/2005 Z. z., zákona
è. 231/2006 Z. z., zákona è. 678/2006 Z. z., zákona
è. 103/2007 Z. z., zákona è. 218/2007 Z. z., zákona
è. 456/2007 Z. z., zákona è. 568/2007 Z. z., zákona
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è. 617/2007 Z. z., zákona è. 165/2008 Z. z., zákona
è. 408/2008 Z. z., zákona è. 583/2008 Z. z., zákona
è. 70/2009 Z. z., zákona è. 165/2009 Z. z., zákona
è. 400/2009 Z. z., zákona è. 403/2009 Z. z., zákona
è. 505/2009 Z. z., zákona è. 557/2009 Z. z., zákona
è. 570/2009 Z. z., zákona è. 37/2010 Z. z., zákona
è. 372/2010 Z. z., zákona è. 403/2010 Z. z., zákona
è. 547/2010 Z. z., zákona è. 392/2011 Z. z., zákona
è. 287/2012 Z. z., zákona è. 60/2013 Z. z., zákona
è. 311/2013 Z. z. a zákona è. 313/2013 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
V § 13 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
(5) Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
vykonáva v zákonom ustanovenom rozsahu kontrolu
nad zriaïovate¾mi stálych rozhodcovských súdov, stálymi rozhodcovskými súdmi, rozhodcami a disciplinárnu právomoc nad rozhodcami oprávnenými rozhodova
spotrebite¾ské spory..
Doterajie odseky 5 a 7 sa oznaèujú ako odseky 6
a 8.
Èl. VIII
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2015 okrem
èl. V § 211b v dvadsiatom iestom bode, ktorý nadobúda úèinnos 1. júla 2016.

Andrej Kiska v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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Príloha è. 1
k zákonu è. 335/2014 Z. z.

Pouèenie
(súèas spotrebite¾skej rozhodcovskej zmluvy)
Súhlas so spotrebite¾skou rozhodcovskou zmluvou umoòuje, aby prípadné spory z Vaich zmluvných vzahov
s dodávate¾om rozhodoval stály rozhodcovský súd zriadený súkromným subjektom, ktorý má povolenie udelené Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky postupom pod¾a zákona o spotrebite¾skom rozhodcovskom konaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ïalej len zákon).
Ak podpíete spotrebite¾skú rozhodcovskú zmluvu, v prípade, e druhá strana podá proti Vám alobu, Vá spor
rozhodne stály rozhodcovský súd, ktorý má povolenie udelené Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky. To
znamená, e Vá spor nebude rozhodovaný veobecným súdom; aj v tomto prípade vak máte právo dovoláva sa na
veobecnom súde vyslovenia neplatnosti uzavretej spotrebite¾skej rozhodcovskej zmluvy. Spotrebite¾ská rozhodcovská zmluva, tatút, rokovací poriadok ani ostatné predpisy stáleho rozhodcovského súdu sa nesmú odchýli v neprospech spotrebite¾a od zákona. Pouitie tatútu, rokovacieho poriadku a ostatných predpisov stáleho rozhodcovského súdu nesmie vies k znevýhodneniu spotrebite¾a oproti druhej strane. Stály rozhodcovský súd je povinný aj
bez návrhu spotrebite¾a preskúma, èi vymáhaný nárok nie je zaloený na neprijate¾nej zmluvnej podmienke alebo
na zmluvnom dojednaní, ktoré je v rozpore s ustanoveniami veobecne záväzných právnych predpisov na ochranu
práv spotrebite¾a. Stály rozhodcovský súd je povinný prihliada aj na iné dôvody neplatnosti právneho úkonu, na
ktoré by súd prihliadal aj bez návrhu.
Zoznam stálych rozhodcovských súdov je zverejnený na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky www.justice.gov.sk. Spor nebude rozhodovaný veobecným súdom Slovenskej republiky.
Spotrebite¾ské rozhodcovské konanie sa zaèína písomnou alobou, ktorá sa podáva na adresu sídla stáleho rozhodcovského súdu, a to aj v elektronickej podobe na e-mailovú adresu stáleho rozhodcovského súdu. Na stály rozhodcovský súd sa môete obráti Vy aj dodávate¾.
Miestom spotrebite¾ského rozhodcovského konania je sídlo stáleho rozhodcovského súdu a v konaní sa postupuje
pod¾a slovenského právneho poriadku. Hoci sa spotrebite¾ské rozhodcovské konanie spravidla vedie v písomnej forme, musí Vám by daná monos vyjadri sa v primeranej lehote ku vetkým dôkazom predloeným protistranou.
Môete poiada aj o ústne pojednávanie, a ak by jeho nenariadením boli poruené Vae práva, môete sa obráti na
veobecný súd so alobou o zruenie rozhodcovského rozsudku.
V spotrebite¾skom rozhodcovskom konaní sa môete da zastúpi advokátom, zdruením na ochranu spotrebite¾a
alebo iným zástupcom.
Majte na pamäti, e písomnosti vrátane rozhodcovského rozsudku sa spotrebite¾ovi zasielajú do vlastných rúk na
adresu uvedenú v spotrebite¾skej zmluve, na ktorú sa vzahuje spotrebite¾ská rozhodcovská zmluva, alebo na inú
adresu oznámenú spotrebite¾om alebo zistenú stálym rozhodcovským súdom najmä z listín, ktoré sú obsahom spisu. V súvislosti so spotrebite¾ským rozhodcovským konaním Vám môu vzniknú trovy konania. Trovy konania, ktoré je povinný znáa spotrebite¾, nesmú by neprimerané; primeranos sa posudzuje najmä s oh¾adom na istinu
uplatòovaného nároku.
V spotrebite¾skom rozhodcovskom konaní máte práva obdobné ako na veobecnom súde, najmä sa bráni proti postupu rozhodcu, ako aj proti jeho rozhodnutiu vo Vaej veci. Máte právo poda voèi rozhodcovi námietku zaujatosti,
ako aj sanos, èi u predsedovi stáleho rozhodcovského súdu alebo Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky. Rozhodca podlieha disciplinárnej právomoci Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Stály rozhodcovský súd, jeho zriaïovate¾ a rozhodcovia podliehajú kontrole a sankciám Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.
Spotrebite¾ské rozhodcovské konanie sa konèí vydaním rozhodcovského rozsudku alebo uznesenia.
Voèi rozhodcovskému rozsudku môete do troch mesiacov od jeho doruèenia poda na veobecný súd alobu o jeho
zruenie z dôvodov ustanovených v zákone.
Súèasou rozhodcovského rozsudku je pouèenie o monosti poda na súd alobu o zruenie rozhodcovského rozsudku, o lehote na jej podanie vrátane odkazu na webové sídlo Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, na
ktorom je zverejnený vzor aloby o zruenie rozhodcovského rozsudku, ktorý si môete jednoducho vyplni a poda
na súde pod¾a Váho bydliska.
Ak vak nepodáte alobu o zruenie rozhodcovského rozsudku a ani dobrovo¾ne nesplníte to, na èo Vás právoplatné rozhodcovské rozhodnutie zaväzuje, môe druhý úèastník poda návrh na zaèatie exekúcie.
alobu o zruenie rozhodcovského rozsudku môete poda aj po tom, ako sa zaèala exekúcia a bolo Vám doruèené
upovedomenie o zaèatí exekúcie. Vzor aloby, ktorý môete jednoducho vyplni a poda do 15 dní od doruèenia upovedomenia, Vám zale súdny exekútor.

Strana 2740

Zbierka zákonov è. 335/2014

Èiastka 103

Príloha è. 2
k zákonu è. 335/2014 Z. z.

Pouèenie
o rozhodcovskom konaní
pri iniciovaní sporu proti spotrebite¾ovi
Spotrebite¾ské spory je oprávnený rozhodova len rozhodca, ktorý je zapísaný v zozname rozhodcov oprávnených
rozhodova spotrebite¾ské spory vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky a súèasne zapísaný
v zozname rozhodcov stáleho rozhodcovského súdu oprávneného rozhodova spotrebite¾ské spory. Zoznam rozhodcov a stálych rozhodcovských súdov nájdete na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
www.justice.gov.sk.
Ak podpíete spotrebite¾skú rozhodcovskú zmluvu, v prípade, e druhá strana podá proti Vám alobu, Vá spor
rozhodne stály rozhodcovský súd, ktorý má povolenie udelené Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky. To
znamená, e Vá spor nebude rozhodovaný veobecným súdom; aj v tomto prípade vak máte právo dovoláva sa na
veobecnom súde vyslovenia neplatnosti uzavretej spotrebite¾skej rozhodcovskej zmluvy. Spotrebite¾ské rozhodcovské konanie sa zaèína dòom doruèenia aloby na stály rozhodcovský súd. Podanie aloby na stály rozhodcovský súd
má rovnaké právne úèinky, ako keby bola aloba podaná na veobecnom súde Slovenskej republiky.
Ako alovaný môete uplatni svoje práva proti alobcovi vzájomnou alobou najneskôr do zaèatia ústneho pojednávania vo veci samej, inak v primeranej lehote na to ustanovenej stálym rozhodcovským súdom, a ak lehota nebola
ustanovená, do vyhlásenia rozhodcovského rozsudku. Rovnako sa máte právo vyjadrova ku vetkým dôkazom a návrhom, ktoré boli predloené.
Neváhajte sa vyjadri na svoju obhajobu. K vyjadreniu pripojte dôkazy, ktoré podporujú Vae tvrdenia. Spotrebite¾ská rozhodcovská zmluva, tatút, rokovací poriadok ani ostatné predpisy stáleho rozhodcovského súdu sa nesmú
odchýli v neprospech spotrebite¾a od zákona o spotrebite¾skom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ïalej len zákon). Pouitie tatútu, rokovacieho poriadku a ostatných predpisov stáleho rozhodcovského súdu nesmie vies k znevýhodneniu spotrebite¾a oproti druhej strane.
Procesný úkon spotrebite¾a, a to najmä podanie aloby, zaslanie alobnej odpovede, vyjadrenia, návrhy na vykonanie dôkazu, dôkazného prostriedku alebo námietky nedostatku právomoci nie je moné spoplatni alebo podmieni
ich úèinky úhradou poplatku. Vae podania môete adresova aj prostriedkami elektronickej komunikácie na elektronickú adresu ..................... .
V konaní sa môete da zastúpi advokátom alebo iným zástupcom vrátane zdruenia na ochranu spotrebite¾a. Nepodceòujte význam spotrebite¾ského rozhodcovského konania a venujte pozornos písomnostiam, ktoré Vám boli
doruèené. Úèastníci spotrebite¾ského rozhodcovského konania sú povinní poskytova stálemu rozhodcovskému
súdu súèinnos potrebnú na rieenie spotrebite¾ského sporu.
Písomnosti vrátane rozhodcovského rozsudku sa spotrebite¾ovi zasielajú do vlastných rúk na adresu uvedenú
v spotrebite¾skej zmluve, na ktorú sa vzahuje spotrebite¾ská rozhodcovská zmluva, alebo na inú adresu oznámenú
spotrebite¾om alebo zistenú stálym rozhodcovským súdom najmä z listín, ktoré sú obsahom spisu. Ak povaujete
rozhodcu, ktorý rozhoduje Vá spor, za zaujatého, máte právo poda voèi rozhodcovi námietky. Námietku zaujatosti
musí úèastník zasla stálemu rozhodcovskému súdu do 15 dní odo dòa, keï sa dozvedel o okolnostiach, ktoré odôvodòujú zaujatos rozhodcu. V námietke uveïte dôvody, pre ktoré povaujete rozhodcu za zaujatého. Taktie máte
právo poda sanos voèi postupu rozhodcu predsedovi stáleho rozhodcovského súdu alebo Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky. Rozhodca podlieha disciplinárnej právomoci Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Stály rozhodcovský súd, jeho zriaïovate¾ a rozhodcovia podliehajú kontrole a sankciám Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.
Spotrebite¾ské rozhodcovské konanie sa uskutoèòuje v sídle stáleho rozhodcovského súdu a je spravidla písomné.
Spotrebite¾ské rozhodcovské konanie sa spravuje zákonom a predpismi stáleho rozhodcovského súdu úèinnými
v èase zaèatia spotrebite¾ského rozhodcovského konania. Predpisy stáleho rozhodcovského súdu rozhodujúce pre
Vá spor nájdete na webovom sídle .............. .
Stály rozhodcovský súd je povinný aj bez návrhu spotrebite¾a preskúma, èi vymáhaný nárok nie je zaloený na neprijate¾nej zmluvnej podmienke alebo na zmluvnom dojednaní, ktoré je v rozpore s ustanoveniami veobecne záväzných právnych predpisov na ochranu práv spotrebite¾a. Stály rozhodcovský súd je povinný prihliada aj iné dôvody
neplatnosti právneho úkonu, na ktoré by súd prihliadal aj bez návrhu.
V súvislosti so spotrebite¾ským rozhodcovským konaním Vám môu vzniknú trovy konania. Trovy konania, ktoré
je povinný znáa spotrebite¾, nesmú by neprimerané.
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Spotrebite¾ské rozhodcovské konanie sa konèí právoplatnosou rozhodcovského rozsudku alebo doruèením uznesenia. Rozhodcovský rozsudok nadobudne právoplatnos uplynutím lehoty na podanie aloby o zruenie rozhodcovského rozsudku. Ak úèastník spotrebite¾ského rozhodcovského konania dobrovo¾ne nesplní to, na èo ho zaväzuje
právoplatné rozhodcovské rozhodnutie, druhý úèastník môe poda návrh na zaèatie exekúcie.
Súd na alobu ktorejko¾vek zo strán zruí rozhodcovský rozsudok, ak
 úèastník spotrebite¾ského rozhodcovského konania nemal spôsobilos uzavrie spotrebite¾skú rozhodcovskú
zmluvu,
 úèastník spotrebite¾ského rozhodcovského konania nebol riadne upovedomený o ustanovení rozhodcu alebo
o spotrebite¾skom rozhodcovskom konaní alebo mu nebolo umonené sa zúèastni na spotrebite¾skom rozhodcovskom konaní,
 rozhodcovským rozsudkom sa rozhodol spor, ktorý spotrebite¾ská rozhodcovská zmluva nepredvídala alebo sa
ním rozhodlo o veci, ktorá je pod¾a zákona vylúèená zo spotrebite¾ského rozhodcovského konania,
 stály rozhodcovský súd nebol ustanovený v súlade so zákonom, v spotrebite¾skom rozhodcovskom konaní sa nepostupovalo v súlade s ustanoveniami zákona a uvedený nedostatok mohol ma vplyv na výsledok sporu,
 spotrebite¾ská rozhodcovská zmluva neobsahuje náleitosti pod¾a § 3 zákona alebo je tu iný dôvod neplatnosti
spotrebite¾skej rozhodcovskej zmluvy,
 stály rozhodcovský súd nenariadil ústne pojednávanie, hoci spotrebite¾ jeho nariadenie navrhoval pod¾a § 34
ods. 2 zákona a z okolností uvedených v návrhu na nariadenie ústneho pojednávania vyplývala potreba jeho nariadenia najmä z dôvodu, e bez ústneho pojednávania sa nebolo moné vysporiada s návrhmi a tvrdeniami spotrebite¾a, a toto pochybenie mohlo ma vplyv na výsledok sporu,
 v konaní nebol správne zistený skutkový stav tým, e stály rozhodcovský súd nesprávne vyhodnotil predloené dôkazy, nevykonal navrhované dôkazy alebo neumonil spotrebite¾ovi predloi dôkazy, a toto pochybenie mohlo
ma vplyv na výsledok sporu,
 vo veci rozhodoval zaujatý rozhodca,
 stály rozhodcovský súd rozhodol v rozpore s ustanoveniami veobecne záväzných právnych predpisov na ochranu
práv spotrebite¾a a toto poruenie mohlo ma vplyv na výsledok sporu,
 rozhodcovský rozsudok zaväzuje úèastníka spotrebite¾ského rozhodcovského konania na plnenie, ktoré je svojou
povahou objektívne nemoné, právom nedovolené alebo odporuje dobrým mravom,
 výkon rozhodcovského rozsudku by bol v rozpore s verejným poriadkom Slovenskej republiky,
 rozhodcovský rozsudok vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Súèasou rozhodcovského rozsudku je pouèenie o monosti poda na súd alobu o zruenie rozhodcovského rozsudku, o lehote na jej podanie vrátane odkazu na webové sídlo Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, na
ktorom je zverejnený vzor aloby o zruenie rozhodcovského rozsudku, ktorý si môete jednoducho vyplni a poda
na súde pod¾a Váho bydliska. aloba musí by podaná na okresnom súde pod¾a bydliska spotrebite¾a do troch mesiacov od doruèenia rozhodcovského rozsudku tej zo strán, ktorá sa zruenia rozhodcovského rozsudku domáha.
alobu o zruenie rozhodcovského rozsudku môete poda aj po tom, ako sa zaèala exekúcia a bolo Vám doruèené
upovedomenie o zaèatí exekúcie. Vzor aloby, ktorý môete jednoducho vyplni a poda do 15 dní od doruèenia upovedomenia, Vám zale súdny exekútor.
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Príloha è. 3
k zákonu è. 335/2014 Z. z.

Vzor
Žaloba o zrušenie rozhodcovského rozsudku

Oznaþenie žalobcu/žalobkyne

Okresný súd
Ulica
PSý a obec

Žaloba o zrušenie rozhodcovského rozsudku
Žalobca/žalobkyĖa
meno a priezvisko/názov/obchodné meno:
bydlisko/sídlo:
dátum narodenia/identifikaþné þíslo:
štátne obþianstvo:
telefonický kontakt:
elektronická pošta:

Žalovaný/žalovaná
meno a priezvisko/názov/obchodné meno:
bydlisko/sídlo:
dátum narodenia/identifikaþné þíslo:
štátne obþianstvo:
telefonický kontakt:
elektronická pošta:
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Oznaþenie rozhodcovského rozsudku
názov a sídlo stáleho rozhodcovského súdu:
spisová znaþka rozhodcovského rozsudku:
dátum vydania rozhodcovského rozsudku:

Dolupodpísaný namietam, že (hodiace sa oznaþte písmenom X)
som nemal spôsobilosĢ uzavrieĢ spotrebiteĐskú rozhodcovskú zmluvu,
som nebol riadne upovedomený o ustanovení rozhodcu alebo o spotrebiteĐskom
rozhodcovskom konaní alebo mi nebolo umožnené sa zúþastniĢ na spotrebiteĐskom
rozhodcovskom konaní,
rozhodcovským rozsudkom sa rozhodol spor, ktorý spotrebiteĐská rozhodcovská zmluva
nepredvídala, alebo sa ním rozhodlo o veci, ktorá je vylúþená zo spotrebiteĐského
rozhodcovského konania,
stály rozhodcovský súd nebol ustanovený v súlade so zákonom o spotrebiteĐskom
rozhodcovskom konaní, v spotrebiteĐskom rozhodcovskom konaní sa nepostupovalo
v súlade s ustanoveniami zákona o spotrebiteĐskom rozhodcovskom konaní a uvedený
nedostatok mohol maĢ vplyv na výsledok sporu,
spotrebiteĐská rozhodcovská zmluva neobsahuje zákonom ustanovené náležitosti podĐa
§ 3 zákona o spotrebiteĐskom rozhodcovskom konaní alebo je tu iný dôvod neplatnosti
spotrebiteĐskej rozhodcovskej zmluvy,
stály rozhodcovský súd nenariadil ústne pojednávanie, hoci som jeho nariadenie navrhoval
a z okolností uvedených v návrhu na nariadenie ústneho pojednávania dôvodne vyplývala
potreba jeho nariadenia najmä preto, že bez ústneho pojednávania nebolo možné
vysporiadaĢ sa so mnou uvedenými návrhmi a tvrdeniami, a toto pochybenie mohlo maĢ
vplyv na výsledok sporu,
v konaní nebol správne zistený skutkový stav tým, že stály rozhodcovský súd nesprávne
vyhodnotil dôkazy, ktoré som predložil, nevykonal mnou navrhované dôkazy alebo mi
neumožnil predložiĢ dôkazy, a toto pochybenie mohlo maĢ vplyv na výsledok sporu,
vo veci rozhodoval zaujatý rozhodca,
stály rozhodcovský súd rozhodol v rozpore s ustanoveniami všeobecne záväzných
právnych predpisov na ochranu práv spotrebiteĐa, a toto porušenie mohlo maĢ vplyv na
výsledok sporu,
rozhodcovský rozsudok ma zaväzuje na plnenie, ktorého povahu považujem za objektívne
nemožnú, právom nedovolenú alebo odporujúcu dobrým mravom,
výkon rozhodcovského rozsudku by bol v rozpore s verejným poriadkom Slovenskej
republiky,
rozhodcovský rozsudok vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
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Okolnosti, ktoré potvrdzujú námietky (v prípade potreby pridajte ćalší list papiera)

Návrh rozhodnutia súdu (petit)
Navrhujem, aby súd vydal tento rozsudok:
Súd zrušuje rozhodcovský rozsudok vydaný stálym rozhodcovským súdom
so sídlom
pod spisovou znaþkou
dĖa
Žalovaný je povinný nahradiĢ žalobcovi trovy konania vo výške
do troch dní od právoplatnosti rozsudku.
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Pouþenie: Žaloba sa podáva na okresný súd v obvode Vášho bydliska. Žaloba môže byĢ
poslaná poštou, rozhodujúci je deĖ jej odoslania. Žaloba musí byĢ podaná na okresnom súde
podĐa bydliska spotrebiteĐa do troch mesiacov od doruþenia rozhodcovského rozsudku alebo
do 15 dní od doruþenia upovedomenia o zaþatí exekúcie.
Podanie žaloby o zrušenie rozhodcovského rozsudku nezaruþuje úspech v konaní pred súdom.
Podaním žaloby sa zaþne súdny spor, v ktorom súd preskúma dôvody, pre ktoré môže byĢ
rozhodcovský rozsudok zrušený. V prípade zamietnutia žaloby môžete byĢ zaviazaný aj na
náhradu trov súdneho konania. Trovy konania, ktoré je povinný znášaĢ spotrebiteĐ, nesmú byĢ
neprimerané a súd trovy proti spotrebiteĐovi nemusí priznaĢ.
Máte právo nechaĢ sa zastupovaĢ advokátom alebo treĢou osobou vrátane združenia na
ochranu spotrebiteĐa. Zoznam združení nájdete na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky www.justice.gov.sk v þasti „Komisia na posudzovanie podmienok
v spotrebiteĐských zmluvách a nekalých obchodných praktík predávajúcich“. V prípade, ak
toto právo využijete, priložte k žalobe aj plnomocenstvo so súhlasom zástupcu
s plnomocenstvom.
V prílohe priložte kópiu rozhodcovského rozsudku, ktorého zrušenia sa domáhate, ako aj iné
listiny, ktoré považujete za dôležité pri rozhodovaní o Vašej žalobe. Súd si môže vyžiadaĢ
ćalšie listiny, ak to bude považovaĢ za potrebné.

Dátum
Podpis

Strana 2746

Zbierka zákonov è. 335/2014

Èiastka 103

Príloha è. 4
k zákonu è. 335/2014 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/11/EÚ z 21. mája 2013 o alternatívnom rieení spotrebite¾ských
sporov, ktorou sa mení nariadenie (ES) è. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (smernica o alternatívnom rieení
spotrebite¾ských sporov) (Ú. v. EÚ L 165, 18. 6. 2013).
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336
ZÁKON
z 21. októbra 2014,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní
v znení neskorích predpisov a o zmene a doplnení zákona è. 371/2004 Z. z.
o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona è. 99/1963 Zb.
Obèiansky súdny poriadok v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

od súdu nariadenie predbeného opatrenia voèi tretej
osobe, ktorá nie je stranou rozhodcovskej zmluvy..

Èl. I

7. Slová Druhá èas nad nadpisom Rozhodcovská zmluva sa nahrádzajú slovami Druhá hlava.

Zákon è. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní
v znení zákona è. 521/2005 Z. z. a zákona è. 71/2009
Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. Nadpis prvej èasti znie: Veobecné ustanovenia.
Za nadpis Veobecné ustanovenia sa vkladajú slová
Prvá hlava Základné ustanovenia.
2. V § 1 ods. 1 písm. a) sa vypúa slovo majetkových.
3. V § 1 odsek 2 znie:
(2) V rozhodcovskom konaní mono rozhodova
vetky spory týkajúce sa právnych vzahov, oh¾adom
ktorých mono uzatvori dohodu o urovnaní1) vrátane
sporov o urèení, èi tu právo alebo právny vzah je alebo
nie je..
Poznámka pod èiarou k odkazu 1 znie:

1) § 585 Obèianskeho zákonníka v znení zákona è. 509/1991
Zb..

4. V § 1 ods. 3 písm. d) sa slová a vyrovnacieho nahrádzajú slovami a retrukturalizaèného.
5. V § 1 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
(4) V rozhodcovskom konaní pod¾a tohto zákona nemono rozhodova ani spory medzi dodávate¾om a spotrebite¾om vyplývajúce zo spotrebite¾skej zmluvy alebo
súvisiace so spotrebite¾skou zmluvou, ktoré mono
rozhodova v spotrebite¾skom rozhodcovskom konaní.1a).
Doterají odsek 4 sa oznaèuje ako odsek 5.
Poznámka pod èiarou k odkazu 1a znie:

1a

 ) Zákon è. 335/2014 Z. z. o spotrebite¾skom rozhodcovskom
konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

6. V § 2 odsek 2 znie:
(2) Rozhodcovskému konaniu neodporuje, ak úèastník konania pred zaèatím rozhodcovského konania,
alebo po jeho zaèatí, ale pred ustanovením rozhodcu
(rozhodcov) poaduje od súdu2) vydanie predbeného
opatrenia a súd také opatrenie vydá. Rovnako rozhodcovskému konaniu neodporuje, ak úèastník poaduje

8. V § 3 odsek 2 znie:
(2) Rozhodcovská zmluva sa vzahuje aj na právnych nástupcov strán, ak to zmluvné strany v rozhodcovskej zmluve nevylúèia. To platí aj v prípadoch postúpenia práv alebo povinností alebo inej zmeny
v osobe verite¾a alebo dlníka vo vzahu, na ktorý sa
vzahuje rozhodcovská zmluva..
9. § 3 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Ak tento zákon odkazuje na dohodu zmluvných
strán, za súèas tejto dohody sa povaujú aj rozhodcovské pravidlá, na ktoré sa v nej odkazuje..
10. V § 4 ods. 2 sa vypúa druhá veta.
Poznámka pod èiarou k odkazu 4 sa vypúa.
11. V § 4 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 5,
ktoré znejú:
(3) Písomná forma rozhodcovskej zmluvy je zachovaná aj vtedy,
a) ak je rozhodcovská zmluva obsiahnutá vo vzájomnej
písomnej komunikácii strán alebo
b) ak bola uzatvorená elektronickými prostriedkami,
ktoré umoòujú zachytenie obsahu právneho úkonu a osoby, ktorá právny úkon urobila.
(4) Odkaz v zmluve alebo v písomnej komunikácii
strán na akýko¾vek dokument obsahujúci rozhodcovskú doloku sa povauje za písomnú rozhodcovskú
zmluvu, ak sa takýmto odkazom má pod¾a vôle strán
sta rozhodcovská doloka súèasou zmluvy.
(5) Písomná forma rozhodcovskej zmluvy je zachovaná aj pri písomnom pristúpení k zmluve pod¾a osobitného zákona,3a) ktoré obsahuje platnú rozhodcovskú doloku. To platí aj v prípade nadobudnutia
èlenstva v záujmovom zdruení alebo v inej právnickej
osobe, ktorej vnútorné predpisy obsahujú rozhodcovskú doloku..
Poznámka pod èiarou k odkazu 3a znie:

3a) Napríklad § 115 Obchodného zákonníka.

Doterají odsek 3 sa oznaèuje ako odsek 6.
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12. V § 4 ods. 6 sa za slovami pred rozhodcom vypúajú slová najneskôr do zaèatia konania o veci samej v rozhodcovskom konaní.
13. § 4 sa dopåòa odsekom 7, ktorý znie:
(7) Rozhodcovská zmluva sa povauje za písomne
uzavretú v rozsahu predmetu podanej aloby aj vtedy,
ak je jej existencia tvrdená v alobe a alovaný v alobnej odpovedi doruèenej rozhodcovskému súdu jej existenciu nenamietne..
14. V § 5 ods. 1 tretia veta znie: Ustanovenia § 4
ods. 2 a 3 tým nie sú dotknuté..
15. Slová Tretia èas nad nadpisom Rozhodca sa
nahrádzajú slovami Tretia hlava.
16. V § 6 ods. 1 sa za slovami v plnom rozsahu vypúa èiarka a slová má skúsenosti na výkon funkcie
rozhodcu.
17. V § 6 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: Súd
ustanoví rozhodcu pod¾a § 8, ak vybraná osoba v èase
ustanovenia rozhodcu neexistuje, vybraná osoba nie je
oprávnená ustanovi rozhodcu, alebo rozhodcu v dohodnutom èase neustanoví..
18. V § 6a sa na konci pripája táto veta: Rozhodca je
tie povinný pri výkone svojej funkcie kona a rozhodova bez zbytoèných prieahov..
19. V § 8 ods. 1 sa vypúajú slová v rozhodcovskej
zmluve.
20. V § 8 odsek 4 znie:
(4) Rozhodca je povinný, a to aj po skonèení svojej
funkcie, zachováva mlèanlivos o vetkých skutoènostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone svojej funkcie
alebo v súvislosti s òou, ak tento zákon neustanovuje
inak. Tejto povinnosti mlèanlivosti môu rozhodcu zbavi len úèastníci prísluného rozhodcovského konania.
Povinnos mlèanlivosti rozhodcu pod¾a tohto zákona sa
nevzahuje na sprístupòovanie informácií orgánom
èinným v trestnom konaní a súdom na úèely ich konania, ktoré sa týka predmetu rozhodcovského konania,
postupu v rozhodcovskom konaní alebo iných skutoèností súvisiacich s výkonom funkcie rozhodcu alebo
s èinnosou stáleho rozhodcovského súdu..
21. V § 9 ods. 2 sa za slová ktorého ustanovili vkladajú slová alebo na ktorého ustanovení sa podie¾ali.
22. V § 9 odseky 3 a 5 znejú:
(3) Zmluvné strany sa môu v rozhodcovskej zmluve
alebo dodatoène, najneskôr do zaèatia rozhodcovského
konania dohodnú o postupe podávania námietok voèi
rozhodcovi. Zmluvné strany sa nemôu dohodnú na
vylúèení práva pod¾a odseku 5. V konaní pred stálym
rozhodcovským súdom môe postup podávania námietok upravova jeho rokovací poriadok, nesmie vak vylúèi právo zmluvnej strany obráti sa na súd, aby rozhodol o neúspenej námietke.
(4) Ak sa zmluvné strany nedohodnú o postupe podávania námietok voèi rozhodcovi, zmluvná strana,
ktorá chce poda námietku voèi rozhodcovi, zale do 15
dní odo dòa, keï sa dozvedela o okolnostiach pod¾a odseku 1 alebo o nesplnení podmienok pod¾a § 6 ods. 1,
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písomné oznámenie dôvodov námietky rozhodcovskému súdu. Ak sa rozhodca, voèi ktorému bola námietka
vznesená, funkcie nevzdá, alebo ak druhá zmluvná
strana nebude s námietkou súhlasi, o námietke rozhodne na iados zmluvnej strany rozhodcovský súd do
60 dní od jej doruèenia.
(5) Ak sa námietke voèi rozhodcovi nevyhovelo alebo
sa o nej nerozhodlo v lehote pod¾a odseku 4, môe namietajúca strana v lehote 30 dní od doruèenia rozhodnutia o zamietnutí námietky alebo po uplynutí lehoty
na rozhodnutie o námietke pod¾a odseku 4 poiada,
aby o námietke rozhodol súd. Proti rozhodnutiu súdu
o zamietnutí námietky proti rozhodcovi nie je prípustný
opravný prostriedok. Rozhodcovský súd môe poèas
rozhodovania o námietke pokraèova v rozhodcovskom
konaní a vyda rozhodcovský rozsudok..
23. V § 10 ods. 1 písmeno c) znie:
c) rozhodnutím pod¾a § 9 ods. 4, ktorým sa vyhovelo
námietke,.
24. V § 10 ods. 3 sa za slovo alebo vkladá slovo ak
a na konci sa pripájajú tieto vety: Súhlas s námietkou
druhého úèastníka rozhodcovského konania pod¾a § 9
ods. 4 sa povauje za dohodu o odvolaní rozhodcu
z funkcie. Zmluvné strany sa môu dohodnú, e o odvolaní rozhodcu z dôvodov uvedených v tomto odseku
môe na návrh niektorej z nich rozhodnú vybraná osoba..
25. V § 10 ods. 4 sa slová alebo sa zmluvné strany
nedohodnú na jeho odvolaní pod¾a odseku 3, môe
zmluvná strana poiada vybranú osobu alebo súd, aby
rozhodli nahrádzajú slovami ani nie je odvolaný pod¾a odseku 3, môe zmluvná strana poiada súd, aby
rozhodol.
26. Slová tvrtá èas nad nadpisom Stály rozhodcovský súd sa nahrádzajú slovami tvrtá hlava.
27. § 12 vrátane nadpisu znie:
§ 12
Zriadenie stáleho rozhodcovského súdu
(1) Zriaïovate¾om stáleho rozhodcovského súdu so
sídlom na území Slovenskej republiky môe by len záujmové zdruenie právnických osôb, národný portový
zväz, Slovenský olympijský výbor, Slovenský paralympijský výbor alebo komora zriadená zákonom.7b) Právnická osoba je povinná na svoje náklady zriadi a udriava stály rozhodcovský súd, ak to ustanovuje
osobitný predpis.7c)
(2) Zriaïovate¾ stáleho rozhodcovského súdu je povinný vyda tatút a rokovací poriadok ním zriadeného
stáleho rozhodcovského súdu. Zriaïovate¾ stáleho rozhodcovského súdu je povinný v Obchodnom vestníku8)
zverejni
a) zriadenie stáleho rozhodcovského súdu,
b) zruenie stáleho rozhodcovského súdu,
c) tatút a rokovací poriadok ním zriadeného stáleho
rozhodcovského súdu a ich zmeny.
(3) Údaje pod¾a odseku 2 je zriaïovate¾ stáleho rozhodcovského súdu povinný zverejni do 30 dní od zria-

Èiastka 103

Zbierka zákonov è. 336/2014

Strana 2749

denia alebo zruenia stáleho rozhodcovského súdu,
alebo od zmeny údajov pod¾a odseku 2 písm. c).

pis Rozhodcovské konanie sa vkladajú slová Prvá
hlava Priebeh rozhodcovského konania.

(4) Stály rozhodcovský súd, ktorého zriaïovate¾ povinnos pod¾a odseku 2 písm. a) v ustanovenej lehote
nesplní, nemôe uskutoèòova rozhodcovské konania
a vydáva rozhodcovské rozhodnutia a do dòa zverejnenia údajov v Obchodnom vestníku. Zmena tatútu
a rokovacieho poriadku nenadobúda úèinnos skôr,
ne sa zverejní v Obchodnom vestníku, ak sa zmluvné
strany rozhodcovskej zmluvy nedohodli inak.

37. V § 16 ods. 1 sa vypúajú slová v rozhodcovskej
zmluve alebo dodatoène pred zaèatím rozhodcovského
konania.

(5) Zmluvné strany sa môu dohodnú, e svoj spor
predloia na rozhodnutie stálemu rozhodcovskému
súdu. V takom prípade platí, e sa podrobujú predpisom stáleho rozhodcovského súdu pod¾a § 13 a 14, ktoré sú platné v èase zaèatia rozhodcovského konania
pred týmto stálym rozhodcovským súdom, ak sa
zmluvné strany nedohodli inak.

Námietky proti procesným vadám

(6) Zriaïovate¾ stáleho rozhodcovského súdu vdy do
30. apríla nasledujúceho kalendárneho roka zverejní
na svojom webovom sídle správu o èinnosti za predchádzajúci kalendárny rok. V správe o èinnosti uvedie najmä poèet zaèatých, ukonèených a prebiehajúcich konaní, celkový poèet úèastníkov konania, ako aj
informáciu, ko¾kí z úèastníkov sa zúèastòovali alebo
zúèastòujú viac ako jedného konania pred stálym rozhodcovským súdom, menovitý zoznam rozhodcov, ktorí boli v danom roku ustanovení za rozhodcov v konkrétnom konaní spolu s údajom o poète konaní,
v ktorých bol daný rozhodca ustanovený, ako aj celkovú výku poplatkov uhradených stálemu rozhodcovskému súdu úèastníkmi za konanie pred ním..
Poznámky pod èiarou k odkazom 7b a 7c znejú:

7b) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady è. 9/1992 Zb.
o obchodných a priemyselných komorách v znení neskorích
predpisov.
7c
) Napríklad § 90 zákona è. 492/2009 Z. z. o platobných slubách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

28. V § 12a ods. 2 sa slová pod¾a § 12 ods. 3 nahrádzajú slovami pod¾a § 12 ods. 2.
29. V § 13 sa vypúa písmeno c).
30. V § 14 ods. 1 uvádzacej vete sa za slová súdu
upravuje vkladá slovo najmä.
31. V § 14 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto
slová: vrátane postupu ustanovenia a odvolania rozhodcov,.
32. V § 14 ods. 1 sa vypúa písmeno d).
33. V § 14 ods. 2 sa za slová rokovacom poriadku
vkladajú slová alebo nedohodnutých v rozhodcovskej
zmluve.
34. V § 15 ods. 2 sa na konci vypúajú tieto slová:
a osobitné podmienky pod¾a tatútu tohto stáleho rozhodcovského súdu..
35. V § 15 ods. 3 sa na konci vypúajú tieto slová:
a jeho bydlisko.
36. Slová Piata èas nad nadpisom Rozhodcovské
konanie sa nahrádzajú slovami Druhá èas. Za nad-

38. Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 17a

Na poruenie ustanovení tohto zákona, od ktorých je
moné odchýli sa dohodou, alebo ustanovení dohody
úèastníkov rozhodcovského konania sa prihliada len
vtedy, ak ich úèastník v konaní namietal v ustanovenej
alebo dohodnutej lehote; ak lehota nie je takto urèená,
bez zbytoèného odkladu po tom, ako sa o poruení dozvedel..
39. V § 18 ods. 1 písm. f) sa na konci pripájajú tieto
slová: alebo jeho zástupcu,.
40. V § 18 ods. 4 druhej vete sa za slovo Ak vkladajú
slová konanie neprebieha pred stálym rozhodcovským
súdom a.
41. V § 18 ods. 6 sa vypúajú slová v rozhodcovskej
zmluve alebo dodatoène pred zaèatím rozhodcovského
konania.
42. V § 19 ods. 2 sa bodka na konci nahrádza èiarkou
a pripájajú sa tieto slová: okrem prípadov ustanovených veobecným predpisom o konaní pred súdmi.18).
43. V § 21 ods. 2 druhej vete sa bodkoèiarka za slovami rozhodcovskom konaní nahrádza èiarkou a vkladajú sa slová alebo, e vo veci má by rozhodované
pod¾a osobitného zákona;1a).
44. V § 21 ods. 4 prvej vete sa za slová uznesením,
alebo vkladá èiarka a slová ak sa úèastníci nedohodli
inak.
45. V § 21 ods. 4 tretej vete sa slovo námietke nahrádza slovami zamietnutí námietky.
46. § 21 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
(5) Ak rozhodcovský súd zistí, e vo veci má by rozhodované pod¾a osobitného zákona,1a) konanie zastaví..
47. § 22 vrátane nadpisu znie:
§ 22
Predbené opatrenia
(1) Ak sa úèastníci rozhodcovského konania nedohodli inak, môe rozhodcovský súd na návrh úèastníka
rozhodcovského konania uznesením nariadi predbené opatrenie, ak je potrebné, aby boli doèasne upravené pomery úèastníkov, ak je obava, e by výkon rozhodcovského rozhodnutia bol ohrozený, alebo ak je obava,
e dôkaz neskorie nebude moné vykona vôbec alebo
len s ve¾kými akosami. Ak sa tak úèastníci rozhodcovského konania dohodli, môe stály rozhodcovský
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súd nariadi predbené opatrenie aj pred ustanovením
rozhodcu (rozhodcov).
(2) Ak tento zákon neustanovuje inak, môe rozhodcovský súd nariadi predbené opatrenie len vtedy, ak
bol návrh na jeho vydanie doruèený druhému úèastníkovi rozhodcovského konania a bola mu poskytnutá
primeraná lehota na vyjadrenie k návrhu.
(3) Predbeným opatrením môe rozhodcovský súd
nariadi úèastníkovi konania najmä to, aby
a) zloil peòanú sumu alebo vec do úschovy na súde,
b) nenakladal s urèitými vecami alebo právami,
c) nieèo vykonal, nieèoho sa zdral alebo nieèo znáal,
alebo
d) zabezpeèil dôkazný prostriedok.
(4) Rozhodcovský súd môe uloi navrhovate¾ovi povinnos zloi zábezpeku urèenú na zabezpeèenie náhrady ujmy, ktorá by vznikla predbeným opatrením.
Ak navrhovate¾ v lehote urèenej rozhodcovským súdom
nezloí zábezpeku alebo nezloí preddavok, rozhodcovský súd rozhodcovský návrh na nariadenie predbeného opatrenia odmietne..
48. Za § 22 sa vkladajú § 22a a 22e, ktoré znejú:
§ 22a
(1) Ak sa tak úèastníci rozhodcovského konania dohodli, môe rozhodcovský súd na návrh úèastníka rozhodcovského konania nariadi predbené opatrenie aj
bez vyjadrenia druhého úèastníka rozhodcovského konania. Návrh na nariadenie predbeného opatrenia doruèí rozhodcovský súd druhému úèastníkovi a spolu
s uznesením, ktorým sa o návrhu rozhodlo.
(2) Predbené opatrenie pod¾a odseku 1 nie je exekuèným titulom pod¾a osobitného predpisu.8b)
(3) Druhý úèastník rozhodcovského konania môe
poda v lehote 15 dní odo dòa doruèenia uznesenia rozhodcovského súdu o nariadení predbeného opatrenia
pod¾a odseku 1 námietky. Námietky nemajú odkladný
úèinok, ak rozhodcovský súd nerozhodne inak.
(4) Rozhodcovský súd najneskôr v lehote 30 dní od
podania námietok rozhodne, èi predbené opatrenie
pod¾a odseku 1 zruí, zmení alebo potvrdí. Ak bolo
predbené opatrenie nariadené stálym rozhodcovským
súdom pred ustanovením rozhodcu (rozhodcov) o námietkach, rozhodne rozhodca (rozhodcovia) v lehote 30
dní od ustanovenia. Uznesenie o potvrdení alebo zmene
predbeného opatrenia pod¾a odseku 1 sa povauje za
uznesenie o nariadení predbeného opatrenia pod¾a
§ 22.
§ 22b
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(3) Ak predbené opatrenie zaniklo alebo bolo zruené z iného dôvodu ne preto, e sa návrhu vo veci samej
vyhovelo, právo navrhovate¾a bolo uspokojené alebo
pominuli dôvody, pre ktoré bolo nariadené, je navrhovate¾ povinný nahradi ujmu druhému úèastníkovi rozhodcovského konania, ktorá mu predbeným opatrením vznikla. Ak sa úèastníci rozhodcovského konania
nedohodli inak, má rozhodcovský súd právomoc rozhodnú aj o nároku na náhradu ujmy pod¾a predchádzajúcej vety.
§ 22c
(1) Predbené opatrenie nariadené rozhodcovským
súdom s výnimkou predbeného opatrenia pod¾a § 22a
ods. 1, je exekuèným titulom, na ktorého výkon sa pouijú ustanovenia osobitného predpisu.8b)
(2) Námietkam proti exekúcií, kde exekuèným titulom je predbené opatrenie rozhodcovského súdu, súd
vyhovie aj vtedy, ak povinný úèastník rozhodcovského
konania exekuènému súdu preukáe, e:
a) neboli splnené podmienky na nariadenie predbeného opatrenia rozhodcovským súdom pod¾a tohto zákona alebo pod¾a dohody strán,
b) úèastník rozhodcovského konania, ktorý navrhol
nariadenie predbeného opatrenia, nesplnil povinnos zloi zábezpeku uloenú rozhodcovským súdom alebo
c) predbené opatrenie bolo zruené alebo zmenené.
(3) Súd prísluný na výkon rozhodnutia alebo na
exekúciu odoprie výkon uznesenia rozhodcovského súdu o nariadení predbeného opatrenia aj bez návrhu,
ak zistí, e je v rozpore s verejným poriadkom Slovenskej republiky.
§ 22d
(1) Úèastník rozhodcovského konania sa môe alobou podanou na príslunom súde domáha zruenia
rozhodcovského uznesenia o nariadení predbeného
opatrenia z dôvodu, e neboli splnené podmienky na
jeho nariadenie pod¾a tohto zákona alebo pod¾a dohody
úèastníkov. Domáha sa zruenia rozhodcovského
uznesenia o nariadení predbeného opatrenia pod¾a
§ 22a sa môe úèastník rozhodcovského konania, ak
boli jeho námietky pod¾a § 22a ods. 3 neúspené. Ustanovenia § 40 ods. 2 a § 41 a 42 sa pouijú primerane.
Proti rozhodnutiu súdu o zruení rozhodcovského
uznesenia o nariadení predbeného opatrenia je moné
poda odvolanie. Právoplatným rozhodnutím súdu
o zruení rozhodcovského uznesenia o nariadení predbeného opatrenia je rozhodcovský súd viazaný.

(1) Predbené opatrenie zanikne, ak
a) sa návrhu vo veci samej nevyhovelo,
b) sa návrhu vo veci samej vyhovelo a uplynulo 30 dní
od vykonate¾nosti rozhodnutia o veci alebo
c) uplynul urèený èas, dokedy malo trva.

(2) O alobe o zruenie predbeného opatrenia súd
rozhodne bezodkladne, najneskôr do 30 dní.

(2) Predbené opatrenie rozhodcovský súd na návrh
úèastníka rozhodcovského konania zruí, ak pominú
dôvody, pre ktoré bolo nariadené.

Ustanovenia § 22a, 22b a 22d sa pouijú len na predbené opatrenia nariadené v rozhodcovskom konaní,
ktoré prebieha na území Slovenskej republiky..

§ 22e
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Poznámka pod èiarou k odkazu 8b znie:

8b) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 233/1995 Z. z.
o súdnych exekútoroch a exekuènej èinnosti (Exekuèný poriadok) a o zmene a doplnení ïalích zákonov v znení neskorích predpisov..

49. V § 24 ods. 1 sa za slovami konania nedohodnú
vypúajú slová v rozhodcovskej zmluve alebo dodatoène pred zaèatím rozhodcovského konania a na konci druhej vety sa bodka nahrádza èiarkou a pripájajú sa
tieto slová: ak táto dohoda alebo rozhodnutie rozhodcovského súdu neustanovuje inak..
50. V § 25 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
(3) Zásielka sa povauje za podmienok pod¾a osobitného predpisu8c) za doruèenú aj doruèením do elektronickej schránky..
Doterajie odseky 3 a 4 sa oznaèujú ako odseky 4 a 5.
Poznámka pod èiarou k odkazu 8c znie:

8c) Zákon è. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení zákona
è. 214/2014 Z. z..

51. V § 25 sa vypúa odsek 5.
Poznámka pod èiarou k odkazu 9a sa vypúa.
52. V § 26 ods. 1 sa bodka na konci nahrádza èiarkou
a pripájajú sa tieto slová: ak sa úèastníci rozhodcovského konania nedohodli inak.
53. V § 26 odseky 2 a 3 znejú:
(2) Rozhodcovský súd pripravuje a vedie rozhodcovské konanie v súlade s pravidlami dohodnutými úèastníkmi rozhodcovského konania, okrem prípadov, v ktorých to tento zákon vyluèuje. Ak sa nedospeje k dohode
o pravidlách, rozhodca pripravuje a vedie konanie pod¾a svojej úvahy tak, aby bola zabezpeèená rovnos
úèastníkov konania a právo kadého úèastníka rozhodcovského konania kona pred rozhodcovským súdom. Rozhodcovské konanie je neverejné, ak sa úèastníci rozhodcovského konania nedohodli inak.
(3) Stály rozhodcovský súd pripravuje a vedie rozhodcovské konanie pod¾a rokovacieho poriadku (§ 14)
úèinného ku dòu zaèatia konania. Okrem prípadov,
v ktorých to tento zákon vyluèuje, je stály rozhodcovský
súd oprávnený upravi priebeh konania v rokovacom
poriadku inak, ako ustanovuje tento zákon. Musí pritom dba na zabezpeèenie rovnosti úèastníkov rozhodcovského konania a na právo kadého úèastníka rozhodcovského konania kona pred rozhodcovským
súdom..
54. V § 26 ods. 4 sa vypúa tvrtá veta.
55. V § 27 odsek 2 znie:
(2) Dokazovanie treba vykonáva tak, aby sa zachovala povinnos mlèanlivosti o utajovaných skutoènostiach chránených pod¾a osobitných zákonov a iná zákonom ustanovená alebo tátom uznaná povinnos
mlèanlivosti. V týchto prípadoch mono vykonáva výsluch len vtedy, ak vypoèúvaného oslobodil od povinnosti mlèanlivosti prísluný orgán alebo ten, v ktorého
záujme má túto povinnos. To platí primerane i tam,
kde sa vykonáva dôkaz inak ako výsluchom..
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Poznámka pod èiarou k odkazu 10 sa vypúa.
56. Slová iesta èas nad nadpisom Rozhodcovské
rozhodnutie sa nahrádzajú slovami Druhá hlava.
57. V § 31 ods. 1 sa slová právneho poriadku, na
ktorom nahrádzajú slovami pravidiel práva, na ktorých a slová tuzemskými kolíznymi normami13) sa nahrádzajú slovami kolíznymi normami, ktoré povauje
za vhodné..
Poznámka pod èiarou k odkazu 13 sa vypúa.
58. V § 31 odsek 2 znie:
(2) V spore vzniknutom z tuzemských právnych
vzahov rozhoduje rozhodcovský súd pod¾a pravidiel
práva, na ktorých sa úèastníci rozhodcovského konania dohodli v rozsahu, v akom vo¾bu práva alebo odkaz
na tieto pravidlá pripúajú kolízne normy platné na
území Slovenskej republiky.13) Ak sa nedohodli inak,
kadá dohoda o rozhodnom práve sa povauje za dohodu o hmotnom práve tátu. Ak sa úèastníci rozhodcovského konania nedohodnú na rozhodujúcom práve,
rozhodcovský súd rozhoduje spor pod¾a právneho poriadku urèeného kolíznymi normami platnými na území Slovenskej republiky..
Poznámka pod èiarou k odkazu 13 znie:

13) Zákon è. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom
a procesnom v znení neskorích predpisov.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 864/2007
z 11. júla 2007 o rozhodnom práve pre mimozmluvné záväzky
(Rím II) (Ú. v. EÚ L 199; 31. 7. 2007).
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 593/2008
zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky
(Rím I) (Ú. v. EÚ L 177; 4. 7. 2008)..

59. V § 31 ods. 3 sa vypúa druhá veta.
Poznámka pod èiarou k odkazu 13a sa vypúa.
60. V § 32 odsek 3 znie:
(3) Rozhodcovské rozhodnutie podpisujú vetci rozhodcovia. Ak rozhodca odmietne podpísa rozhodcovské rozhodnutie alebo ho nepodpíe z iného dôvodu,
uvedie sa to v rozhodcovskom rozhodnutí spolu s dôvodom, pre ktorý rozhodca rozhodcovské rozhodnutie nepodpísal..
61. V § 32 ods. 4 sa slová zápisnici o hlasovaní nahrádzajú slovami rozhodcovskému rozhodnutiu.
62. V § 33 odsek 2 znie:
(2) Rozhodcovský súd musí v rozhodcovskom konaní rozhodnú o kadom návrhu uvedenom v alobe alebo vo vzájomnej alobe alebo uplatnenom dodatoène
poèas rozhodcovského konania; nesmie vak prekroèi
medze uplatnených návrhov. Rozhodcovský súd môe
vyda èiastoèný rozhodcovský rozsudok o právnom základe alebo o èasti uplatneného nároku, musí vak vo
výrokovej èasti uvies, e ide o èiastoèný rozhodcovský
rozsudok..
63. V § 34 odsek 1 znie:
(1) Rozhodcovský rozsudok sa vyhotovuje v listinnej
forme..
64. V § 34 ods. 4 sa za prvú vetu vkladá nová druhá
veta, ktorá znie: Rozhodcovský súd môe o trovách konania rozhodnú aj samostatným rozhodcovským roz-
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sudkom po vydaní rozhodcovského rozsudku vo veci
samej..
65. V § 35 sa na konci pripája táto veta: Právoplatný
rozhodcovský rozsudok ukladajúci vykona prejav vôle
nahrádza tento prejav vôle..
66. V § 36 ods. 1 sa slová 30 dní od jeho vydania nahrádzajú slovami 60 dní od jeho právoplatnosti..
67. V § 38 ods. 2 sa vypúa druhá veta.
68. Slová Siedma èas nad nadpisom Zruenie
rozhodcovského rozsudku sa nahrádzajú slovami
Tretia hlava.
69. § 40 vrátane nadpisu znie:
§ 40
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bu na príslunom súde, napadnutý rozhodcovský
rozsudok zostáva právoplatný. Súd, ktorý rozhoduje
o alobe, môe na návrh úèastníka konania vykonate¾nos rozhodcovského rozsudku odloi.
(4) Na dôvody zruenia rozhodcovského rozsudku
pod¾a odseku 1 písm. a) súd neprihliadne, ak ich úèastník nenamietal v konaní pred rozhodcovským súdom
v lehote na to ustanovenej, inak bez zbytoèného odkladu..
70. V § 41 ods. 1 sa slová 30 dní nahrádzajú slovami 60 dní.
71. V § 41 sa vypúa odsek 2. Súèasne sa zruuje
oznaèenie odseku 1.
72. § 42 vrátane nadpisu znie:
§ 42

Dôvody na podanie aloby
(1) Tuzemský rozhodcovský rozsudok môe by zruený prísluným súdom len na základe aloby úèastníka rozhodcovského konania podanej proti druhému
úèastníkovi rozhodcovského konania, ak
a) úèastník rozhodcovského konania preukáe, e
1. nemal spôsobilos uzavrie rozhodcovskú zmluvu, rozhodcovská zmluva nebola uzavretá v súlade s právnym poriadkom, pod¾a ktorého sa na základe
dohody
zmluvných
strán
mala
rozhodcovská zmluva uzavrie, alebo e takáto
dohoda nebola uzavretá, pod¾a právneho poriadku Slovenskej republiky,
2. nebol riadne upovedomený o ustanovení rozhodcu, o rozhodcovskom konaní alebo e mu nebolo
umonené sa zúèastni na rozhodcovskom konaní,
3. rozhodcovským rozsudkom sa rozhodol spor, pre
ktorý nebola uzatvorená rozhodcovská zmluva,
alebo ktorý nie je v medziach rozhodcovskej doloky, alebo e rozsudok prekraèuje dosah dohovoru o rozhodcovi alebo dosah rozhodcovskej doloky; ak ale môu by èasti rozhodcovského
rozsudku vo veciach podrobených rozhodcovskému konaniu oddelené od èastí rozsudku pojednávajúcich o veciach, ktoré nie sú mu podrobené,
súd zruí rozhodcovský rozsudok len v dotknutej
èasti,
4. rozhodcovský súd nebol ustanovený, rozhodcovské konanie neprebiehalo spôsobom dohodnutým úèastníkmi rozhodcovského konania alebo
e sa táto dohoda neuzavrela, ak ustanovenie rozhodcovského súdu alebo priebeh rozhodcovského
konania bol v rozpore s ustanoveniami tohto zákona, ak tieto skutoènosti mohli ma vplyv na rozhodnutie vo veci samej alebo
b) súd zistí, e sú dôvody, pre ktoré by boli odopreté
uznanie a výkon cudzieho rozhodcovského rozsudku aj bez návrhu úèastníka pod¾a § 50 ods. 2 tohto
zákona.
(2) Súd v konaní o alobe na zruenie rozhodcovského rozsudku vdy preskúma, èi sú dôvody na zruenie
rozhodcovského rozsudku pod¾a odseku 1 písm. b).
(3) Ak podá úèastník rozhodcovského konania alo-

Vylúèenie podania aloby
Ustanovenia týkajúce sa zruenia rozhodcovského
rozsudku nemôu úèastníci rozhodcovského konania
vylúèi..
73. V § 43 ods. 1 sa slová pod¾a § 40 písm. a) a c) nahrádzajú slovami neplatnosti rozhodcovskej zmluvy
alebo nemonosti riei predmet sporu v rozhodcovskom konaní.
74. Slová Ôsma èas Uznanie a výkon rozhodcovského rozsudku sa nahrádzajú slovami tvrtá hlava
Výkon tuzemského rozhodcovského rozsudku.
75. § 45 sa vypúa.
Poznámky pod èiarou k odkazom 16 a 17 sa vypúajú.
76. Nad nadpis § 46 Cudzí rozhodcovský rozsudok
sa vkladajú slová Piata hlava Uznanie a výkon cudzieho rozhodcovského rozsudku.
77. § 49 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Uznanie cudzieho rozsudku, ktorý nie je potrebné vykona, vysloví súd uznesením, ktoré sa doruèuje
iba navrhovate¾ovi. Uznaný cudzí rozhodcovský rozsudok má rovnaké úèinky ako tuzemský rozhodcovský
rozsudok..
78. V § 50 ods. 1 uvádzacej vete sa za slová príslunému na vkladajú slová uznanie rozhodnutia, na.
79. V § 50 ods. 1 písmená a) a c) znejú:
a) nemal spôsobilos uzavrie rozhodcovskú zmluvu,
rozhodcovská zmluva nebola uzavretá v súlade
s právnym poriadkom, pod¾a ktorého sa na základe
dohody zmluvných strán mala rozhodcovská zmluva
uzavrie, alebo takáto dohoda nebola uzavretá pod¾a
právneho poriadku tátu, kde bol rozhodcovský rozsudok vydaný,
b) nebol riadne upovedomený o ustanovení rozhodcu,
o rozhodcovskom konaní alebo mu nebolo umonené sa zúèastni na rozhodcovskom konaní,
c) cudzím rozhodcovským rozsudkom sa rozhodol
spor, pre ktorý nebola uzatvorená rozhodcovská
zmluva, alebo ktorý nie je v medziach rozhodcovskej
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doloky, alebo e rozsudok presahuje dosah dohovoru o rozhodcovi alebo dosah rozhodcovskej doloky,
ak ale môu by èasti cudzieho rozhodcovského rozsudku vo veciach podrobených rozhodcovskému konaniu oddelené od èastí rozsudku pojednávajúcich
o veciach, ktoré nie sú mu podrobené, môe sa uzna
a vykona tá èas rozsudku, ktorá obsahuje rozhodnutie o veciach podrobených rozhodcovskému konaniu,.
80. V § 50 ods. 1 písm. d) sa za slová konanie konalo, vkladajú slová ak tieto skutoènosti mohli ma
vplyv na rozhodnutie vo veci samej,.
81. V § 50 ods. 2 a ods. 3 sa za slová prísluný na
vkladajú slová uznanie rozhodnutia, na.
82. Slová Deviata èas nad nadpisom Spoloèné,
prechodné a závereèné ustanovenia sa nahrádzajú
slovami Tretia èas.
83. V § 51 odsek 3 znie:
(3) Ak niektorú otázku postupu konania nemono
riei pod¾a tohto zákona, pouijú sa primerane ustanovenia veobecného predpisu o konaní pred súdmi,18)
ak to povaha veci pripúa..
84. Za § 54a sa vkladá § 54b, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 54b
Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. januára 2015
(1) Ustanovenia tohto zákona sa pouijú aj na konania zaèaté pred 1. januárom 2015.
(2) Stály rozhodcovský súd zriadený pred 1. januárom 2015 musí do troch mesiacov po nadobudnutí
úèinnosti tohto zákona splni podmienky ustanovené
týmto zákonom pre stále rozhodcovské súdy zriadené
po 31. decembri 2014.
(3) Ak rozhodcovská zmluva odkazuje na stály rozhodcovský súd zriadený pod¾a doterajích predpisov,
ktorého pôvodný zriaïovate¾ nespåòa od 1. januára
2015 podmienky ustanovené týmto zákonom pre zriaïovate¾a nového stáleho rozhodcovského súdu a ak sa
pôvodný zriaïovate¾ stáleho rozhodcovského súdu stane èlenom iného zriaïovate¾a nového stáleho rozhodcovského súdu, aby sa splnili tieto podmienky, platí, e
rozhodcovská zmluva odkazuje na nový stály rozhodcovský súd zriadený pod¾a tohto zákona iným zriaïovate¾om. To neplatí, ak sa zmluvné strany rozhodcovskej
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zmluvy dohodnú po 31. decembri 2014 inak alebo ak
niektorá zo strán pred podaním aloby na nový stály
rozhodcovský súd pod¾a predchádzajúcej vety podá návrh na zaèatie konania na veobecnom súde..
Èl. II
Zákon è. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov
Slovenskej republiky a o zmene zákona è. 99/1963 Zb.
Obèiansky súdny poriadok v znení neskorích predpisov, v znení zákona è. 428/2004 Z. z., zákona
è. 757/2004 Z. z., zákona è. 371/2004 Z. z., zákona
è. 511/2007 Z. z., zákona è. 517/2008 Z. z., zákona
è. 59/2009 Z. z., zákona è. 290/2009 Z. z., zákona
è. 291/2009 Z. z., zákona è. 509/2009 Z. z., zákona
è. 332/2011 Z. z., zákona è. 348/2011 Z. z., zákona
è. 388/2011 Z. z., zákona è. 75/2013 Z. z. a zákona
è. 495/2013 Z. z. sa dopåòa takto:
Za § 14d sa vkladá § 14e, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 14e
Súd s agendou rozhodcovského konania
(1) Na konanie vo veciach rozhodcovského konania
pod¾a osobitného predpisu1ac) je prísluný
a) Okresný súd Bratislava V pre obvody
1. Krajského súdu v Bratislave,
2. Krajského súdu v Trnave,
3. Krajského súdu v Nitre,
b) Okresný súd Banská Bystrica pre obvody
1. Krajského súdu v Banskej Bystrici,
2. Krajského súdu v iline,
3. Krajského súdu v Trenèíne,
c) Okresný súd Koice I pre obvody
1. Krajského súdu v Koiciach,
2. Krajského súdu v Preove.
(2) Na konanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam vydaným vo veciach rozhodcovského konania pod¾a osobitného predpisu1ac) je prísluný Krajský
súd v Bratislave, Krajský súd v Banskej Bystrici a Krajský súd v Koiciach..
Poznámka pod èiarou k odkazu 1ac znie:

1ac) Zákon è. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorích predpisov..

Èl. III
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2015.

Andrej Kiska v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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VYHLÁKA
Ministerstva ivotného prostredia Slovenskej republiky
z 12. novembra 2014,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o financovaní geologických prác

Ministerstvo ivotného prostredia Slovenskej republiky pod¾a § 36 ods. 3 zákona è. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení zákona
è. 311/2013 Z. z. ustanovuje:

e)
f)
g)
h)

§1

i)
j)

(1) Geologické práce sa financujú z prostriedkov
tátneho rozpoètu prostredníctvom kapitoly Ministerstva ivotného prostredia Slovenskej republiky alebo
iných ministerstiev do výky urèenej zákonom o tátnom rozpoète na prísluný rozpoètový rok alebo z iných
verejných prostriedkov.
(2) Inými verejnými prostriedkami na úèely tejto vyhláky sú finanèné prostriedky poskytnuté z fondov Európskej únie a z Environmentálneho fondu.1)
§2
Z prostriedkov tátneho rozpoètu alebo z iných verejných prostriedkov mono financova
a) geologický výskum,
b) loiskový geologický prieskum vyhradených nerastov,2)
c) hydrogeologický prieskum,
d) ininierskogeologický prieskum,

k)
l)

geologický prieskum ivotného prostredia,
sanáciu geologického prostredia,
sanáciu environmentálnej záae,
monitorovanie geologických faktorov ivotného prostredia,
odborný geologický doh¾ad,
vypracovanie geologickej túdie a odborného geologického posudku,
zabezpeèenie, údrbu a likvidáciu geologických diel
a geologických objektov,3)
projektovanie a vyhodnocovanie geologických prác
uvedených v písmenách a) a k).
§3

Zruuje sa vyhláka Ministerstva financií Slovenskej
republiky è. 305/1993 Z. z. o spôsobe a rozsahu financovania geologických prác a zabezpeèenia alebo likvidácie starých banských diel a ich následkov zo tátneho rozpoètu.
§4
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 15. decembra
2014.

Peter iga v. r.

1

) Zákon è. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
) § 3 ods. 1 zákona è. 44/1988 Zb. o ochrane a vyuití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona è. 558/2001 Z. z.
3
) § 31 zákona è. 569/2007 Z. z. v znení zákona è. 311/2013 Z. z.
2
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OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 18. novembra 2014,
ktorým sa ustanovuje vzor ponukového listu

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pod¾a § 46c ods. 3 zákona è. 43/2004
Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 183/2014
Z. z. (ïalej len zákon) ustanovuje:

f)

§1
Vzory ponukových listov sú uvedené v
a) prílohách è. 1, 3, 27, 30, 35 a 36, ak bola sporite¾ovi
vyhotovená ponuka na doivotný dôchodok,
b) prílohách è. 1, 3, 4, 6, 9, 29, 30, 31, 32, 35 a 36, ak
bola sporite¾ovi vyhotovená ponuka na doivotný dôchodok, ponuka na doèasný dôchodok, na základe
ktorej sa mu môe vypláca doèasný dôchodok pod¾a
§ 33 ods. 2 písm. a) zákona, a ponuka na dôchodok
vyplácaný programovým výberom, na základe ktorej
sa mu môe vypláca dôchodok programovým výberom pod¾a § 33a ods. 2 písm. a) zákona, aj od dôchodkovej správcovskej spoloènosti, s ktorou má
sporite¾ uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení zapísanú v registri zmlúv o starobnom
dôchodkovom sporení (ïalej len register zmlúv),
c) prílohách è. 1, 3, 4, 6, 7, 29, 30, 31, 32, 35 a 36, ak
bola sporite¾ovi vyhotovená ponuka na doivotný dôchodok, ponuka na doèasný dôchodok, na základe
ktorej sa mu môe vypláca doèasný dôchodok pod¾a
§ 33 ods. 2 písm. a) zákona, a ponuka na dôchodok
vyplácaný programovým výberom, na základe ktorej
sa mu môe vypláca dôchodok programovým výberom pod¾a § 33a ods. 2 písm. a) zákona a sporite¾ovi
nebola vyhotovená ponuka na dôchodok vyplácaný
programovým výberom od dôchodkovej správcovskej spoloènosti, s ktorou má uzatvorenú zmluvu
o starobnom dôchodkovom sporení zapísanú v registri zmlúv,
d) prílohách è. 1, 3, 4, 10, 29, 30, 32, 35 a 36, ak bola
sporite¾ovi vyhotovená ponuka na doivotný dôchodok a ponuka na dôchodok vyplácaný programovým
výberom, na základe ktorej sa mu môe vypláca dôchodok programovým výberom pod¾a § 33a ods. 2
písm. a) zákona, aj od dôchodkovej správcovskej
spoloènosti, s ktorou má sporite¾ uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení zapísanú
v registri zmlúv,
e) prílohách è. 1, 3, 4, 8, 29, 30, 32, 35 a 36, ak bola
sporite¾ovi vyhotovená ponuka na doivotný dôchodok a ponuka na dôchodok vyplácaný programovým
výberom, na základe ktorej sa mu môe vypláca dôchodok programovým výberom pod¾a § 33a ods. 2
písm. a) zákona, a sporite¾ovi nebola vyhotovená po-

g)

h)

i)

j)

nuka na dôchodok vyplácaný programovým
výberom od dôchodkovej správcovskej spoloènosti,
s ktorou má uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení zapísanú v registri zmlúv,
prílohách è. 1, 3, 4, 11, 29, 30, 31, 32, 35 a 36, ak
bola sporite¾ovi vyhotovená ponuka na doivotný dôchodok a ponuka na doèasný dôchodok, na základe
ktorej sa mu môe vypláca doèasný dôchodok pod¾a
§ 33 ods. 2 písm. a) zákona,
prílohách è. 1, 3, 4, 22, 29, 30, 32, 35 a 36, ak bola
sporite¾ovi vyhotovená ponuka na doivotný dôchodok a spåòa podmienky na vyplácanie doèasného dôchodku pod¾a § 33 ods. 2 písm. a) zákona a podmienky na vyplácanie dôchodku programovým výberom
pod¾a § 33a ods. 2 písm. a) zákona, ale iadny poistite¾ nevyhotovil ponuku na doèasný dôchodok a iadna dôchodková správcovská spoloènos neponúkla
vyplácanie dôchodku programovým výberom,
prílohách è. 1, 3, 5, 6, 9, 29, 30, 31, 32, 35 a 36, ak
bola sporite¾ovi vyhotovená ponuka na doivotný dôchodok, ponuka na doèasný dôchodok, na základe
ktorej sa mu môe vypláca doèasný dôchodok pod¾a
§ 33 ods. 2 písm. b) zákona, a ponuka na dôchodok
vyplácaný programovým výberom, na základe ktorej
sa mu môe vypláca dôchodok programovým výberom pod¾a § 33a ods. 2 písm. b) zákona, aj od dôchodkovej správcovskej spoloènosti, s ktorou má
sporite¾ uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení zapísanú v registri zmlúv,
prílohách è. 1, 3, 5, 6, 7, 29, 30, 31, 32, 35 a 36, ak
bola sporite¾ovi vyhotovená ponuka na doivotný dôchodok, ponuka na doèasný dôchodok, na základe
ktorej sa mu môe vypláca doèasný dôchodok pod¾a
§ 33 ods. 2 písm. b) zákona, a ponuka na dôchodok
vyplácaný programovým výberom, na základe ktorej
sa mu môe vypláca dôchodok programovým výberom pod¾a § 33a ods. 2 písm. b) zákona, a sporite¾ovi
nebola vyhotovená ponuka na dôchodok vyplácaný
programovým výberom od dôchodkovej správcovskej spoloènosti, s ktorou má uzatvorenú zmluvu
o starobnom dôchodkovom sporení zapísanú v registri zmlúv,
prílohách è. 1, 3, 5, 10, 29, 30, 32, 35 a 36, ak bola
sporite¾ovi vyhotovená ponuka na doivotný dôchodok a ponuka na dôchodok vyplácaný programovým
výberom, na základe ktorej sa mu môe vypláca dôchodok programovým výberom pod¾a § 33a ods. 2
písm. b) zákona, aj od dôchodkovej správcovskej
spoloènosti, s ktorou má sporite¾ uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení zapísanú
v registri zmlúv,
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k) prílohách è. 1, 3, 5, 8, 29, 30, 32, 35 a 36, ak bola
sporite¾ovi vyhotovená ponuka na doivotný dôchodok a ponuka na dôchodok vyplácaný programovým
výberom, na základe ktorej sa mu môe vypláca dôchodok programovým výberom pod¾a § 33a ods. 2
písm. b) zákona, a sporite¾ovi nebola vyhotovená ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom od dôchodkovej správcovskej spoloènosti, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o starobnom
dôchodkovom sporení zapísanú v registri zmlúv,
l) prílohách è. 1, 3, 5, 11, 29, 30, 31, 32, 35 a 36, ak
bola sporite¾ovi vyhotovená ponuka na doivotný dôchodok a ponuka na doèasný dôchodok, na základe
ktorej sa mu môe vypláca doèasný dôchodok pod¾a
§ 33 ods. 2 písm. b) zákona,
m) prílohách è. 1, 3, 5, 22, 29, 30, 32, 35 a 36, ak bola
sporite¾ovi vyhotovená ponuka na doivotný dôchodok a spåòa podmienky na vyplácanie doèasného dôchodku pod¾a § 33 ods. 2 písm. b) zákona a podmienky na vyplácanie dôchodku programovým výberom
pod¾a § 33a ods. 2 písm. b) zákona, ale iadny poistite¾ nevyhotovil ponuku na doèasný dôchodok a iadna dôchodková správcovská spoloènos neponúkla
vyplácanie dôchodku programovým výberom,
n) prílohách è. 2, 12, 15, 29, 31, 32 a 36, ak je sporite¾
poberate¾om doivotného dôchodku a bola mu vyhotovená ponuka na doèasný dôchodok, na základe
ktorej sa mu môe vypláca doèasný dôchodok pod¾a
§ 33 ods. 2 zákona, a ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom, na základe ktorej sa mu
môe vypláca dôchodok programovým výberom
pod¾a § 33a ods. 2 zákona, aj od dôchodkovej správcovskej spoloènosti, s ktorou má sporite¾ uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení zapísanú v registri zmlúv,
o) prílohách è. 2, 12, 14, 29, 31, 32 a 36, ak je sporite¾
poberate¾om doivotného dôchodku a bola mu vyhotovená ponuka na doèasný dôchodok, na základe
ktorej sa mu môe vypláca doèasný dôchodok pod¾a
§ 33 ods. 2 zákona, a ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom, na základe ktorej sa mu
môe vypláca dôchodok programovým výberom
pod¾a § 33a ods. 2 zákona a sporite¾ovi nebola vyhotovená ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom od dôchodkovej správcovskej spoloènosti, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o starobnom
dôchodkovom sporení zapísanú v registri zmlúv,
p) prílohách è. 2, 10, 28, 32 a 36, ak je sporite¾ poberate¾om doivotného dôchodku a bola mu vyhotovená
ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom, na základe ktorej sa mu môe vypláca dôchodok programovým výberom pod¾a § 33a ods. 2 zákona, aj od dôchodkovej správcovskej spoloènosti,
s ktorou má sporite¾ uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení zapísanú v registri
zmlúv,
q) prílohách è. 2, 8, 28, 32 a 36, ak je sporite¾ poberate¾om doivotného dôchodku a bola mu vyhotovená
ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom, na základe ktorej sa mu môe vypláca dôchodok programovým výberom pod¾a § 33a ods. 2 zákona a sporite¾ovi nebola vyhotovená ponuka na
dôchodok vyplácaný programovým výberom od dô-
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chodkovej správcovskej spoloènosti, s ktorou má
uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení zapísanú v registri zmlúv,
r) prílohách è. 2, 16, 29, 31, 32 a 36, ak je sporite¾ poberate¾om doivotného dôchodku a bola mu vyhotovená ponuka na doèasný dôchodok, na základe ktorej sa mu môe vypláca doèasný dôchodok pod¾a
§ 33 ods. 2 zákona,
s) prílohách è. 2, 22, 28, 32 a 36, ak je sporite¾ poberate¾om doivotného dôchodku a spåòa podmienky na
vyplácanie doèasného dôchodku pod¾a § 33 ods. 2
zákona a podmienky na vyplácanie dôchodku programovým výberom pod¾a § 33a ods. 2 zákona, ale
iadny poistite¾ nevyhotovil ponuku na doèasný dôchodok a iadna dôchodková správcovská spoloènos neponúkla vyplácanie dôchodku programovým
výberom,
t) prílohách è. 2, 10, 28, 32 a 36, ak je sporite¾ poberate¾om doivotného dôchodku a doèasného dôchodku
pod¾a § 33 ods. 2 zákona a bola mu vyhotovená ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom, na základe ktorej sa mu môe vypláca dôchodok programovým výberom pod¾a § 33a ods. 2
zákona, aj od dôchodkovej správcovskej spoloènosti, s ktorou má sporite¾ uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení zapísanú v registri
zmlúv,
u) prílohách è. 2, 8, 28, 32 a 36, ak je sporite¾ poberate¾om doivotného dôchodku a doèasného dôchodku
pod¾a § 33 ods. 2 zákona a bola mu vyhotovená ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom, na základe ktorej sa mu môe vypláca dôchodok programovým výberom pod¾a § 33a ods. 2
zákona, a sporite¾ovi nebola vyhotovená ponuka na
dôchodok vyplácaný programovým výberom od dôchodkovej správcovskej spoloènosti, s ktorou má
uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení zapísanú v registri zmlúv,
v) prílohách è. 20, 28, 32 a 36, ak je sporite¾ poberate¾om doivotného dôchodku a doèasného dôchodku
pod¾a § 33 ods. 2 zákona a spåòa podmienky na vyplácanie dôchodku programovým výberom pod¾a
§ 33a ods. 2 zákona, ale iadna dôchodková správcovská spoloènos neponúkla vyplácanie dôchodku
programovým výberom,
w) prílohách è. 2, 13, 27, 31 a 36, ak je sporite¾ poberate¾om doivotného dôchodku, má s dôchodkovou
správcovskou spoloènosou, s ktorou nemá uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení zapísanú v registri zmlúv, uzatvorenú dohodu o vyplácaní starobného dôchodku alebo predèasného
starobného dôchodku programovým výberom (ïalej
len dohoda o vyplácaní dôchodku programovým výberom), na základe ktorej sa mu vypláca dôchodok
programovým výberom pod¾a § 33a ods. 2 zákona,
a bola mu vyhotovená ponuka na doèasný dôchodok, na základe ktorej sa mu môe vypláca doèasný
dôchodok pod¾a § 33 ods. 2 zákona,
x) prílohách è. 19 a 36, ak je sporite¾ poberate¾om doivotného dôchodku, má s dôchodkovou správcovskou spoloènosou, s ktorou nemá uzatvorenú
zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení zapísanú v registri zmlúv, uzatvorenú dohodu o vyplácaní
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dôchodku programovým výberom, na základe ktorej
sa mu vypláca dôchodok programovým výberom
pod¾a § 33a ods. 2 zákona, a iadny poistite¾ nevyhotovil ponuku na doèasný dôchodok,
y) prílohách è. 2, 13, 29, 31, 32 a 36, ak je sporite¾ poberate¾om doivotného dôchodku, má s dôchodkovou správcovskou spoloènosou, s ktorou nemá uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení
zapísanú v registri zmlúv, uzatvorenú dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom, na základe ktorej sa mu vypláca dôchodok programovým výberom pod¾a § 33a ods. 2 zákona, má na svojom
osobnom dôchodkovom úète evidované aj dôchodkové jednotky pripísané z dobrovo¾ných príspevkov
na starobné dôchodkové sporenie a bola mu vyhotovená ponuka na doèasný dôchodok, na základe ktorej sa mu môe vypláca doèasný dôchodok pod¾a
§ 33 ods. 2 zákona,
z) prílohách è. 19 a 36, ak je sporite¾ poberate¾om doivotného dôchodku, má s dôchodkovou správcovskou spoloènosou, s ktorou nemá uzatvorenú
zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení zapísanú v registri zmlúv, uzatvorenú dohodu o vyplácaní
dôchodku programovým výberom, na základe ktorej
sa mu vypláca dôchodok programovým výberom
pod¾a § 33a ods. 2 zákona, má na svojom osobnom
dôchodkovom úète evidované aj dôchodkové jednotky pripísané z dobrovo¾ných príspevkov na starobné
dôchodkové sporenie a iadny poistite¾ nevyhotovil
ponuku na doèasný dôchodok,
aa) prílohách è. 26 a 36, ak je sporite¾ poberate¾om doivotného dôchodku, doèasného dôchodku pod¾a § 33
ods. 2 zákona, má s dôchodkovou správcovskou
spoloènosou, s ktorou nemá uzatvorenú zmluvu
o starobnom dôchodkovom sporení zapísanú v registri zmlúv, uzatvorenú dohodu o vyplácaní dôchodku
programovým výberom, na základe ktorej sa mu vypláca dôchodok programovým výberom pod¾a § 33a
ods. 2 zákona a má na svojom osobnom dôchodkovom úète evidované aj dôchodkové jednotky pripísané z dobrovo¾ných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
ab) prílohách è. 2, 13, 27, 31 a 36, ak je sporite¾ poberate¾om doivotného dôchodku, má s dôchodkovou
správcovskou spoloènosou, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení zapísanú v registri zmlúv, uzatvorenú dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom, na základe
ktorej sa mu vypláca dôchodok programovým výberom pod¾a § 33a ods. 2 zákona, a bola mu vyhotovená ponuka na doèasný dôchodok, na základe ktorej
sa mu môe vypláca doèasný dôchodok pod¾a § 33
ods. 2 zákona,
ac) prílohách è. 19 a 36, ak je sporite¾ poberate¾om doivotného dôchodku, má s dôchodkovou správcovskou spoloènosou, s ktorou má uzatvorenú zmluvu
o starobnom dôchodkovom sporení zapísanú v registri zmlúv, uzatvorenú dohodu o vyplácaní dôchodku

ad)

ae)

af)

ag)

ah)

ai)

aj)

ak)
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programovým výberom, na základe ktorej sa mu vypláca dôchodok programovým výberom pod¾a § 33a
ods. 2 zákona, a iadny poistite¾ nevyhotovil ponuku
na doèasný dôchodok,
prílohách è. 2, 13, 27, 31 a 36, ak je sporite¾ poberate¾om doivotného dôchodku, dôchodku vyplácaného programovým výberom pod¾a § 33a ods. 2 zákona
a dôchodku vyplácaného programovým výberom
pod¾a § 46d zákona a bola mu vyhotovená ponuka na
doèasný dôchodok, na základe ktorej sa mu môe vypláca doèasný dôchodok pod¾a § 33 ods. 2 zákona,
prílohách è. 19 a 36, ak je sporite¾ poberate¾om doivotného dôchodku, dôchodku vyplácaného programovým výberom pod¾a § 33a ods. 2 zákona a dôchodku vyplácaného programovým výberom pod¾a
§ 46d zákona a iadny poistite¾ nevyhotovil ponuku
na doèasný dôchodok,
prílohách è. 2, 25, 29, 33, 34, 35 a 36, ak sporite¾ovi
nebola vyhotovená ponuka na doivotný dôchodok,
ale bola mu vyhotovená ponuka na doèasný dôchodok, na základe ktorej sa mu môe vypláca doèasný
dôchodok pod¾a § 33 ods. 3 zákona, a ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom, na základe ktorej sa mu môe vypláca dôchodok programovým výberom pod¾a § 33a ods. 3 zákona,
prílohách è. 2, 24, 28, 34, 35 a 36, ak sporite¾ovi nebola vyhotovená ponuka na doivotný dôchodok, ale
bola mu vyhotovená ponuka na dôchodok vyplácaný
programovým výberom, na základe ktorej sa mu
môe vypláca dôchodok programovým výberom
pod¾a § 33a ods. 3 zákona,
prílohách è. 2, 23, 27, 33, 35 a 36, ak sporite¾ovi nebola vyhotovená ponuka na doivotný dôchodok, ale
bola mu vyhotovená ponuka na doèasný dôchodok,
na základe ktorej sa mu môe vypláca doèasný dôchodok pod¾a § 33 ods. 3 zákona,
prílohách è. 18, 28, 34, 35 a 36, ak sporite¾ovi nebola
vyhotovená ponuka na doivotný dôchodok a spåòa
podmienky na vyplácanie doèasného dôchodku pod¾a § 33 ods. 3 zákona a podmienky na vyplácanie
dôchodku programovým výberom pod¾a § 33a ods. 3
zákona, ale iadny poistite¾ nevyhotovil ponuku na
doèasný dôchodok a iadna dôchodková správcovská spoloènos neponúkla vyplácanie dôchodku
programovým výberom,
prílohách è. 17 a 36, ak sporite¾ovi nebola vyhotovená ponuka na doivotný dôchodok a nespåòa podmienky na vyplácanie doèasného dôchodku pod¾a
§ 33 ods. 2 a 3 zákona a podmienky na vyplácanie
dôchodku programovým výberom pod¾a § 33a ods. 2
a 3 zákona,
prílohách è. 21 a 36, ak sporite¾ nesplnil podmienky
vyplácania predèasného starobného dôchodku pod¾a § 31 zákona.
§2
Toto opatrenie nadobúda úèinnos 1. januára 2015.

Ján Richter v. r.
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k opatreniu è. 338/2014 Z. z.

VZOR

PONUKOVÝ LIST

Údaje o sporiteľovi1)

Vážený sporiteľ, práve ste dostali ponukový
list z centrálneho informačného ponukového
systému. Ponukový list obsahuje všetky
ponuky dôchodkov, z ktorých si môžete
vybrať. Spolu s ponukovým listom ste dostali
aj informácie, ktoré Vám môžu pomôcť pri
výbere konkrétneho dôchodku a pomôžu Vám
oboznámiť sa so základnými pojmami.
Nasledujúce strany preto čítajte veľmi
pozorne.

Identifikačné číslo sociálneho
zabezpečenia:2)

Pozorne si skontrolujte nasledujúcu tabuľku.
Uvedené údaje môžu ovplyvniť Váš nárok na
programový výber alebo dočasný dôchodok.

Zoznam všetkých dôchodkov rozhodujúcich
pri posudzovaní splnenia podmienok na
výplatu dôchodku programovým výberom /
dočasného dôchodku:

Centrálny informačný ponukový systém
eviduje, že sú Vám ku dňu vyhotovenia
ponúk vyplácané nasledovné dôchodky:6)

Nasporená suma:3)
Dátum vyhotovenia ponúk:4)
Dátum platnosti ponúk:5)

1. Starobný dôchodok z I. piliera
2. Predčasný starobný dôchodok
z I. piliera
3. Invalidný dôchodok
4. Vdovský dôchodok z I. piliera
5. Vdovecký dôchodok z I. piliera
6. Výsluhový dôchodok
7. Invalidný výsluhový dôchodok
8. Vdovský výsluhový dôchodok
9. Vdovecký výsluhový dôchodok
10. Obdobné dôchodky vyplácané z cudziny
7)

Ak si dohodnete výplatu doživotného dôchodku z II. piliera, budú Vám
od 8) vyplácané nasledovné dôchodky:9)

!

O nároku na dôchodok z I. piliera a jeho sume podľa vyššie uvedeného bude vydané
rozhodnutie po dohodnutí výplaty doživotného dôchodku.
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Vysvetlivky:
1) Namiesto slov „Údaje o sporiteľovi“ sa uvádza meno a priezvisko sporiteľa spolu
s adresou na zaslanie ponukového listu, ktorú si sporiteľ určil v žiadosti o dôchodok.
2) Uvádza sa identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia sporiteľa.
3) Uvádza sa suma uvedená v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona.
4) Uvádza sa deň vyhotovenia ponúk. Uvádza sa aj vtedy, ak sporiteľovi neboli ponuky
vyhotovené a bolo mu vyhotovené iba oznámenie podľa § 46c zákona.
5) Uvádza sa deň, do ktorého platí záväznosť predložených ponúk. Uvádza sa aj vtedy,
ak sporiteľovi neboli ponuky vyhotovené a bolo mu vyhotovené iba oznámenie podľa §
46c zákona.
6) Uvádzajú sa všetky dôchodkové príjmy sporiteľa evidované v centrálnom informačnom
ponukovom systéme potrebné pre posúdenie splnenia podmienky podľa § 33 ods. 2 a § 33a
ods. 2 zákona. Ak sporiteľ nemá v centrálnom informačnom ponukovom systéme
evidované žiadne z týchto dôchodkov, namiesto tabuľky sa uvedie len toto oznámenie: „V
centrálnom informačnom ponukovom systéme nemáte evidované žiadne vyplácané
dôchodky, ktoré sú rozhodujúce pre Váš nárok na programový výber alebo dočasný
dôchodok.“.
7) Tabuľka sa umiestni tak, aby sa ľavý horný roh tabuľky nachádzal 44mm od horného
okraja strany a 13mm od ľavého okraja strany.
8) Uvádza sa deň nasledujúci po dni, do ktorého platí záväznosť predložených ponúk.
9) Uvádzajú sa všetky dôchodkové príjmy sporiteľa, ktoré mu budú vyplácané od dňa
nasledujúceho po dni, do ktorého platí záväznosť predložených ponúk. Pri zmene
dôchodkovej dávky alebo jej sumy z dôvodu súbehu nárokov na výplatu dôchodkových
dávok podľa § 81 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších
predpisov sa za sumou dôchodku uvedie aj stručné odôvodnenie zmeny dôchodkovej
dávky alebo jej sumy. Odôvodnenie sa uvedie bez použitia odbornej terminológie,
napríklad takto: „dôchodok je znížený na polovicu z dôvodu súbehu s iným dôchodkom“.
Odsek a riadok tabuľky sa uvádzajú len vtedy, ak sporiteľ žiada o predčasný starobný
dôchodok a nespĺňa podmienku výplaty predčasného starobného dôchodku podľa § 31
písm. a) zákona.
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Príloha è. 2
k opatreniu è. 338/2014 Z. z.

VZOR

PONUKOVÝ LIST
Vážený sporiteľ, práve ste dostali ponukový list z
centrálneho informačného ponukového systému.
Ponukový list obsahuje všetky ponuky
dôchodkov, z ktorých si môžete vybrať. Spolu s
ponukovým listom ste dostali aj informácie, ktoré
Vám môžu pomôcť pri výbere konkrétneho
dôchodku a pomôžu Vám oboznámiť sa so
základnými pojmami. Nasledujúce strany preto
čítajte veľmi pozorne.

Údaje o sporiteľovi 1)

Identifikačné číslo sociálneho
zabezpečenia:2)
Nasporená suma:3)
Dátum vyhotovenia ponúk:4)
Dátum platnosti ponúk:5)

6)
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Vysvetlivky:
1) Namiesto slov „Údaje o sporiteľovi“ sa uvádza meno a priezvisko sporiteľa spolu
s adresou na zaslanie ponukového listu, ktorú si sporiteľ určil v žiadosti o dôchodok.
2) Uvádza sa identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia sporiteľa.
3) Uvádza sa suma uvedená v certifikáte podľa § 45 ods.1 zákona.
4) Uvádza sa deň vyhotovenia ponúk. Uvádza sa aj vtedy , ak sporiteľovi neboli vyhotovené
ponuky ale iba oznámenie podľa § 46c zákona.
5) Uvádza sa deň, do ktorého platí záväznosť predložených ponúk. Uvádza sa aj vtedy, ak
sporiteľovi neboli vyhotovené ponuky ale iba oznámenie podľa § 46c zákona.
6) Tabuľka sa umiestni tak, aby sa ľavý horný roh tabuľky nachádzal 44mm od horného
okraja strany a 13mm od ľavého okraja strany.
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Doživotný
dôchodok s
jednoročným
pozostalostným
krytím

Doživotný
dôchodok s
dvojročným
pozostalostným
krytím

Dôchodok B

3)

Doživotný dôchodok
s dvojročným
pozostalostným
krytím

Dôchodok D

Doživotný
Doživotný dôchodok s
dôchodok bez
jednoročným
pozostalostného pozostalostným krytím
krytia

Dôchodok C

Dôchodky so zvyšovaním (...2) % p.a.)

Alfanumerický kód Vašej ponuky doživotného dôchodku je: 6)

Ak máte v tabuľke uvedené „N/A“ znamená to, že Vaša nasporená suma nepostačuje na zakúpenie daného variantu doživotného dôchodku.

Doživotné dôchodky sú vyplácané mesačne. Uvedené ponuky sú vypočítané z celej Vašej nasporenej sumy. Tieto ponuky sú pre poisťovne
záväzné. Ak máte záujem o jednu z ponúk, môžete s Vami zvolenou poisťovňou uzatvoriť zmluvu o poistení dôchodku do .... .4) Na zakúpenie
doživotného dôchodku musíte v tomto prípade použiť celú Vašu nasporenú sumu.5) Vysvetlenie jednotlivých variantov doživotných dôchodkov
(Dôchodok A, B, C a D) spolu s jednoduchými príkladmi je uvedené v ďalšej časti Vášho ponukového listu.

Názov
poisťovne

Doživotný
dôchodok bez
pozostalostného
krytia

Dôchodok A

Dôchodky bez zvyšovania

Vaše ponuky doživotného dôchodku z celej Vašej nasporenej sumy ...1) eur

VZOR
(časť ponukového listu)

Príloha è. 3
k opatreniu è. 338/2014 Z. z.
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Vysvetlivky:
1) Uvádza sa suma uvedená v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona.
2) Uvádza sa ročná percentuálna miera zvyšovania dôchodku podľa § 42 zákona.
3) V tabuľke sa uvádzajú ponuky doživotného dôchodku. Ak suma uvedená v certifikáte
podľa § 45 ods. 1 zákona nepostačuje na vyhotovenie ponuky doživotného dôchodku,
uvedie sa v danom políčku tabuľky „N/A“. Poistitelia sa v tabuľke uvádzajú v abecednom
poradí. Uvádza sa deň, do ktorého platí záväznosť predložených ponúk.
4) Veta „Na zakúpenie doživotného dôchodku musíte v tomto prípade použiť celú Vašu
nasporenú sumu.“ sa neuvádza, ak sa sporiteľovi zasiela príloha č. 4 alebo príloha č. 5.
5) Uvádza sa alfanumerický kód ponuky doživotného dôchodku vygenerovaný centrálnym
informačným ponukovým systémom.
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Doživotný
dôchodok s
jednoročným
pozostalostným
krytím

Doživotný
dôchodok s
dvojročným
pozostalostným
krytím

Dôchodok B

6)

Doživotný dôchodok
s dvojročným
pozostalostným
krytím

Dôchodok D

Doživotný
Doživotný dôchodok s
dôchodok bez
jednoročným
pozostalostného pozostalostným krytím
krytia

Dôchodok C

Dôchodky so zvyšovaním (...5) % p.a.)

Ak máte v tabuľke uvedené „N/A“ znamená to, že Vaša nasporená suma nepostačuje na zakúpenie daného variantu doživotného dôchodku
v minimálnej požadovanej výške.

Názov
poisťovne

Doživotný
dôchodok bez
pozostalostného
krytia

Dôchodok A

Dôchodky bez zvyšovania

Cena doživotného dôchodku vo výške ...2) eur

VZOR
(časť ponukového listu)
Okrem doživotného dôchodku máte možnosť použiť časť Vašej nasporenej sumy aj na dočasný dôchodok a / alebo1) programový výber.
V takomto prípade si musíte s poisťovňou najskôr dohodnúť výplatu doživotného dôchodku v mesačnej sume minimálne vo výške ...2) eur.
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené ceny jednotlivých variantov doživotných dôchodkov v tejto minimálnej výške (suma pred lomkou). Za
lomkou je uvedená časť Vašej nasporenej sumy, ktorú v takomto prípade budete môcť použiť na dočasný dôchodok alebo3) programový výber,
prípadne použiť časť tejto sumy na dočasný dôchodok a časť na programový výber4).

p

Príloha è. 4
k opatreniu è. 338/2014 Z. z.

Strana 2764
Zbierka zákonov è. 338/2014
Èiastka 103

Doživotný
dôchodok s
jednoročným
pozostalostným
krytím

Doživotný
dôchodok s
dvojročným
pozostalostným
krytím

Dôchodok B
Doživotný
dôchodok bez
pozostalostného
krytia

Dôchodok C

Doživotný
dôchodok s
jednoročným
pozostalostným
krytím

9)

Doživotný dôchodok
s dvojročným
pozostalostným
krytím

Dôchodok D

Dôchodky so zvyšovaním (...5) % p.a.)

Ak máte v tabuľke uvedené „N/A“ znamená to, že Vaša nasporená suma nepostačuje na zakúpenie daného variantu doživotného dôchodku
v minimálnej požadovanej výške.

Názov poisťovne

Doživotný
dôchodok bez
pozostalostného
krytia

Dôchodok A

Dôchodky bez zvyšovania

Minimálny doživotný dôchodok potrebný pre dočasný dôchodok alebo8) programový výber

V nasledujúcej tabuľke máte v každom políčku uvedené tri sumy. Prvou sumou je minimálna mesačná výška doživotného dôchodku ponúkaná
poisťovňou. Druhá suma je výška nasporených prostriedkov, ktoré musíte použiť na zakúpenie tohto minimálneho mesačného doživotného
dôchodku. Tretia suma je výška nasporených prostriedkov, ktorú v takomto prípade budete môcť použiť na dočasný dôchodok alebo2)
programový výber, prípadne použiť časť tejto sumy na dočasný dôchodok a časť na programový výber3).

Okrem doživotného dôchodku máte možnosť použiť časť Vašej nasporenej sumy aj na dočasný dôchodok a / alebo1) programový výber. Ak by
ste mali záujem okrem doživotného dôchodku poberať aj dočasný dôchodok a / alebo1) programový výber, musíte si s poisťovňou najskôr
dohodnúť výplatu doživotného dôchodku.

7)
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Vysvetlivky:
1) Slovné spojenie „dočasný dôchodok a / alebo“ sa uvedie iba vtedy, ak niektorý
z poistiteľov sporiteľovi vyhotoví ponuku dočasného dôchodku.
2) Uvádza sa minimálna suma doživotného dôchodku, ktorú si sporiteľ musí zakúpiť na to,
aby splnil podmienku podľa § 33 ods. 2 písm. a) zákona alebo podľa § 33a ods. 2 písm. a)
zákona.
3) Slovné spojenie „dočasný dôchodok alebo“ sa uvedie iba vtedy, ak niektorý z poistiteľov
sporiteľovi vyhotoví ponuku dočasného dôchodku.
4) Čiarka a slovné spojenie „prípadne použiť časť tejto sumy na dočasný dôchodok a časť
na programový výber“ sa uvedie iba vtedy, ak niektorý z poistiteľov sporiteľovi vyhotoví
ponuku dočasného dôchodku.
5) Uvádza sa ročná percentuálna miera zvyšovania dôchodku podľa § 42 zákona.
6) V tabuľke sa uvádza nasporená suma, ktorá je potrebná na vyhotovenie ponuky
doživotného dôchodku, v sume potrebnej na splnenie podmienky podľa § 33 ods. 2 písm.
a) zákona alebo podľa § 33a ods. 2 písm. a) zákona. Tento údaj sa uvedie pred lomkou. Za
lomkou sa uvedie rozdiel sumy uvedenej v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona a sumy
podľa prvej vety (údaj pred lomkou). Ak suma uvedená v certifikáte podľa § 45 ods. 1
zákona nepostačuje na vyhotovenie ponuky doživotného dôchodku v sume potrebnej na
splnenie podmienky podľa § 33 ods. 2 písm. a) zákona alebo podľa § 33a ods. 2 písm. a)
zákona, uvedie sa v danom políčku tabuľky „N/A“. Poistitelia sa v tabuľke uvádzajú
v abecednom poradí. Nasledujúca časť vzoru sa uvádza len vtedy, ak suma doživotného
dôchodku, ktorá je potrebná na splnenie podmienky podľa § 33 ods. 2 písm. a) zákona
alebo podľa § 33a ods. 2 písm. a) zákona, je nižšia ako najvyššia zo súm doživotných
dôchodkov, ktoré poistitelia zaevidovali podľa § 46e ods. 8 zákona. V tomto prípade sa
neuvádza časť vzoru pred vysvetlivkou číslo 7.
7) Slovné spojenie „dočasný dôchodok alebo“ sa uvedie iba vtedy, ak niektorý z poistiteľov
sporiteľovi vyhotoví ponuku dočasného dôchodku.
8) V tabuľke sa uvádzajú nasledujúce tri sumy oddelené lomkou v tomto poradí:
a) suma najnižšieho doživotného dôchodku, ktorý poistiteľ zaevidoval podľa § 46e
ods. 8 zákona; ak suma najnižšieho doživotného dôchodku, ktorú poistiteľ
zaevidoval podľa § 46e ods. 8 zákona je nižšia ako suma doživotného dôchodku,
ktorá je potrebná na splnenie podmienky podľa § 33 ods. 2 písm. a) zákona alebo
podľa § 33a ods. 2 písm. a) zákona, uvedie sa suma doživotného dôchodku, ktorá je
potrebná na splnenie podmienky podľa § 33 ods. 2 písm. a) zákona alebo podľa §
33a ods. 2 písm. a) zákona,
b) nasporená suma, ktorá je potrebná na vyhotovenie ponuky doživotného dôchodku v
sume podľa písmena a),
c) rozdiel sumy uvedenej v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona a sumy podľa
písmena b).
Ak suma uvedená v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona nepostačuje na vyhotovenie
ponuky doživotného dôchodku v sume najnižšieho doživotného dôchodku, ktorý poistiteľ
zaevidoval podľa § 46e ods. 8 zákona, uvedie sa v danom políčku tabuľky „N/A“.
Poistitelia sa v tabuľke uvádzajú v abecednom poradí.
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Doživotný
dôchodok s
jednoročným
pozostalostným
krytím

Doživotný
dôchodok s
dvojročným
pozostalostným
krytím

Dôchodok B
Doživotný
dôchodok bez
pozostalostného
krytia

Dôchodok C

Doživotný
dôchodok s
jednoročným
pozostalostným
krytím

5)

Doživotný dôchodok
s dvojročným
pozostalostným
krytím

Dôchodok D

Dôchodky so zvyšovaním (...4) % p.a.)

Ak máte v tabuľke uvedené „N/A“ znamená to, že Vaša nasporená suma nepostačuje na zakúpenie daného variantu doživotného dôchodku
v minimálnej požadovanej výške.

Názov poisťovne

Doživotný
dôchodok bez
pozostalostného
krytia

Dôchodok A

Dôchodky bez zvyšovania

Minimálny doživotný dôchodok potrebný pre dočasný dôchodok alebo2) programový výber

V nasledujúcej tabuľke máte v každom políčku uvedené tri sumy. Prvou sumou je minimálna mesačná výška doživotného dôchodku, ktorý si
potrebujete zakúpiť od poisťovne, ak máte záujem poberať aj dočasný dôchodok a / alebo1) programový výber. Druhá suma je výška
nasporených prostriedkov, ktoré musíte použiť na zakúpenie tohto minimálneho mesačného doživotného dôchodku. Tretia suma je výška
nasporených prostriedkov, ktorú v takomto prípade budete môcť použiť na dočasný dôchodok alebo2) programový výber, prípadne použiť časť
tejto sumy na dočasný dôchodok a časť na programový výber3).

p
VZOR
(časť ponukového listu)
Okrem doživotného dôchodku máte možnosť použiť časť Vašej nasporenej sumy aj na dočasný dôchodok a / alebo1) programový výber. Ak by
ste mali záujem okrem doživotného dôchodku poberať aj dočasný dôchodok a / alebo1) programový výber, musíte si s poisťovňou najskôr
dohodnúť výplatu doživotného dôchodku.
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Vysvetlivky:
1) Slovné spojenie „dočasný dôchodok a / alebo“ sa uvedie iba ak niektorý z poistiteľov
sporiteľovi vyhotoví ponuku dočasného dôchodku.
2) Slovné spojenie „dočasný dôchodok alebo“ sa uvedie iba ak niektorý z poistiteľov
sporiteľovi vyhotoví ponuku dočasného dôchodku.
3) Čiarka a slovné spojenie „prípadne použiť časť tejto sumy na dočasný dôchodok a časť
na programový výber“ sa uvedie iba ak niektorý z poistiteľov sporiteľovi vyhotoví
ponuku dočasného dôchodku.
4) Uvádza sa ročná percentuálna miera zvyšovania dôchodku podľa § 42 zákona.
5) V tabuľke sa uvádzajú nasledujúce tri sumy oddelené lomkou v tomto poradí:
a) minimálna suma doživotného dôchodku, ktorú si sporiteľ musí zakúpiť na to, aby
splnil podmienku podľa § 33 ods. 2 písm. b) zákona alebo podľa § 33a ods. 2 písm.
b) zákona; ak suma najnižšieho doživotného dôchodku, ktorú poistiteľ zaevidoval
podľa § 46e ods. 8 zákona, je vyššia ako minimálna suma doživotného dôchodku
potrebná na splnenie podmienky podľa § 33 ods. 2 písm. b) zákona alebo podľa §
33a ods. 2 písm. b) zákona, uvedie sa suma najnižšieho doživotného dôchodku,
ktorú poistiteľ zaevidoval podľa § 46e ods. 8 zákona,
b) nasporená suma, ktorá je potrebná na vyhotovenie ponuky doživotného dôchodku
v sume podľa písmena a),
c) rozdiel sumy uvedenej v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona a sumy podľa
písmena b).
Ak suma uvedená v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona nepostačuje na vyhotovenie
ponuky doživotného dôchodku v sume potrebnej na splnenie podmienky podľa § 33 ods. 2
písm. b) zákona alebo podľa § 33a ods. 2 písm. b) zákona, uvedie sa v danom políčku
tabuľky „N/A“. Poistitelia sa v tabuľke uvádzajú v abecednom poradí.

Dočasný dôchodok vyplácaný 5
rokov

Dočasný dôchodok vyplácaný 7
rokov

2)

Dočasný dôchodok vyplácaný 10
rokov

Alfanumerický kód Vašej ponuky dočasného dôchodku je:4)

Vysvetlenie dočasného dôchodku (Dôchodok E) spolu s jednoduchým príkladom je uvedené v ďalšej časti Vášho ponukového listu.

Dočasné dôchodky sú vyplácané mesačne. Tieto ponuky sú pre poisťovne záväzné. Ak máte záujem o jednu z ponúk, môžete s Vami zvolenou
poisťovňou uzatvoriť zmluvu o poistení dôchodku do .... .3) Ak sa nerozhodnete pre najlacnejší doživotný dôchodok, ponuky dočasného
dôchodku Vám budú adekvátne znížené. Ponuky dočasného dôchodku Vám budú znížené aj vtedy, ak sa rozhodnete okrem doživotného
dôchodku a dočasného dôchodku čerpať aj programový výber.

Názov poisťovne

Dôchodok E

Vaše ponuky dočasného dôchodku

VZOR
(časť ponukového listu)
Ak ste sa rozhodli časť Vašej nasporenej sumy použiť na dočasný dôchodok (Dôchodok E), v nasledujúcej tabuľke nájdete všetky Vaše
ponuky od poisťovní. Tieto ponuky sú vypočítané zo sumy, ktorá Vám ostane, ak sa rozhodnete pre najlacnejší mesačný doživotný
dôchodok. Inými slovami, ponuky sú vypočítané z maximálnej sumy, ktorú môžete použiť na dočasný dôchodok. Vo Vašom prípade ide
o sumu ... 1).
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Vysvetlivky:
1) Uvádza sa rozdiel sumy uvedenej v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona a sumy, ktorá je
potrebná na zakúpenie najlacnejšieho doživotného dôchodku, potrebného na splnenie
podmienky podľa § 33 ods. 2 zákona.
2) V tabuľke sa uvádzajú ponuky dočasného dôchodku určené poistiteľom zo sumy podľa
vysvetlivky číslo 1. Poistitelia sa v tabuľke uvádzajú v abecednom poradí.
3) Uvádza sa deň, do ktorého platí záväznosť predložených ponúk.
4) Uvádza sa alfanumerický kód ponuky dočasného dôchodku vygenerovaný centrálnym
informačným ponukovým systémom.
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Telefonický kontakt

Webové sídlo
2)

Informačný modelový príklad:
Výška programového výberu vyplácaného mesačne je vypočítaná zo sumy, ktorá Vám ostane, ak sa rozhodnete pre najlacnejší mesačný
doživotný dôchodok. Inými slovami, z maximálnej sumy, ktorú môžete použiť na programový výber. Vo Vašom prípade ide o sumu ... 4). Pri
určení vyplácanej sumy sa počítalo s ročným výnosom na úrovni x5) % ročne*, ktorý vo všeobecnosti zodpovedá garantovanému výnosu pri
poistných produktoch poskytovaných poisťovňami. Za takýchto predpokladov Vám môže byť vyplácaný programový výber v nasledovnej výške:

Vysvetlenie programového výberu (Dôchodok F) spolu s jednoduchým príkladom je uvedené v ďalšej časti Vášho ponukového listu.
Alfanumerický kód Vašej ponuky programového výberu je: 3)

DSS, v ktorej si sporíte, Vám cez centrálny informačný ponukový systém neponúkla programový výber. Ak máte záujem poberať programový
výber práve z Vašej DSS, kontaktujte ju po skončení platnosti Vašich ponúk predložených v tomto ponukovom liste.

a) výšku sumy, ktorá Vám bude každý mesiac vyplácaná, kým sa všetky prostriedky na Vašom osobnom dôchodkovom účte nevyčerpajú
alebo,
b) dĺžku obdobia, počas ktorého Vám bude programový výber vyplácaný.

S Vami vybranou DSS si môžete dohodnúť:

Názov DSS

Vyplácanie programového výberu Vám ponúkli nasledovné DSS

p
VZOR
(časť ponukového listu)
Ak ste sa rozhodli časť Vašej nasporenej sumy použiť na programový výber (Dôchodok F), jeho vyplácanie si môžete dohodnúť
s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou (DSS). Zoznam DSS, ktoré Vám vyplácanie programového výberu ponúkajú, je uvedený v tabuľke
nižšie. Ak sa rozhodnete pre programový výber, kontaktujte Vami vybranú DSS uvedenú v tejto tabuľke. Dohodu o vyplácaní dôchodku
programovým výberom s ňou môžete uzatvoriť do . . .1).
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X6) eur mesačne pri dĺžke obdobia výplaty dôchodku programovým výberom 5 rokov,
Y7) eur mesačne pri dĺžke obdobia výplaty dôchodku programovým výberom 7 rokov,
Z8) eur mesačne pri dĺžke obdobia výplaty dôchodku programovým výberom 10 rokov.

*

zhodnotenie vo výške zodpovedajúcej technickej úrokovej miere

! Uvedený príklad je len modelový, výška dôchodku závisí od skutočného zhodnotenia majetku dôchodkového fondu !

x
x
x
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Vysvetlivky:
1) Uvádza sa deň, do ktorého platí záväznosť predložených ponúk.
2) V tabuľke sa uvádzajú všetky dôchodkové správcovské spoločnosti, ktoré záväzne ponúkli
sporiteľovi vyplácanie dôchodku programovým výberom spolu s uvedením ich telefónneho
čísla a webového sídla. Dôchodkové správcovské spoločnosti sa v tabuľke uvádzajú
v abecednom poradí.
3) Uvádza sa alfanumerický kód ponuky dôchodku vyplácaného programovým výberom
vygenerovaný centrálnym informačným ponukovým systémom.
4) Uvádza sa rozdiel sumy uvedenej v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona a sumy, ktorá je
potrebná na zakúpenie najlacnejšieho doživotného dôchodku, potrebného na splnenie
podmienky podľa § 33a ods. 2 zákona.
5) Uvádza sa ročná percentuálna výška aktuálnej technickej úrokovej miery ( TÚM).
6) Uvádza sa mesačná suma dôchodku vyplácaného programovým výberom po dobu 5 rokov,
vypočítaná z maximálnej sumy na programový výber za predpokladu konštantného
zhodnotenia majetku dôchodkového fondu na úrovni aktuálnej TÚM.
7) Uvádza sa mesačná suma dôchodku vyplácaného programovým výberom po dobu 7 rokov,
vypočítaná z maximálnej sumy na programový výber za predpokladu konštantného
zhodnotenia majetku dôchodkového fondu na úrovni aktuálnej TÚM.
8) Uvádza sa mesačná suma dôchodku vyplácaného programovým výberom po dobu 10
rokov, vypočítaná z maximálnej sumy na programový výber za predpokladu konštantného
zhodnotenia majetku dôchodkového fondu na úrovni aktuálnej TÚM.

Strana 2773

Telefonický kontakt

Webové sídlo
2)

Vysvetlenie programového výberu (Dôchodok F) spolu s jednoduchým príkladom je uvedené v ďalšej časti Vášho ponukového listu.
Alfanumerický kód Vašej ponuky programového výberu je: 3)

DSS, v ktorej si sporíte, Vám cez centrálny informačný ponukový systém neponúkla programový výber. Ak máte záujem poberať programový
výber práve z Vašej DSS, kontaktujte ju po skončení platnosti Vašich ponúk predložených v tomto ponukovom liste.

a) výšku sumy, ktorá Vám bude každý mesiac vyplácaná, kým sa všetky prostriedky na Vašom osobnom dôchodkovom účte nevyčerpajú
alebo,
b) dĺžku obdobia, počas ktorého Vám bude programový výber vyplácaný.

S Vami vybranou DSS si môžete dohodnúť:

Názov DSS

Vyplácanie programového výberu Vám ponúkli nasledovné DSS

VZOR
(časť ponukového listu)
Ak ste sa rozhodli časť Vašej nasporenej sumy použiť na programový výber (Dôchodok F), jeho vyplácanie si môžete dohodnúť
s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou (DSS). Zoznam DSS, ktoré Vám vyplácanie programového výberu ponúkajú, je uvedený v tabuľke
nižšie. Ak sa rozhodnete pre programový výber, kontaktujte Vami vybranú DSS uvedenú v tejto tabuľke. Dohodu o vyplácaní dôchodku
programovým výberom s ňou môžete uzatvoriť do . . .1).
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Vysvetlivky:
1) Uvádza sa deň, do ktorého platí záväznosť predložených ponúk.
2) V tabuľke sa uvádzajú všetky dôchodkové správcovské spoločnosti, ktoré záväzne ponúkli
sporiteľovi vyplácanie dôchodku programovým výberom spolu s uvedením ich telefónneho
čísla a webového sídla. Dôchodkové správcovské spoločnosti sa v tabuľke uvádzajú
v abecednom poradí.
3) Uvádza sa alfanumerický kód ponuky dôchodku vyplácaného programovým výberom
vygenerovaný centrálnym informačným ponukovým systémom.
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Telefonický kontakt

Webové sídlo
2)

X6) eur mesačne pri dĺžke obdobia výplaty dôchodku programovým výberom 5 rokov,
Y7) eur mesačne pri dĺžke obdobia výplaty dôchodku programovým výberom 7 rokov,
Z8) eur mesačne pri dĺžke obdobia výplaty dôchodku programovým výberom 10 rokov.

Zbierka zákonov è. 338/2014

x
x
x

Informačný modelový príklad:
Výška programového výberu vyplácaného mesačne je vypočítaná zo sumy, ktorá Vám ostane, ak sa rozhodnete pre najlacnejší mesačný
doživotný dôchodok. Inými slovami, z maximálnej sumy, ktorú môžete použiť na programový výber. Vo Vašom prípade ide o sumu ... 4). Pri
určení vyplácanej sumy sa počítalo s ročným výnosom na úrovni x5) % ročne*, ktorý vo všeobecnosti zodpovedá garantovanému výnosu pri
poistných produktoch poskytovaných poisťovňami. Za takýchto predpokladov Vám môže byť vyplácaný programový výber v nasledovnej výške:

Vysvetlenie programového výberu (Dôchodok F) spolu s jednoduchým príkladom je uvedené v ďalšej časti Vášho ponukového listu.
Alfanumerický kód Vašej ponuky programového výberu je: 3)

a) výšku sumy, ktorá Vám bude každý mesiac vyplácaná, kým sa všetky prostriedky na Vašom osobnom dôchodkovom účte nevyčerpajú
alebo,
b) dĺžku obdobia, počas ktorého Vám bude programový výber vyplácaný.

S Vami vybranou DSS si môžete dohodnúť:

Názov DSS

Vyplácanie programového výberu Vám ponúkli nasledovné DSS

VZOR
(časť ponukového listu)
Ak ste sa rozhodli časť Vašej nasporenej sumy použiť na programový výber (Dôchodok F), jeho vyplácanie si môžete dohodnúť
s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou (DSS). Zoznam DSS, ktoré Vám vyplácanie programového výberu ponúkajú, je uvedený v tabuľke
nižšie. Ak sa rozhodnete pre programový výber, kontaktujte Vami vybranú DSS uvedenú v tejto tabuľke. Dohodu o vyplácaní dôchodku
programovým výberom s ňou môžete uzatvoriť do . . .1).
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*

zhodnotenie vo výške zodpovedajúcej technickej úrokovej miere

! Uvedený príklad je len modelový, výška dôchodku závisí od skutočného zhodnotenia majetku dôchodkového fondu !
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Vysvetlivky:
1) Uvádza sa deň, do ktorého platí záväznosť predložených ponúk.
2) V tabuľke sa uvádzajú všetky dôchodkové správcovské spoločnosti, ktoré záväzne ponúkli
sporiteľovi vyplácanie dôchodku programovým výberom spolu s uvedením ich telefónneho
čísla a webového sídla. Dôchodkové správcovské spoločnosti sa v tabuľke uvádzajú
v abecednom poradí.
3) Uvádza sa alfanumerický kód ponuky dôchodku vyplácaného programovým výberom
vygenerovaný centrálnym informačným ponukovým systémom.
4) Uvádza sa rozdiel sumy uvedenej v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona a sumy, ktorá je
potrebná na zakúpenie najlacnejšieho doživotného dôchodku, potrebného na splnenie
podmienky podľa § 33a ods. 2 zákona.
5) Uvádza sa ročná percentuálna výška aktuálnej technickej úrokovej miery (TÚM).
6) Uvádza sa mesačná suma dôchodku vyplácaného programovým výberom po dobu 5 rokov,
vypočítaná z maximálnej sumy na programový výber za predpokladu konštantného
zhodnotenia majetku dôchodkového fondu na úrovni aktuálnej TÚM.
7) Uvádza sa mesačná suma dôchodku vyplácaného programovým výberom po dobu 7 rokov,
vypočítaná z maximálnej sumy na programový výber za predpokladu konštantného
zhodnotenia majetku dôchodkového fondu na úrovni aktuálnej TÚM.
8) Uvádza sa mesačná suma dôchodku vyplácaného programovým výberom po dobu 10
rokov, vypočítaná z maximálnej sumy na programový výber za predpokladu konštantného
zhodnotenia majetku dôchodkového fondu na úrovni aktuálnej TÚM.

Èiastka 103

Telefonický kontakt

Webové sídlo
2)

Vysvetlenie programového výberu (Dôchodok F) spolu s jednoduchým príkladom je uvedené v ďalšej časti Vášho ponukového listu.
Alfanumerický kód Vašej ponuky programového výberu je: 3)

a) výšku sumy, ktorá Vám bude každý mesiac vyplácaná, kým sa všetky prostriedky na Vašom osobnom dôchodkovom účte nevyčerpajú
alebo,
b) dĺžku obdobia, počas ktorého Vám bude programový výber vyplácaný.

S Vami vybranou DSS si môžete dohodnúť:

Názov DSS

Vyplácanie programového výberu Vám ponúkli nasledovné DSS

VZOR
(časť ponukového listu)
Ak ste sa rozhodli časť Vašej nasporenej sumy použiť na programový výber (Dôchodok F), jeho vyplácanie si môžete dohodnúť
s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou (DSS). Zoznam DSS, ktoré Vám vyplácanie programového výberu ponúkajú, je uvedený v tabuľke
nižšie. Ak sa rozhodnete pre programový výber, kontaktujte Vami vybranú DSS uvedenú v tejto tabuľke. Dohodu o vyplácaní dôchodku
programovým výberom s ňou môžete uzatvoriť do . . .1).

p

Príloha è. 10
k opatreniu è. 338/2014 Z. z.
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Vysvetlivky:
1) Uvádza sa deň, do ktorého platí záväznosť predložených ponúk.
2) V tabuľke sa uvádzajú všetky dôchodkové správcovské spoločnosti, ktoré záväzne ponúkli
sporiteľovi vyplácanie dôchodku programovým výberom spolu s uvedením ich telefónneho
čísla a webového sídla. Dôchodkové správcovské spoločnosti sa v tabuľke uvádzajú
v abecednom poradí.
3) Uvádza sa alfanumerický kód ponuky dôchodku vyplácaného programovým výberom
vygenerovaný centrálnym informačným ponukovým systémom.

Èiastka 103

Dočasný dôchodok vyplácaný 5
rokov

Dočasný dôchodok vyplácaný 7
rokov

2)

Dočasný dôchodok vyplácaný 10
rokov

Momentálne Vám nebolo cez centrálny informačný ponukový systém ponúknuté vyplácanie dôchodku programovým výberom. Ak však
máte záujem použiť časť Vašej nasporenej sumy na túto formu vyplácania dôchodku, kontaktujte prosím Vašu dôchodkovú správcovskú
spoločnosť (DSS), aby ste sa s ňou dohodli na vyplácaní dôchodku programovým výberom. Túto dohodu môžete uzatvoriť po uplynutí
platnosti ponukového listu, t.j. najskôr . . . 5) Kontaktné údaje nájdete uvedené nižšie.

Alfanumerický kód Vašej ponuky dočasného dôchodku je:4)

Vysvetlenie dočasného dôchodku (Dôchodok E) spolu s jednoduchým príkladom je uvedené v ďalšej časti Vášho ponukového listu.

Dočasné dôchodky sú vyplácané mesačne. Tieto ponuky sú pre poisťovne záväzné. Ak máte záujem o jednu z ponúk, môžete s Vami zvolenou
poisťovňou uzatvoriť zmluvu o poistení dôchodku do .... .3) Ak sa nerozhodnete pre najlacnejší doživotný dôchodok, ponuky dočasného
dôchodku Vám budú adekvátne znížené. Ponuky dočasného dôchodku Vám budú znížené aj vtedy, ak sa rozhodnete okrem doživotného
dôchodku a dočasného dôchodku čerpať aj programový výber.

Názov poisťovne

Dôchodok E

Vaše ponuky dočasného dôchodku

p
VZOR
(časť ponukového listu)
Ak ste sa rozhodli časť Vašej nasporenej sumy použiť na dočasný dôchodok (Dôchodok E), v nasledujúcej tabuľke nájdete všetky Vaše
ponuky od poisťovní. Tieto ponuky sú vypočítané zo sumy, ktorá Vám ostane, ak sa rozhodnete pre najlacnejší mesačný doživotný
dôchodok. Inými slovami, ponuky sú vypočítané z maximálnej sumy, ktorú môžete použiť na dočasný dôchodok. Vo Vašom prípade ide
o sumu ... 1).

Príloha è. 11
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Telefonický kontakt

Webové sídlo
6)

x9) eur mesačne pri dĺžke obdobia výplaty dôchodku programovým výberom 5 rokov,
y10) eur mesačne pri dĺžke obdobia výplaty dôchodku programovým výberom 7 rokov,
z11) eur mesačne pri dĺžke obdobia výplaty dôchodku programovým výberom 10 rokov.

zhodnotenie vo výške zodpovedajúcej technickej úrokovej miere

*

! Uvedený príklad je len modelový, výška dôchodku závisí od skutočného zhodnotenia majetku dôchodkového fondu !

x
x
x

Informačný modelový príklad:
Výška programového výberu vyplácaného mesačne je vypočítaná zo sumy, ktorá Vám ostane, ak sa rozhodnete pre najlacnejší mesačný
doživotný dôchodok. Inými slovami, z maximálnej sumy, ktorú môžete použiť na programový výber. Vo Vašom prípade ide o sumu ... 7). Pri
určení vyplácanej sumy sa počítalo s ročným výnosom na úrovni x8) % ročne*, ktorý vo všeobecnosti zodpovedá garantovanému výnosu pri
poistných produktoch poskytovaných poisťovňami. Za takýchto predpokladov Vám môže byť vyplácaný programový výber v nasledovnej výške:

Vysvetlenie programového výberu (Dôchodok F) spolu s jednoduchým príkladom je uvedené v ďalšej časti Vášho ponukového listu.

a) výšku sumy, ktorá Vám bude každý mesiac vyplácaná, kým sa všetky prostriedky na Vašom osobnom dôchodkovom účte nevyčerpajú
alebo,
b) dĺžku obdobia, počas ktorého Vám bude programový výber vyplácaný.

S Vašou DSS si môžete dohodnúť:

Názov DSS

Vyplácanie programového výberu môžete uzatvoriť s Vašou DSS

Strana 2782
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Vysvetlivky:
1) Uvádza sa rozdiel sumy uvedenej v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona a sumy, ktorá je
potrebná na zakúpenie najlacnejšieho doživotného dôchodku, potrebného na splnenie
podmienky podľa § 33 ods. 2 zákona.
2) V tabuľke sa uvádzajú ponuky dočasného dôchodku určené poistiteľom zo sumy podľa
vysvetlivky číslo 1. Poistitelia sa v tabuľke uvádzajú v abecednom poradí.
3) Uvádza sa deň, do ktorého platí záväznosť predložených ponúk.
4) Uvádza sa alfanumerický kód ponuky dočasného dôchodku vygenerovaný centrálnym
informačným ponukovým systémom.
5) Uvádza sa pracovný deň, ktorý nasleduje po dni, do ktorého platí záväznosť predložených
ponúk.
6) Uvádza sa názov sporiteľovej dôchodkovej správcovskej spoločnosti spolu s uvedením jej
telefónneho čísla a webového sídla.
7) Uvádza sa rozdiel sumy uvedenej v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona a sumy, ktorá je
potrebná na zakúpenie najlacnejšieho doživotného dôchodku, potrebného na splnenie
podmienky podľa § 33a ods. 2 zákona.
8) Uvádza sa ročná percentuálna výška aktuálnej technickej úrokovej miery ( TÚM).
9) Uvádza sa mesačná suma dôchodku vyplácaného programovým výberom po dobu 5 rokov,
vypočítaná z maximálnej sumy na programový výber za predpokladu konštantného
zhodnotenia majetku dôchodkového fondu na úrovni aktuálnej TÚM.
10) Uvádza sa mesačná suma dôchodku vyplácaného programovým výberom po dobu 7 rokov,
vypočítaná z maximálnej sumy na programový výber za predpokladu konštantného
zhodnotenia majetku dôchodkového fondu na úrovni aktuálnej TÚM.
11) Uvádza sa mesačná suma dôchodku vyplácaného programovým výberom po dobu 10
rokov, vypočítaná z maximálnej sumy na programový výber za predpokladu konštantného
zhodnotenia majetku dôchodkového fondu na úrovni aktuálnej TÚM.
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Dočasný dôchodok vyplácaný 5
rokov

Dočasný dôchodok vyplácaný 7
rokov

2)

Dočasný dôchodok vyplácaný 10
rokov

Alfanumerický kód Vašej ponuky dočasného dôchodku je:4)

Vysvetlenie dočasného dôchodku (Dôchodok E) spolu s jednoduchým príkladom je uvedené v ďalšej časti Vášho ponukového listu.

Dočasné dôchodky sú vyplácané mesačne. Tieto ponuky sú pre poisťovne záväzné. Ak máte záujem o jednu z ponúk, môžete s Vami zvolenou
poisťovňou uzatvoriť zmluvu o poistení dôchodku do .... .3) Ak sa rozhodnete okrem dočasného dôchodku čerpať aj programový výber, ponuky
dočasných dôchodkov Vám budú adekvátne znížené.

Názov poisťovne

(Dôchodok E)

Vaše ponuky dočasného dôchodku z Vašej nasporenej sumy ...1) eur

VZOR
(časť ponukového listu)

Príloha è. 12
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Vysvetlivky:
1) Uvádza sa suma uvedená v druhom alebo ďalšom certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona,
inak povedané suma, ktorá zostala po zakúpení doživotného dôchodku na osobnom
dôchodkovom účte.
2) V tabuľke sa uvádzajú ponuky dočasného dôchodku. Poistitelia sa v tabuľke uvádzajú
v abecednom poradí.
3) Uvádza sa deň, do ktorého platí záväznosť predložených ponúk.
4) Uvádza sa alfanumerický kód ponuky dočasného dôchodku vygenerovaný centrálnym
informačným ponukovým systémom.

Dočasný dôchodok vyplácaný 5
rokov

Dočasný dôchodok vyplácaný 7
rokov

2)

Dočasný dôchodok vyplácaný 10
rokov

p

Alfanumerický kód Vašej ponuky dočasného dôchodku je:4)

Vysvetlenie dočasného dôchodku (Dôchodok E) spolu s jednoduchým príkladom je uvedené v ďalšej časti Vášho ponukového listu.

Dočasné dôchodky sú vyplácané mesačne. Tieto ponuky sú pre poisťovne záväzné. Ak máte záujem o jednu z ponúk, môžete s Vami zvolenou
poisťovňou uzatvoriť zmluvu o poistení dôchodku do .... .3)

Názov poisťovne

(Dôchodok E)

Vaše ponuky dočasného dôchodku z Vašej nasporenej sumy ...1) eur

VZOR
(časť ponukového listu)
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Vysvetlivky:
1) Uvádza sa suma uvedená v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona.
2) V tabuľke sa uvádzajú ponuky dočasného dôchodku. Poistitelia sa v tabuľke uvádzajú
v abecednom poradí.
3) Uvádza sa deň, do ktorého platí záväznosť predložených ponúk.
4) Uvádza sa alfanumerický kód ponuky dočasného dôchodku vygenerovaný centrálnym
informačným ponukovým systémom.
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Telefonický kontakt

Webové sídlo
2)

x6) eur mesačne pri dĺžke obdobia výplaty dôchodku programovým výberom 5 rokov,

Zbierka zákonov è. 338/2014

x

Informačný modelový príklad:
Výška programového výberu vyplácaného mesačne je vypočítaná z Vašej nasporenej sumy. Vo Vašom prípade ide o sumu ... 4). Pri určení
vyplácanej sumy sa počítalo s ročným výnosom na úrovni x5) % ročne*, ktorý vo všeobecnosti zodpovedá garantovanému výnosu pri poistných
produktoch poskytovaných poisťovňami. Za takýchto predpokladov Vám môže byť vyplácaný programový výber v nasledovnej výške:

Alfanumerický kód Vašej ponuky programového výberu je: 3)

Vysvetlenie programového výberu (Dôchodok F) spolu s jednoduchým príkladom je uvedené v ďalšej časti Vášho ponukového listu.

DSS, v ktorej si sporíte, Vám cez centrálny informačný ponukový systém neponúkla programový výber. Ak máte záujem poberať programový
výber práve z Vašej DSS, kontaktujte ju po skončení platnosti Vašich ponúk predložených v tomto ponukovom liste.

a) výšku sumy, ktorá Vám bude každý mesiac vyplácaná, kým sa všetky prostriedky na Vašom osobnom dôchodkovom účte nevyčerpajú
alebo,
b) dĺžku obdobia, počas ktorého Vám bude programový výber vyplácaný.

S Vami vybranou DSS si môžete dohodnúť:

Názov DSS

Vyplácanie programového výberu Vám ponúkli nasledovné DSS

p
VZOR
(časť ponukového listu)
Ak ste sa rozhodli použiť svoje nasporené prostriedky na programový výber (Dôchodok F), jeho vyplácanie si môžete dohodnúť
s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou (DSS). Zoznam DSS, ktoré Vám vyplácanie programového výberu ponúkajú, je uvedený v tabuľke
nižšie. Ak sa rozhodnete pre programový výber, kontaktujte Vami vybranú DSS uvedenú v tejto tabuľke. Dohodu o vyplácaní dôchodku
programovým výberom s ňou môžete uzatvoriť do . . .1).

Príloha è. 14
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y7) eur mesačne pri dĺžke obdobia výplaty dôchodku programovým výberom 7 rokov,
z8) eur mesačne pri dĺžke obdobia výplaty dôchodku programovým výberom 10 rokov.

*

zhodnotenie vo výške zodpovedajúcej technickej úrokovej miere

! Uvedený príklad je len modelový, výška dôchodku závisí od skutočného zhodnotenia majetku dôchodkového fondu !

x
x
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Vysvetlivky:
1) Uvádza sa deň, do ktorého platí záväznosť predložených ponúk.
2) V tabuľke sa uvádzajú všetky dôchodkové správcovské spoločnosti, ktoré záväzne ponúkli
sporiteľovi vyplácanie dôchodku programovým výberom spolu s uvedením ich telefónneho
čísla a webového sídla. Dôchodkové správcovské spoločnosti sa v tabuľke uvádzajú
v abecednom poradí.
3) Uvádza sa alfanumerický kód ponuky dôchodku vyplácaného programovým výberom
vygenerovaný centrálnym informačným ponukovým systémom.
4) Uvádza sa suma uvedená v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona.
5) Uvádza sa ročná percentuálna výška aktuálnej technickej úrokovej miery ( TÚM).
6) Uvádza sa výška mesačnej sumy dôchodku vyplácaného programovým výberom po dobu 5
rokov, vypočítaná zo sumy uvedenej v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona za predpokladu
konštantného zhodnotenia majetku dôchodkového fondu na úrovni aktuálnej TÚM.
7) Uvádza sa výška mesačnej sumy dôchodku vyplácaného programovým výberom po dobu 7
rokov, vypočítaná zo sumy uvedenej v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona za predpokladu
konštantného zhodnotenia majetku dôchodkového fondu na úrovni aktuálnej TÚM.
8) Uvádza sa výška mesačnej sumy dôchodku vyplácaného programovým výberom po dobu
10 rokov, vypočítaná zo sumy uvedenej v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona za
predpokladu konštantného zhodnotenia majetku dôchodkového fondu na úrovni aktuálnej
TÚM.

Telefonický kontakt

Webové sídlo
2)

x6) eur mesačne pri dĺžke obdobia výplaty dôchodku programovým výberom 5 rokov,
y7) eur mesačne pri dĺžke obdobia výplaty dôchodku programovým výberom 7 rokov,
z8) eur mesačne pri dĺžke obdobia výplaty dôchodku programovým výberom 10 rokov.

Zbierka zákonov è. 338/2014

x
x
x

Informačný modelový príklad:
Výška programového výberu vyplácaného mesačne je vypočítaná z Vašej nasporenej sumy. Vo Vašom prípade ide o sumu ... 4). Pri určení
vyplácanej sumy sa počítalo s ročným výnosom na úrovni x5) % ročne*, ktorý vo všeobecnosti zodpovedá garantovanému výnosu pri poistných
produktoch poskytovaných poisťovňami. Za takýchto predpokladov Vám môže byť vyplácaný programový výber v nasledovnej výške:

Alfanumerický kód Vašej ponuky programového výberu je: 3)

Vysvetlenie programového výberu (Dôchodok F) spolu s jednoduchým príkladom je uvedené v ďalšej časti Vášho ponukového listu.

a) výšku sumy, ktorá Vám bude každý mesiac vyplácaná, kým sa všetky prostriedky na Vašom osobnom dôchodkovom účte nevyčerpajú
alebo,
b) dĺžku obdobia, počas ktorého Vám bude programový výber vyplácaný.

S Vami vybranou DSS si môžete dohodnúť:

Názov DSS

Vyplácanie programového výberu Vám ponúkli nasledovné DSS

VZOR
(časť ponukového listu)
Ak ste sa rozhodli použiť svoje nasporené prostriedky na programový výber (Dôchodok F), jeho vyplácanie si môžete dohodnúť
s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou (DSS). Zoznam DSS, ktoré Vám vyplácanie programového výberu ponúkajú, je uvedený v tabuľke
nižšie. Ak sa rozhodnete pre programový výber, kontaktujte Vami vybranú DSS uvedenú v tejto tabuľke. Dohodu o vyplácaní dôchodku
programovým výberom s ňou môžete uzatvoriť do . . .1).

Príloha è. 15
k opatreniu è. 338/2014 Z. z.

Èiastka 103
Strana 2791

*

zhodnotenie vo výške zodpovedajúcej technickej úrokovej miere

! Uvedený príklad je len modelový, výška dôchodku závisí od skutočného zhodnotenia majetku dôchodkového fondu !
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Vysvetlivky:
1) Uvádza sa deň, do ktorého platí záväznosť predložených ponúk.
2) V tabuľke sa uvádzajú všetky dôchodkové správcovské spoločnosti, ktoré záväzne ponúkli
sporiteľovi vyplácanie dôchodku programovým výberom spolu s uvedením ich telefónneho
čísla a webového sídla. Dôchodkové správcovské spoločnosti sa v tabuľke uvádzajú
v abecednom poradí.
3) Uvádza sa alfanumerický kód ponuky dôchodku vyplácaného programovým výberom
vygenerovaný centrálnym informačným ponukovým systémom.
4) Uvádza sa suma uvedená v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona.
5) Uvádza sa ročná percentuálna výška aktuálnej technickej úrokovej miery ( TÚM).
6) Uvádza sa výška mesačnej sumy dôchodku vyplácaného programovým výberom po dobu 5
rokov, vypočítaná zo sumy uvedenej v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona za predpokladu
konštantného zhodnotenia majetku dôchodkového fondu na úrovni aktuálnej TÚM.
7) Uvádza sa výška mesačnej sumy dôchodku vyplácaného programovým výberom po dobu 7
rokov, vypočítaná zo sumy uvedenej v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona za predpokladu
konštantného zhodnotenia majetku dôchodkového fondu na úrovni aktuálnej TÚM.
8) Uvádza sa výška mesačnej sumy dôchodku vyplácaného programovým výberom po dobu
10 rokov, vypočítaná zo sumy uvedenej v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona za
predpokladu konštantného zhodnotenia majetku dôchodkového fondu na úrovni aktuálnej
TÚM.

Strana 2793

Dočasný dôchodok vyplácaný 5
rokov

Dočasný dôchodok vyplácaný 7
rokov

2)

Dočasný dôchodok vyplácaný 10
rokov

Názov DSS

Telefonický kontakt

Webové sídlo

Vyplácanie programového výberu si môžete dohodnúť s Vašou DSS
6)

Momentálne Vám nebolo cez centrálny informačný ponukový systém ponúknuté vyplácanie dôchodku programovým výberom. Ak však
máte záujem použiť časť Vašej nasporenej sumy na túto formu vyplácania dôchodku, kontaktujte prosím Vašu dôchodkovú správcovskú
spoločnosť (DSS) pre potreby uzatvorenia dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom, ktorú môžete uzatvoriť po uplynutí
platnosti ponukového listu, t.j. najskôr . . . 5) Kontaktné údaje nájdete uvedené nižšie.

Alfanumerický kód Vašej ponuky dočasného dôchodku je:4)

Vysvetlenie dočasného dôchodku (Dôchodok E) spolu s jednoduchým príkladom je uvedené v ďalšej časti Vášho ponukového listu.

Dočasné dôchodky sú vyplácané mesačne. Tieto ponuky sú pre poisťovne záväzné. Ak máte záujem o jednu z ponúk, môžete s Vami zvolenou
poisťovňou uzatvoriť zmluvu o poistení dôchodku do .... .3) Ak sa rozhodnete okrem dočasného dôchodku čerpať aj programový výber, ponuky
dočasných dôchodkov Vám budú adekvátne znížené.

Názov poisťovne

Dôchodok E

Vaše ponuky dočasného dôchodku z Vašej nasporenej sumy ...1) eur

VZOR
(časť ponukového listu)

Príloha è. 16
k opatreniu è. 338/2014 Z. z.
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x9) eur mesačne pri dĺžke obdobia výplaty dôchodku programovým výberom 5 rokov,
y10) eur mesačne pri dĺžke obdobia výplaty dôchodku programovým výberom 7 rokov,
z11) eur mesačne pri dĺžke obdobia výplaty dôchodku programovým výberom 10 rokov.

*

zhodnotenie vo výške zodpovedajúcej technickej úrokovej miere

! Uvedený príklad je len modelový, výška dôchodku závisí od skutočného zhodnotenia majetku dôchodkového fondu !

x
x
x

Informačný modelový príklad:
Výška programového výberu vyplácaného mesačne je vypočítaná z Vašej nasporenej sumy. Vo Vašom prípade ide o sumu ... 7). Pri určení
vyplácanej sumy sa počítalo s ročným výnosom na úrovni x8) % ročne*, ktorý vo všeobecnosti zodpovedá garantovanému výnosu pri poistných
produktoch poskytovaných poisťovňami. Za takýchto predpokladov Vám môže byť vyplácaný programový výber v nasledovnej výške:

Vysvetlenie programového výberu (Dôchodok F) spolu s jednoduchým príkladom je uvedené v ďalšej časti Vášho ponukového listu.

a) výšku sumy, ktorá Vám bude každý mesiac vyplácaná, kým sa všetky prostriedky na Vašom osobnom dôchodkovom účte nevyčerpajú
alebo,
b) dĺžku obdobia, počas ktorého Vám bude programový výber vyplácaný.

S Vašou DSS si môžete dohodnúť:

Èiastka 103
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Vysvetlivky:
1) Uvádza sa suma uvedená v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona.
2) V tabuľke sa uvádzajú ponuky dočasného dôchodku. Poistitelia sa v tabuľke uvádzajú
v abecednom poradí.
3) Uvádza sa deň, do ktorého platí záväznosť predložených ponúk.
4) Uvádza sa alfanumerický kód ponuky dočasného dôchodku vygenerovaný centrálnym
informačným ponukovým systémom.
5) Uvádza sa pracovný deň, ktorý nasleduje po dni, do ktorého platí záväznosť
predložených ponúk.
6) Uvádza sa názov sporiteľovej dôchodkovej správcovskej spoločnosti spolu s uvedením
jej telefónneho čísla a webového sídla.
7) Uvádza sa suma uvedená v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona.
8) Uvádza sa ročná percentuálna výška aktuálnej technickej úrokovej miery ( TÚM).
9) Uvádza sa výška mesačnej sumy dôchodku vyplácaného programovým výberom po dobu
5 rokov, vypočítaná zo sumy uvedenej v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona za
predpokladu konštantného zhodnotenia majetku dôchodkového fondu na úrovni aktuálnej
TÚM.
10) Uvádza sa výška mesačnej sumy dôchodku vyplácaného programovým výberom po dobu
7 rokov, vypočítaná zo sumy uvedenej v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona za
predpokladu konštantného zhodnotenia majetku dôchodkového fondu na úrovni aktuálnej
TÚM.
11) Uvádza sa výška mesačnej sumy dôchodku vyplácaného programovým výberom po dobu
10 rokov, vypočítaná zo sumy uvedenej v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona za
predpokladu konštantného zhodnotenia majetku dôchodkového fondu na úrovni aktuálnej
TÚM.
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Príloha è. l7
k opatreniu è. 338/2014 Z. z.

VZOR

PONUKOVÝ LIST
Vážený sporiteľ, práve ste dostali ponukový list z
centrálneho informačného ponukového systému.
Vaša nasporená suma je natoľko nízka, že Vám
môže byť vyplatená iba jednorazovo. Ak máte
záujem o jednorazovú výplatu Vašej nasporenej
sumy, kontaktujte Vašu dôchodkovú správcovskú
spoločnosť (DSS) a dohodnite si s ňou spôsob jej
výplaty.

Názov DSS

Údaje o sporiteľovi 1)

Identifikačné číslo sociálneho
zabezpečenia:2)
Nasporená suma:3)

Telefonický kontakt

Webové sídlo

4)
5)

Strana 2798

Zbierka zákonov è. 338/2014

Vysvetlivky:
1) Namiesto slov „Údaje o sporiteľovi“ sa uvádza meno a priezvisko sporiteľa spolu
s adresou na zaslanie ponukového listu, ktorú si sporiteľ určil v žiadosti o dôchodok.
2) Uvádza sa identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia sporiteľa.
3) Uvádza sa suma uvedená v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona.
4) Uvádza sa názov sporiteľovej dôchodkovej správcovskej spoločnosti spolu s uvedením jej
telefónneho čísla a webového sídla.
5) Tabuľka sa umiestni tak, aby sa ľavý horný roh tabuľky nachádzal 44mm od horného
okraja strany a 13mm od ľavého okraja strany.
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Príloha è. l8
k opatreniu è. 338/2014 Z. z.

p
VZOR

PONUKOVÝ LIST
Vážený sporiteľ, práve ste dostali ponukový list
z centrálneho
informačného
ponukového
systému. Výška nasporených prostriedkov na
Vašom osobnom dôchodkovom účte nepostačuje
na zakúpenie doživotného dôchodku vyplácaného
zo starobného dôchodkového sporenia. Pre Vás je
pripravená výplata dôchodku programovým
výberom v režime malej nasporenej sumy.
Vysvetlenie programového výberu v režime malej
nasporenej sumy (Dôchodok H) spolu s
jednoduchým príkladom a ďalšími užitočnými
informáciami nájdete v ďalšej časti Vášho
ponukového listu. Ak máte záujem o programový
výber, kontaktujte svoju dôchodkovú správcovskú
spoločnosť (DSS).

Názov DSS

Údaje o sporiteľovi 1)

Identifikačné číslo sociálneho
zabezpečenia:2)
Nasporená suma:3)

Telefonický kontakt

Webové sídlo

4)
5)
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Vysvetlivky:
1) Namiesto slov „Údaje o sporiteľovi“ sa uvádza meno a priezvisko sporiteľa spolu
s adresou na zaslanie ponukového listu, ktorú si sporiteľ určil v žiadosti o dôchodok.
2) Uvádza sa identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia sporiteľa.
3) Uvádza sa suma uvedená v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona.
4) Uvádza sa názov sporiteľovej dôchodkovej správcovskej spoločnosti spolu s uvedením jej
telefónneho čísla a webového sídla.
5) Tabuľka sa umiestni tak, aby sa ľavý horný roh tabuľky nachádzal 44mm od horného
okraja strany a 13mm od ľavého okraja strany.
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Príloha è. l9
k opatreniu è. 338/2014 Z. z.

VZOR

PONUKOVÝ LIST
Vážený sporiteľ, práve ste dostali ponukový list z
centrálneho informačného ponukového systému.
Okrem doživotného dôchodku v súčasnosti
poberáte aj programový výber. Žiadna poisťovňa
Vám neponúkla vyplácanie dočasného dôchodku.
Môžete mať uzatvorenú len jednu dohodu o
vyplácaní programového výberu. Pokiaľ by ste
chceli Vaše zvyšné nasporené prostriedky poberať
programovým výberom, musíte si dočerpať Váš
aktuálny programový výber (napr. skrátením
obdobia jeho poberania) a opätovne požiadať o
dôchodok cez centrálny informačný ponukový
systém. Alternatívne môžu byť Vaše prostriedky v
budúcnosti vyplatené aj dočasným dôchodkom, ak
niektorá z poisťovní bude túto formu výplaty
ponúkať. Ak máte na svojom osobnom
dôchodkovom účte aj dobrovoľné príspevky,
môžete požiadať dôchodkovú správcovskú
spoločnosť (DSS), ktorá tieto prostriedky spravuje,
o ich vyplatenie programovým výberom.

Názov DSS

Údaje o sporiteľovi 1)

Identifikačné číslo sociálneho
zabezpečenia:2)
Nasporená suma:3)

Telefonický kontakt

Webové sídlo

4)
5)
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Vysvetlivky:
1) Namiesto slov „Údaje o sporiteľovi“ sa uvádza meno a priezvisko sporiteľa spolu
s adresou na zaslanie ponukového listu, ktorú si sporiteľ určil v žiadosti o dôchodok.
2) Uvádza sa identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia sporiteľa.
3) Uvádza sa suma uvedená v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona.
4) Uvádza sa názov sporiteľovej dôchodkovej správcovskej spoločnosti spolu s uvedením jej
telefónneho čísla a webového sídla.
5) Tabuľka sa umiestni tak, aby sa ľavý horný roh tabuľky nachádzal 44mm od horného
okraja strany a 13mm od ľavého okraja strany.
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Príloha è. 20
k opatreniu è. 338/2014 Z. z.

p
VZOR

PONUKOVÝ LIST
Vážený sporiteľ, práve ste dostali ponukový list z
centrálneho informačného ponukového systému.
Spolu s ponukovým listom ste dostali aj ďalšie
užitočné informácie, ktoré Vám môžu pomôcť pri
Vašom rozhodovaní ako naložiť s Vašimi úsporami
z II. piliera. Nasledujúce strany preto čítajte veľmi
pozorne.

Údaje o sporiteľovi 1)

Identifikačné číslo sociálneho
zabezpečenia:2)
Nasporená suma:3)

Vážený sporiteľ, svoje úspory môžete použiť na programový výber. Ak máte záujem o programový
výber, kontaktujte svoju dôchodkovú správcovskú spoločnosť (DSS).4)
Názov DSS
Telefonický kontakt
Webové sídlo

Vo Vašej DSS si môžete dohodnúť:
a) výšku sumy, ktorá Vám bude každý mesiac vyplácaná, kým sa všetky prostriedky na Vašom
osobnom dôchodkovom účte nevyčerpajú alebo,
b) dĺžku obdobia, počas ktorého Vám bude programový výber vyplácaný.
Vysvetlenie programového výberu (Dôchodok F) spolu s jednoduchým príkladom a ďalšími užitočnými
informáciami nájdete v ďalšej časti Vášho ponukového listu.
5)
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Vysvetlivky:
1) Namiesto slov „Údaje o sporiteľovi“ sa uvádza meno a priezvisko sporiteľa spolu
s adresou na zaslanie ponukového listu, ktorú si sporiteľ určil v žiadosti o dôchodok.
2) Uvádza sa identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia sporiteľa.
3) Uvádza sa suma uvedená v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona.
4) Uvádza sa názov sporiteľovej dôchodkovej správcovskej spoločnosti spolu s uvedením jej
telefónneho čísla a webového sídla.
5) Tabuľka sa umiestni tak, aby sa ľavý horný roh tabuľky nachádzal 44mm od horného
okraja strany a 13mm od ľavého okraja strany.
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Príloha è. 21
k opatreniu è. 338/2014 Z. z.

VZOR

PONUKOVÝ LIST
Vážený sporiteľ, práve ste dostali ponukový list z
centrálneho informačného ponukového systému.
Výška nasporených prostriedkov na Vašom
osobnom dôchodkovom účte nepostačuje na
zakúpenie doživotného dôchodku vo výške
potrebnej na splnenie podmienok pre výplatu
predčasného starobného dôchodku.

Údaje o sporiteľovi 1)

Identifikačné číslo sociálneho
zabezpečenia:2)
Nasporená suma:3)

Ak máte ďalšie otázky, kontaktujte Sociálnu
poisťovňu: ... .4)

1. Predpokladaná suma predčasného starobného dôchodku (I. pilier)

5)

2. Najvyššia ponuka doživotného dôchodku (II. pilier)

6)

3. Súčet sumy predčasného starobného dôchodku z I. piliera a najvyššej ponuky
doživotného dôchodku z II. piliera
4. Suma potrebná pre splnenie podmienky na výplatu predčasného starobného
dôchodku (t.j. suma vyššia ako 1,2 násobok životného minima)

7)

8)

9)

5. Do splnenia podmienky na výplatu predčasného starobného dôchodku Vám chýba

10)
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Vysvetlivky:
1) Namiesto slov „Údaje o sporiteľovi“ sa uvádza meno a priezvisko sporiteľa spolu
s adresou na zaslanie ponukového listu, ktorú si sporiteľ určil v žiadosti o dôchodok.
2) Uvádza sa identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia sporiteľa.
3) Uvádza sa suma uvedená v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona.
4) Uvádzajú sa kontaktné údaje Sociálnej poisťovne, najmä telefónne číslo a webové sídlo.
5) Uvádza sa suma predčasného starobného dôchodku podľa § 67 ods. 2 zákona č. 461/2003
Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, na ktorý by sporiteľovi vznikol
nárok, ak by uzatvoril zmluvu o poistení dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia,
na základe ktorej by sa mu vyplácal doživotný dôchodok, v sume vyššej než rozdiel 1,2násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa § 2 písm. a)
zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov platnej k 31. dňu odo dňa vydania certifikátu podľa § 45 ods. 1
zákona a sumy predčasného starobného dôchodku podľa § 67 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z.
z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
6) Uvádza sa najvyššia suma doživotného predčasného starobného dôchodku, ktorú by
sporiteľovi v deň vydania certifikátu cez ponukový systém vyhotovil poistiteľ podľa § 46
ods. 1 písm. a) zákona, ak by mu nevyhotovil oznámenie podľa § 46 ods. 1 písm. b)
druhého bodu zákona, ak druhá veta neustanovuje inak. Ak suma uvedená v certifikáte
podľa § 45 ods. 1 zákona nepostačuje na to, aby aspoň jeden poistiteľ vyhotovil ponuku
doživotného predčasného starobného dôchodku aspoň v sume podľa § 46e ods. 8 zákona,
uvedie sa číslo 0.
7) Uvádza sa súčet súm v bodoch 5) a 6).
8) Uvádza sa suma 1,2 – násobku životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa §
2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov k 31. dňu odo dňa vydania certifikátu podľa § 45
ods. 1 zákona zvýšená o 0,01 EUR.
9) Uvádza sa rozdiel súm v bode 8) a 7).
10) Tabuľka sa umiestni tak, aby sa ľavý horný roh tabuľky nachádzal 44mm od horného
okraja strany a 13mm od ľavého okraja strany.

p

Telefonický kontakt

Webové sídlo
1)

Vysvetlenie programového výberu (Dôchodok F) spolu s jednoduchým príkladom nájdete v ďalšej časti Vášho ponukového listu.

a) výšku sumy, ktorá Vám bude každý mesiac vyplácaná, kým sa všetky prostriedky na Vašom osobnom dôchodkovom účte nevyčerpajú
alebo,
b) dĺžku obdobia, počas ktorého Vám bude programový výber vyplácaný.

Vo Vašej DSS si môžete dohodnúť:

Názov DSS

Ak máte záujem o programový výber (Dôchodok F) kontaktujte svoju dôchodkovú správcovskú spoločnosť (DSS).

VZOR
(časť ponukového listu)

Príloha è. 22
k opatreniu è. 338/2014 Z. z.
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Vysvetlivky:
1) Uvádza sa názov sporiteľovej dôchodkovej správcovskej spoločnosti spolu s uvedením jej
telefónneho čísla a webového sídla.

Èiastka 103

Mesačná suma dôchodku (v eur)

Dôchodok G
Doba výplaty
1)

Alfanumerický kód Vašej ponuky dočasného dôchodku v režime malej nasporenej sumy je: 3)

Vysvetlenie dočasného dôchodku v režime malej nasporenej sumy (Dôchodok G) spolu s jednoduchým príkladom je uvedené v ďalšej časti
Vášho ponukového listu.

Vyššie uvedené ponuky dočasného dôchodku sú pre poisťovne záväzné. Ak máte záujem o jednu z ponúk, môžete do . . .2) s Vami zvolenou
poisťovňou uzatvoriť zmluvu o poistení dôchodku, na základe ktorej sa Vám bude vyplácať dočasný dôchodok v režime malej nasporenej sumy.

Názov poisťovne

Vaše ponuky dočasného dôchodku v režime malej nasporenej sumy

p
VZOR
(časť ponukového listu)
Výška nasporených prostriedkov na Vašom osobnom dôchodkovom účte nepostačuje na zakúpenie doživotného dôchodku vyplácaného
zo starobného dôchodkového sporenia. Pre Vás sú pripravené ponuky dočasných dôchodkov pre sporiteľov s malou nasporenou sumou
(Dôchodok G). Môžete si vybrať z nasledovných ponúk.

Príloha è. 23
k opatreniu è. 338/2014 Z. z.
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Vysvetlivky:
1) V tabuľke sa uvádzajú ponuky dočasného dôchodku. Poistitelia sa v tabuľke uvádzajú
v abecednom poradí.
2) Uvádza sa deň, do ktorého platí záväznosť predložených ponúk.
3) Uvádza sa alfanumerický kód ponuky dočasného dôchodku v režime malej nasporenej
sumy vygenerovaný centrálnym informačným ponukovým systémom.

Telefonický kontakt

Webové sídlo
1)

Alfanumerický kód Vašej ponuky dôchodku vyplácaného programovým výberom je: 4)

Vysvetlenie programového výberu v režime malej nasporenej sumy (Dôchodok H) spolu s jednoduchým príkladom je uvedené v ďalšej časti
Vášho ponukového listu.

Dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom s Vami zvolenou DSS môžete uzatvoriť do . . .2). Mesačná suma programového výberu
v režime malej nasporenej sumy môže byť najviac . . .3). Táto suma sa Vám bude vyplácať až pokiaľ sa Vám celá nasporená suma neminie.

Názov DSS

Vyplácanie programového výberu v režime malej nasporenej sumy Vám ponúkli nasledovné DSS

p
VZOR
(časť ponukového listu)
Výška nasporených prostriedkov na Vašom osobnom dôchodkovom účte nepostačuje na zakúpenie doživotného dôchodku vyplácaného
zo starobného dôchodkového sporenia. Môžete si vybrať jednu z nasledovných dôchodkových správcovských spoločností (DSS), ktoré Vám
ponúkli vyplácanie programového výberu v režime malej nasporenej sumy (Dôchodok H).
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Vysvetlivky:
1) V tabuľke sa uvádzajú všetky dôchodkové správcovské spoločnosti, ktoré záväzne ponúkli
sporiteľovi vyplácanie dôchodku programovým výberom spolu s uvedením ich telefónneho
čísla a webového sídla. Dôchodkové správcovské spoločnosti sa v tabuľke uvádzajú
v abecednom poradí.
2) Uvádza sa deň, do ktorého platí záväznosť predložených ponúk.
3) Uvádza sa suma podľa § 46e ods. 9 zákona.
4) Uvádza sa alfanumerický kód ponuky dôchodku vyplácaného programovým výberom
vygenerovaný centrálnym informačným ponukovým systémom.

Èiastka 103

Mesačná suma dôchodku (v eur)

Dôchodok G
Doba výplaty
1)

Názov DSS

Telefonický kontakt

Webové sídlo

Vyplácanie programového výberu v režime malej nasporenej sumy Vám ponúkli nasledovné DSS
3)

Ak sa nerozhodnete pre výber dočasného dôchodku môžete si vybrať jednu z nasledovných dôchodkových správcovských spoločností (DSS),
ktoré Vám ponúkajú vyplácanie programového výberu v režime malej nasporenej sumy (Dôchodok H).

Vysvetlenie dočasného dôchodku v režime malej nasporenej sumy (Dôchodok G) spolu s jednoduchým príkladom je uvedené v ďalšej časti
Vášho ponukového listu.

Vyššie uvedené ponuky dočasného dôchodku sú pre poisťovne záväzné. Ak máte záujem o jednu z ponúk, môžete do . . .2) s Vami zvolenou
poisťovňou uzatvoriť zmluvu o poistení dôchodku, na základe ktorej sa Vám bude vyplácať dočasný dôchodok v režime malej nasporenej sumy.

Názov poisťovne

Vaše ponuky dočasného dôchodku v režime malej nasporenej sumy

p
VZOR
(časť ponukového listu)
Výška nasporených prostriedkov na Vašom osobnom dôchodkovom účte nepostačuje na zakúpenie doživotného dôchodku vyplácaného
zo starobného dôchodkového sporenia. Pre Vás sú pripravené ponuky dôchodkov pre sporiteľov s malou nasporenou sumou. Môžete si
vybrať z nasledovných ponúk. Z ponukového listu si môžete vybrať iba jednu ponuku od jednej poisťovne alebo jednu ponuku od jednej
dôchodkovej správcovskej spoločnosti.
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Alfanumerický kód Vašej ponuky dôchodku v režime malej nasporenej sumy je:6)

Vysvetlenie programového výberu v režime malej nasporenej sumy (Dôchodok H) spolu s jednoduchým príkladom je uvedené v ďalšej časti
Vášho ponukového listu.

Dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom s Vami zvolenou DSS môžete uzatvoriť do . . .4). Mesačná suma programového výberu
v režime malej nasporenej sumy môže byť najviac . . .5). Táto suma sa Vám bude vyplácať až pokiaľ sa Vám celá nasporená suma neminie.
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Vysvetlivky:
1) V tabuľke sa uvádzajú ponuky dočasného dôchodku. Poistitelia sa v tabuľke uvádzajú v
abecednom poradí.
2) Uvádza sa deň, do ktorého platí záväznosť predložených ponúk.
3) V tabuľke sa uvádzajú všetky dôchodkové správcovské spoločnosti, ktoré záväzne ponúkli
sporiteľovi vyplácanie dôchodku programovým výberom spolu s uvedením ich telefónneho
čísla a webového sídla. Dôchodkové správcovské spoločnosti sa v tabuľke uvádzajú
v abecednom poradí.
4) Uvádza sa deň, do ktorého platí záväznosť predložených ponúk.
5) Uvádza sa suma podľa § 46e ods. 9 zákona.
6) Uvádza sa alfanumerický kód ponuky dôchodku vyplácaného v režime malej nasporenej
sumy vygenerovaný centrálnym informačným ponukovým systémom.
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Príloha è. 26
k opatreniu è. 338/2014 Z. z.

VZOR

PONUKOVÝ LIST
Vážený sporiteľ, práve ste dostali ponukový list z
centrálneho informačného ponukového systému.
Vzhľadom na to, že ste už poberateľom
doživotného dôchodku, dočasného dôchodku a
programového výberu, neboli Vám vyhotovené
žiadne ponuky. Pokiaľ by ste chceli Vaše zvyšné
nasporené prostriedky poberať programovým
výberom, musíte si dočerpať Váš aktuálny
programový výber (napr. skrátením obdobia jeho
poberania) a opätovne požiadať o dôchodok cez
centrálny informačný ponukový systém. Ak máte
na svojom osobnom dôchodkovom účte aj
dobrovoľné príspevky, môžete požiadať Vašu
dôchodkovú správcovskú spoločnosť (DSS) o ich
vyplatenie programovým výberom.

Názov DSS

Údaje o sporiteľovi 1)

Identifikačné číslo sociálneho
zabezpečenia:2)
Nasporená suma:3)

Telefonický kontakt

Webové sídlo

4)
5)
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Vysvetlivky:
1) Namiesto slov „Údaje o sporiteľovi“ sa uvádza meno a priezvisko sporiteľa spolu
s adresou na zaslanie ponukového listu, ktorú si sporiteľ určil v žiadosti o dôchodok.
2) Uvádza sa identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia sporiteľa.
3) Uvádza sa suma uvedená v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona.
4) Uvádza sa názov sporiteľovej dôchodkovej správcovskej spoločnosti spolu s uvedením jej
telefónneho čísla a webového sídla.
5) Tabuľka sa umiestni tak, aby sa ľavý horný roh tabuľky nachádzal 44mm od horného
okraja strany a 13mm od ľavého okraja strany.
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Príloha è. 27
k opatreniu è. 338/2014 Z. z.

VZOR
(časť ponukového listu)

Užitočné informácie o dôchodkoch z II. piliera

Môžem po uzatvorení zmluvy s poisťovňou svoj výber zmeniť?
Ak si z ponukového listu vyberiete ponuku, na základe ktorej uzatvoríte zmluvu s
poisťovňou, svoj výber poisťovne ako aj dôchodkového produktu už nemôžete
zmeniť.

Môžem si vybrať ponuku od ľubovoľnej poisťovne?
Výber poisťovne je iba Vaše rozhodnutie. Nezáleží na tom, v ktorej DSS ste si
sporili.

Môžem poberať viac ako jeden doživotný alebo dočasný dôchodok?
Poberať môžete najviac jeden doživotný dôchodok a jeden dočasný dôchodok.
Ak chcete mať doživotný dôchodok aj dočasný dôchodok, nemusíte tieto dva
dôchodky poberať z tej istej poisťovne.

Čo ak si počas 30 dní platnosti ponukového listu nestihnem vybrať žiadnu
ponuku?
Ak si z ponukového listu nestihnete v lehote platnosti ponúk vybrať žiadnu
ponuku, môžete opätovne požiadať o dôchodok. To isté platí, ak sa rozhodnete
svoj odchod do dôchodku odložiť.

Ako často sa mi dôchodok z II. piliera bude vyplácať?
Dôchodok z II. piliera sa Vám bude vyplácať mesačne – tak ako to je i v I. pilieri. Na
rozdiel od I. piliera sa dôchodky z II. piliera nevyplácajú mesačne popredu, ale
mesačne pozadu.
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Príloha è. 28
k opatreniu è. 338/2014 Z. z.

VZOR
(časť ponukového listu)

Užitočné informácie o dôchodkoch z II. piliera
Môžem poberať programový výber od ľubovoľnej DSS?
Programový výber môžete vždy poberať od DSS, v ktorej ste sporiteľom. Ak
nedostanete ponuku na programový výber od DSS, z ktorej by ste si chceli nechať
vyplácať programový výber, môžete do tejto DSS prestúpiť po uplynutí platnosti ponúk
nasledovným spôsobom:
a) osobne požiadajte Sociálnu poisťovňu v pobočke príslušnej podľa
miesta Vášho pobytu o vydanie akceptačného listu,
b) pri uzatváraní zmluvy s novou DSS predložte originál akceptačného
listu,
c) Vaša nová DSS Vás bude informovať o úspešnom prestupe.

Z akého dôchodkového fondu sa mi bude vyplácať programový výber?
Programový výber sa Vám môže vyplácať len z dlhopisového
garantovaného dôchodkového fondu.

Čo ak som si platil aj dobrovoľné príspevky?
Obdobne ako pri doživotnom dôchodku a dočasnom dôchodku, môžete mať
uzatvorenú iba jednu dohodu, na základe ktorej sa Vám bude vyplácať programový
výber. Výnimkou z tohto pravidla je prípad, ak ste si platili aj dobrovoľné príspevky.
Tieto si môžete nechať vyplatiť programovým výberom, ak ste už dovŕšili dôchodkový
vek alebo poberáte predčasný starobný dôchodok. V tomto prípade môžete mať dve
dohody, na základe ktorých sa Vám bude vyplácať dôchodok programovým výberom.

Čo ak si počas 30 dní platnosti ponukového listu nestihnem vybrať?
Ak si z ponukového listu nestihnete v lehote platnosti ponúk vybrať žiadnu
ponuku, môžete opätovne požiadať o dôchodok. To isté platí, ak sa rozhodnete
svoj odchod do dôchodku odložiť.

Ako často sa mi dôchodok z II. piliera bude vyplácať?
Dôchodok z II. piliera sa Vám bude vyplácať mesačne – tak ako to je i v I.
pilieri. Na rozdiel od I. piliera sa dôchodky z II. piliera nevyplácajú mesačne
popredu, ale mesačne pozadu.
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Príloha è. 29
k opatreniu è. 338/2014 Z. z.

p
VZOR
(časť ponukového listu)

Užitočné informácie o dôchodkoch z II. piliera
Môžem po uzatvorení zmluvy s poisťovňou svoj výber zmeniť?
Ak si z ponukového listu vyberiete ponuku, na základe ktorej uzatvoríte zmluvu s poisťovňou,
svoj výber poisťovne ako aj dôchodkového produktu už nemôžete zmeniť.

Môžem si vybrať ponuku od ľubovoľnej poisťovne?
Výber poisťovne je iba Vaše rozhodnutie. Nezáleží na tom, v ktorej DSS ste si sporili.

Môžem poberať viac ako jeden doživotný alebo dočasný dôchodok?
Poberať môžete najviac jeden doživotný dôchodok a jeden dočasný dôchodok. Ak chcete mať
doživotný dôchodok aj dočasný dôchodok, nemusíte tieto dva dôchodky poberať z tej istej
poisťovne.

Môžem poberať programový výber od ľubovoľnej DSS?
Programový výber môžete vždy poberať od DSS, v ktorej ste sporiteľom. Ak nedostanete
ponuku na programový výber od DSS, z ktorej by ste si chceli nechať vyplácať programový
výber, môžete do tejto DSS prestúpiť po uplynutí platnosti ponúk nasledovným spôsobom:
a) osobne požiadajte Sociálnu poisťovňu v pobočke príslušnej podľa miesta
Vášho pobytu o vydanie akceptačného listu,
b) pri uzatváraní zmluvy s novou DSS predložte originál akceptačného listu,
c) Vaša nová DSS Vás bude informovať o úspešnom prestupe.

Z akého dôchodkového fondu sa mi bude vyplácať programový výber?
Programový výber sa Vám
dôchodkového fondu.

môže vyplácať len z dlhopisového garantovaného

Čo ak som si platil aj dobrovoľné príspevky?
Obdobne ako pri doživotnom dôchodku a dočasnom dôchodku, môžete mať uzatvorenú iba
jednu dohodu, na základe ktorej sa Vám bude vyplácať programový výber. Výnimkou z tohto
pravidla je prípad, ak ste si platili aj dobrovoľné príspevky. Tieto si môžete nechať vyplatiť
programovým výberom, ak ste už dovŕšili dôchodkový vek alebo poberáte predčasný
starobný dôchodok. V tomto prípade môžete mať dve dohody, na základe ktorých sa Vám
bude vyplácať dôchodok programovým výberom.

Čo ak si počas 30 dní platnosti ponukového listu nestihnem vybrať žiadnu ponuku?
Ak si z ponukového listu nestihnete v lehote platnosti ponúk vybrať žiadnu ponuku,
môžete opätovne požiadať o dôchodok. To isté platí, ak sa rozhodnete svoj odchod do
dôchodku odložiť..

Ako často sa mi dôchodok z II. piliera bude vyplácať?
Dôchodok z II. piliera sa Vám bude vyplácať mesačne – tak ako to je i v I. pilieri. Na rozdiel
od I. piliera sa dôchodky z II. piliera nevyplácajú mesačne popredu, ale mesačne pozadu.
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Príloha è. 30
k opatreniu è. 338/2014 Z. z.

p
VZOR
(časť ponukového listu)

DÔCHODKY A až D – Doživotné dôchodky
DOŽIVOTNÉ DÔCHODKY sú poistné produkty, v ktorých sa Vám poisťovňa zaväzuje vyplácať
dôchodok do konca Vášho života. Doživotné dôchodky sú základnou zložkou druhopilierových
dôchodkov, určenou pre široké spektrum sporiteľov. Vami zvolený dôchodok si zakúpite od
poisťovne za sumu nasporenú v DSS. Pri určení sumy Vášho dôchodku poisťovňa nemôže okrem
Vášho veku a nasporenej sumy na osobnom dôchodkovom účte zohľadniť žiadne ďalšie
individuálne faktory (ako napr. Váš zdravotný stav). Konkrétny variant doživotného dôchodku si
vyberiete z ponukového listu. Ponukový list Vám na základe Vašej žiadosti o dôchodok z II.
piliera zašle Sociálna poisťovňa. Doživotný dôchodok sa Vám bude vyplácať na základe zmluvy,
ktorú uzatvoríte s Vami zvolenou poisťovňou. Touto zmluvou sa Vám poisťovňa zaväzuje
vyplácať doživotný dôchodok v dohodnutej sume do konca Vášho života, bez ohľadu na to, ako
dlho budete žiť. Každý z variantov doživotného dôchodku A – D obsahuje 7 ročnú garanciu
výplaty.

DÔCHODOK A - Doživotný dôchodok
DÔCHODOK A je základným variantom
doživotného dôchodku, v ktorom sa
Vám poisťovňa zaväzuje vyplácať
dôchodok v rovnakej výške do konca
Vášho života. V prípade smrti po
uplynutí 7 ročnej garancie sa Vám
dôchodok prestane vyplácať a Vaši
pozostalí nemajú nárok na žiadne
dodatočné plnenia.

DÔCHODOK C - Doživotný dôchodok so
zvyšovaním
Na rozdiel od DÔCHODKU A, ktorého
suma je počas celého obdobia výplaty
rovnaká, Vám pri DÔCHODKU C bude
suma
vyplácaného
dôchodku
každoročne rásť o vopred určené pevné
percento, ktoré Vám bude poisťovňa
garantovať v zmluve. Ak si vyberiete
DÔCHODOK C, bude suma Vášho
dôchodku v porovnaní s DÔCHODKOM A
v počiatočných rokoch nižšia, ale
postupne bude rásť. Dohodnuté
zvyšovanie dôchodku Vám má pomôcť
udržať si svoj životný štandard z dôvodu
budúceho rastu cien tovarov a služieb.

DÔCHODOK B – Doživotný dôchodok s
pozostalostným krytím
Na rozdiel od DÔCHODKU A, sa pri DÔCHODKU
B poisťovňa navyše zaväzuje vyplácať po Vašej
smrti
pozostalostný
dôchodok.
Vašim
pozostalým sa bude vyplácať dôchodok v takej
výške, aký dôchodok ste poberali ku dňu Vašej
smrti. Pozostalostný dôchodok sa vypláca jeden
alebo dva roky – podľa toho, čo si v zmluve
dohodnete s poisťovňou. Ak je pozostalých viac,
suma pozostalostného dôchodku sa im rozdelí
rovným dielom. Oproti DÔCHODKU A je
DÔCHODOK B drahším produktom, t.j. výška
dôchodku bude nižšia, avšak umožňuje
zabezpečiť na určitý čas príjem pre Vašich
blízkych aj po Vašej smrti.
DÔCHODOK D - Doživotný dôchodok so
zvyšovaním a pozostalostným krytím
DÔCHODOK D spája v sebe DÔCHODOK B a C.
Tento produkt je najdrahším spomedzi
ponúkaných doživotných dôchodkov, avšak
pomáha Vám chrániť svoj životný štandard z
dôvodu budúceho rastu cien a zároveň kryje aj
Vašich pozostalých po Vašej smrti. Pozostalým
sa bude vyplácať dôchodok v takej výške, aký
budete poberať ku dňu Vašej smrti.
Pozostalostný dôchodok sa nebude ďalej
zvyšovať.

počas samotnej doby poberania dôchodku, resp. okamžité uvoľnenie
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Pre Vašu lepšiu predstavu uvádzame nasledovné príklady, ako by mohol vyzerať Váš dôchodok
vyplácaný poisťovňou ak by ste si zvolili jeden z DÔCHODKOV A až D.

Uvedené príklady sú iba ilustračné, skutočná výška Vášho dôchodku závisí nielen od
výšky Vašej nasporenej sumy, ale aj od Vášho veku pri požiadaní o dôchodok z II.
piliera, ako aj od ponuky konkrétnej poisťovne.

!

Pán Martin sa rozhodol požiadať o dôchodok z II. piliera. Na svojom osobnom dôchodkovom
účte v DSS má nasporenú sumu 10 000 €. Sociálna poisťovňa mu zašle ponukový list s ponukami
od poisťovní, na základe ktorého sa rozhodne pre jeden z DÔCHODKOV A až D napr. od
poisťovne ALFA. S poisťovňou ALFA uzavrie zmluvu o poistení dôchodku a jeho DSS zaplatí
poisťovni ALFA jednorazové poistné vo výške 10 000€ (hodnota úspor na osobnom
dôchodkovom účte vedenom v DSS). Ako by mohol vyzerať dôchodok pána Martina, ak by si
zvolil jednotlivé varianty DÔCHODKOV A až D uvádzame ďalej.

DÔCHODOK A - poisťovňa
ALFA sa pánovi Martinovi
zaviaže doživotne vyplácať
dôchodok v rovnakej výške
50 € mesačne, bez ohľadu na
to, ako dlho bude pán Martin
žiť.

DÔCHODOK C – poisťovňa
ALFA sa zaviaže pánovi
Martinovi doživotne vyplácať
dôchodok. Mesačná suma
dôchodku bude v prvom roku
určená vo výške 41,02 €
pričom bude každoročne rásť
o 2 %. Výška dôchodku v
druhom roku bude 41,84 €,
v treťom roku 42,68 €, ... , v
pätnástom roku 54,12 €, ... , v
dvadsiatom roku 59,75 €,
atď. až pokiaľ bude žiť.

zmeniť v

DÔCHODOK B - poisťovňa ALFA sa zaviaže pánovi
Martinovi doživotne vyplácať dôchodok v rovnakej výške v
sume 45 € mesačne bez ohľadu na to, ako dlho bude pán
Martin žiť. Zároveň sa poisťovňa ALFA zaviaže k tomu, že v
období 2 rokov od smrti pána Martina bude vyplácať
pozostalostný dôchodok jeho pozostalým v úhrne
v rovnakej výške, v akej pán Martin poberal dôchodok ku
dňu jeho smrti.

DÔCHODOK D - poisťovňa ALFA sa zaviaže pánovi
Martinovi doživotne vyplácať dôchodok. Mesačná suma
dôchodku bude v prvom roku určená vo výške 36,92 €
pričom bude každoročne rásť o 2 %. Výška jeho dôchodku v
druhom roku bude 37,66 €, v treťom roku 38,41 €,... ,v
pätnástom roku 48,72 €, ... , v dvadsiatom roku 53,79 €,
atď. až pokiaľ bude žiť. Ak zomrie v dvadsiatom roku
poberania dôchodku, teda jeho dôchodok v tom čase bude
vo výške 53,79 €, pozostalým bude vyplácaný dôchodok v
tejto výške počas dvoch rokov od smrti pána Martina.
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Príloha è. 31
k opatreniu è. 338/2014 Z. z.

VZOR
(časť ponukového listu)

DÔCHODOK E - Dočasný dôchodok

DÔCHODOK E je poistný produkt vyplácaný
poisťovňami. Pri splnení podmienok sa
s poisťovňou môžete dohodnúť, že Vám bude
vyplácať mesačne dočasný dôchodok v určitej
sume. Obdobie výplaty v tomto prípade môže
byť 5, 7 alebo 10 rokov. V prípade Vašej smrti
počas dohodnutého obdobia výplaty
k dedeniu
nevyplatených
prostriedkov
nedochádza!

!

Pre Vašu lepšiu predstavu uvádzame
nasledovný príklad, ako by mohol vyzerať
Váš dôchodok vyplácaný poisťovňou, ak by
ste sa rozhodli pre DÔCHODOK E.

Uvedený príklad je iba ilustračný, skutočná výška Vášho dôchodku závisí nielen
od výšky Vašej nasporenej sumy, ale aj od Vášho veku pri požiadaní
o dôchodok z II. piliera, ako aj od ponuky konkrétnej poisťovne.

DÔCHODOK E – pani Lucii po zakúpení doživotného dôchodku zostane na osobnom
dôchodkovom účte v DSS suma 10 000 €. Pani Lucia sa rozhodne túto sumu použiť na zakúpenie
DÔCHODKU E vyplácaného 10 rokov v sume 100 € mesačne. S poisťovňou ALFA uzavrie zmluvu
o poistení dôchodku a jeho DSS zaplatí poisťovni ALFA jednorazové poistné vo výške 10 000 €. Za
túto sumu sa poisťovňa ALFA zaviaže pani Lucii vyplácať dočasný dôchodok 10 rokov, pokiaľ
nezomrie skôr. Ak by pani Lucia zomrela v priebehu 10 rokov, počas ktorých mala dohodnutú
výplatu dočasného dôchodku, k dedeniu nedochádza.

o
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Príloha è. 32
k opatreniu è. 338/2014 Z. z.

VZOR
(časť ponukového listu)

DÔCHODOK F – Programový výber

DÔCHODOK F nie je poistným produktom. Pri tejto forme výplaty zostávajú Vaše nasporené
prostriedky v DSS, s ktorou uzavriete dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom.
DSS bude na základe tejto dohody vyplácať dôchodok z Vášho osobného dôchodkového účtu
za vopred dohodnutých podmienok. V uvedenej dohode si určíte, v akej mesačnej výške,
prípadne ako dlho chcete dôchodok poberať. DSS Vám dôchodok bude vyplácať, až kým sa
všetky prostriedky na Vašom osobnom dôchodkovom účte nevyčerpajú. Vzhľadom na to, že
Vaše prostriedky zostávajú počas celej doby vyplácania dôchodku v dôchodkovom fonde, DSS
Vám vopred nevie garantovať výšku Vášho mesačného dôchodku a zároveň aj dĺžku jeho
výplaty. V prípade Vašej smrti sú nevyčerpané prostriedky na Vašom osobnom dôchodkovom
účte predmetom dedenia. Vyplácanie DÔCHODKU F si môžete dohodnúť aj s inou DSS, než s
tou, v ktorej ste si počas svojho života sporili.

Pre Vašu lepšiu predstavu uvádzame
nasledovný príklad, ako by mohol
vyzerať Váš dôchodok vyplácaný DSS,
ak by ste sa rozhodli pre DÔCHODOK
F.

!

Uvedený príklad je iba ilustračný,
skutočná výška Vášho dôchodku závisí
nielen od výšky Vašej nasporenej sumy,
ale aj od zhodnotenia dôchodkového
fondu počas obdobia výplaty Vášho
dôchodku.

DÔCHODOK F – pánovi Martinovi po Zakúpení jedného z variantov doživotného dôchodku
zostane na osobnom dôchodkovom účte v DSS suma 10 000 €. Pán Martin sa rozhodne túto
sumu použiť na DÔCHODOK F vyplácaný DSS BETA, s ktorou uzavrie dohodu o vyplácaní
dôchodku programovým výberom. V tejto dohode si pán Martin určí dĺžku obdobia výplaty
dôchodku na 10 rokov. DSS mu začne vyplácať dôchodok v sume 83 € mesačne. V závislosti od
zhodnotenia jeho nevyplatených prostriedkov v dôchodkovom fonde sa mu mesačná výška
dôchodku môže zvýšiť, ale i znížiť. Ak by pán Martin zomrel v priebehu 10 rokov, na ktoré mal
dohodnutú výplatu tohto dôchodku, nevyplatené prostriedky sú predmetom dedenia.
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Príloha è. 33
k opatreniu è. 338/2014 Z. z.

p
VZOR
(Časť ponukového listu)

DÔCHODOK G – Dočasný dôchodok v režime malá nasporená suma

DÔCHODOK G je poistný produkt vyplácaný poisťovňami. Táto forma výplaty dôchodku je
určená pre sporiteľa, ktorého výška nasporených prostriedkov nie je dostatočná na zakúpenie
aspoň jedného z variantov doživotného dôchodku. Tento dôchodok môže byť mesačne
vyplácaný maximálne vo výške, v ktorej poisťovne vyplácajú najnižšie doživotné dôchodky pri
základnom variante – DÔCHODKU A. Na základe výšky Vašej nasporenej sumy, mesačnej sumy
Vášho dôchodku a Vášho veku sa následne určí dĺžka obdobia vyplácania DÔCHODKU G. V
prípade Vašej smrti pred uplynutím určeného obdobia výplaty k dedeniu nedochádza!

Pre Vašu lepšiu predstavu uvádzame
nasledovný príklad, ako by mohol
vyzerať Váš dôchodok vyplácaný
poisťovňou, ak by ste sa rozhodli pre
DÔCHODOK G.

!

Uvedený príklad je iba ilustračný,
skutočná výška Vášho dôchodku
a dĺžka obdobia poberania závisí
nielen od výšky Vašej nasporenej
sumy, ale aj od Vášho veku pri
požiadaní o dôchodok z II. piliera, ako
aj od ponuky konkrétnej poisťovne.

DÔCHODOK G – pani Lucia sa rozhodla požiadať o dôchodok z II. piliera. Na svojom osobnom
dôchodkovom účte v DSS má nasporenú sumu vo výške 1000 €. Žiadna z poisťovní jej za túto
sumu neponúkla doživotný dôchodok. Pani Lucia preto dostala ponukový list s ponukami
dôchodkov v režime malá nasporená suma. Na základe týchto ponúk si pani Lucia zvolí
DÔCHODOK G. poisťovňou ALFA uzatvorí zmluvu o poistení dôchodku. Tá sa jej zaviaže vyplácať
dôchodok mesačne vo výške 10 € počas nasledujúcich deviatich rokov. Ak by pani Lucia zomrela
v období, počas ktorého mala dohodnutú výplatu DÔCHODKU G, k dedeniu majetku už
nedochádza.
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Príloha è. 34
k opatreniu è. 338/2014 Z. z.

VZOR
(Časť ponukového listu)

DÔCHODOK H – Programový výber v režime malá nasporená suma

DÔCHODOK H nie je poistným produktom. Pri tejto forme výplaty dôchodku zostávajú Vaše
nasporené prostriedky v DSS, s ktorou uzavriete dohodu o vyplácaní dôchodku programovým
výberom. DSS Vám bude na základe tejto dohody vyplácať dôchodok z Vášho osobného
dôchodkového účtu za vopred dohodnutých podmienok. Výška Vášho mesačného dôchodku
môže byť v tomto prípade maximálne vo výške, v ktorej poisťovne vyplácajú najnižšie
doživotné dôchodky pri základnom variante – DÔCHODKU A. Pri DÔCHODKU H Vám bude DSS
vyplácať dôchodok v určenej výške až dovtedy, kým sa všetky prostriedky na Vašom osobnom
dôchodkovom účte nevyčerpajú. Vzhľadom na to, že Vaše prostriedky zostávajú počas celej
doby vyplácania dôchodku v dôchodkovom fonde, DSS Vám vopred nevie garantovať dĺžku
doby výplaty. V prípade Vašej smrti sú nevyčerpané prostriedky na Vašom osobnom
dôchodkovom účte predmetom dedenia. Vyplácanie DÔCHODKU H si môžete dohodnúť aj s
inou DSS, než s tou, v ktorej ste si počas svojho života sporili.

Pre Vašu lepšiu predstavu uvádzame
nasledovný príklad, ako by mohol
vyzerať Váš
dôchodok vyplácaný
DSS, akby ste sa rozhodli pre
DÔCHODOK H.

!

Uvedený príklad je iba ilustračný,
skutočná výška Vášho dôchodku a dĺžka
obdobia poberania závisí nielen od
výšky Vašej nasporenej sumy, ale aj od
zhodnotenia dôchodkového fondu
počas
obdobia
výplaty
Vášho
dôchodku.

DÔCHODOK H – pán Martin sa rozhodol požiadať o dôchodok z II. piliera. Na svojom osobnom
dôchodkovom účte v DSS má nasporenú sumu vo výške 1000 €, ktorá nepostačuje na to, aby
mu niektorá z poisťovní ponúkla výplatu aspoň jedného z variantov doživotných dôchodkov.
Sociálna poisťovňa mu preto zašle ponukový list so zoznamom DSS, ktoré ponúkajú vyplácanie
DÔCHODKU H. Na základe týchto ponúk si pán Martin zvolí DÔCHODOK H od DSS BETA a
uzavrie s ňou dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom. V tejto dohode sa DSS
BETA zaviaže pánovi Martinovi vyplácať dôchodok vo výške 10 € mesačne. Táto suma sa
pánovi Martinovi bude vyplácať dovtedy, pokým sa prostriedky na jeho osobnom
dôchodkovom účte úplne nevyčerpajú. Dĺžka obdobia výplaty bude závisieť aj od zhodnotenia
dôchodkového fondu počas doby vyplácania tohto dôchodku. Pokiaľ by pán Martin zomrel
skôr, ako mu bude celá nasporená suma vyplatená, nevyplatené prostriedky sú predmetom
dedenia.
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Príloha è. 35
k opatreniu è. 338/2014 Z. z.

Vzor
(Časť ponukového listu)

Výnos z investovania

Ak ste dovŕšili dôchodkový vek a ešte nechcete, aby Vám bol z II. piliera vyplácaný dôchodok,
môžete sa rozhodnúť pre výplatu dávky „výnos z investovania“. Vaše úspory zostávajú v tomto
prípade na Vašom osobnom dôchodkovom účte v DSS. Z nich sa Vám v závislosti od
dosiahnutého zhodnotenia Vášho dôchodkového fondu priebežne vypláca výnos z investovania.
Výška tohto výnosu nie je garantovaná! V závislosti od výkonnosti Vášho dôchodkového fondu
môže suma, ktorú Vám bude Vaša DSS každoročne vyplácať, kolísať. Ak by v danom roku došlo k
znehodnoteniu prostriedkov, nebude Vám tento rok vyplatený žiaden výnos z investovania.
Vyplácanie výnosu z investovania môžete kedykoľvek ukončiť a požiadať o vyplácanie
starobného dôchodku z II. piliera. Ak počas poberania výnosu z investovania dôjde k Vášmu
úmrtiu, prostriedky na osobnom dôchodkovom účte budú predmetom dedenia.

Pre Vašu lepšiu predstavu uvádzame
nasledovný príklad, ako by mohla
vyzerať výplata výnosu z investovania.

!

Výnosov z investovania nie je
považovaný za dôchodok. Ponuku na
výplatu
výnosu
z investovania
nenájdete v ponukovom liste. Ak
budete poberať výnos z investovania,
nárok na dávku a príspevky v hmotnej
núdzi Vám nevznikne. Vyplácanie
výnosov z investovania si môžete
dohodnúť priamo vo Vašej DSS.

Výnos z investovania - pani Lucia si nasporila 20 000 € a zároveň dovŕšila dôchodkový vek.
Rozhodla sa však, že ešte o dôchodok z II. piliera nepožiada, ale našetrené prostriedky si zatiaľ
ponechá na svojom osobnom dôchodkovom účte v DSS. V takomto prípade si môže pani Lucia
vybrať vyplácanie výnosu z investovania. So svojou DSS sa môže dohodnúť na vyplácaní výnosu z
prostriedkov na jej osobnom dôchodkovom účte napr. raz ročne ku koncu kalendárneho roka.
Výška sumy, ktorá jej bude každoročne vyplatená bude závisieť od toho, aké zhodnotenie
dôchodkový fond, v ktorom má svoje dôchodkové úspory, v daný rok dosiahne. Ak napr.
dôchodkový fond zarobí v danom roku 2% p.a., pani Lucii vyplatí jej DSS na konci príslušného
roka výnos z investovania vo výške 400 €. Na jej osobnom dôchodkovom účte teda opäť zostane
suma 20 000 €, ktorá sa môže ďalej zhodnocovať.
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Príloha è. 36
k opatreniu è. 338/2014 Z. z.

VZOR
(časť ponukového listu)

Kde získate ďalšie informácie?
Ak máte otázky, kontaktujte Vašu dôchodkovú správcovskú spoločnosť, Sociálnu poisťovňu
alebo ktorúkoľvek z poisťovní uvedených v nasledujúcej tabuľke alebo navštívte webové
sídlo Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR www.employment.gov.sk.

Názov inštitúcie

Telefonický kontakt

Webové sídlo
1)

Èiastka 103
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Vysvetlivky:
1) Uvádzajú sa kontaktné údaje a to názov inštitúcie, telefónne číslo a webové sídlo Sociálnej
poisťovne, dôchodkových správcovských spoločností, poistiteľov, ktorí ponúkajú výplatu
dôchodkov podľa zákona. Dôchodkové správcovské spoločnosti a poistitelia v kontaktných
údajoch sú zoradené v abecednom poradí. Ako prvé sa uvádzajú kontaktné údaje
dôchodkových správcovských spoločností.
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