
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)oznamuje, že v súlade 

s ustanovením § 5 zákona č. 335/2014 Z. z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a s ustanoveniami vyhlášky č. 380/2014 Z. z. ktorou sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov (ďalej len „vyhláška“) sa dňa 10. decembra 2020 o 9:00 hod. (písomná 

časť) a 18. decembra 2020 o 9:00 hod. (ústna časť) v budove Ministerstva spravodlivosti Slovenskej 

republiky, Račianska 71, Bratislava uskutoční skúška odbornej spôsobilosti rozhodcu oprávneného 

rozhodovať spotrebiteľské spory (ďalej len „rozhodca“).  

Správny poplatok za vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti rozhodcu podľa Položky 5 písm. s) Prílohy 

zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je vo výške 300,- Eur, 

ktorý môže uchádzač o vykonanie skúšky uhradiť prostredníctvom platobného systému E-KOLOK.  

Na skúšku sa písomnou žiadosťou adresovanou ministerstvu môže prihlásiť do 10. novembra 2020 

fyzická osoba, ktorá ku dňu prihlásenia spĺňa predpoklady bezúhonnosti, dôveryhodnosti, 

vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore právo a  právnickej praxe v trvaní 

aspoň päť rokov a ktorá zaplatila správny poplatok za vykonanie skúšky. Na žiadosti o vykonanie skúšky 

doručené po 10. novembri 2020 sa neprihliada. 

Popri štandardnej písomnej žiadosti môže podávateľ žiadosti o vykonanie skúšky túto podať taktiež v 

druhej podobe písomnej formy, a síce v elektronickej podobe prostredníctvom schránky podávateľa. 

Ak sa žiadosť o vykonanie skúšky podáva v elektronickej podobe, jej vyhotovenie musí byť podpísané 

kvalifikovaným elektronickým podpisom a opatrené kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou. 

 

Podrobnosti upravuje zákon o e-Governmente: 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2013/305/20200701 

Žiadosť o vykonanie skúšky je možné podať do elektronickej schránky Ministerstva spravodlivosti 

Slovenskej republiky prostredníctvom služby Všeobecnej agendy na portáli slovensko.sk (na úvodnej 

stránke portálu slovensko.sk je potrebné zvoliť položku Všeobecná agenda, zvoliť ako poskytovateľa 

služby Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky a prihlásiť sa s autentifikátorom). 

Na e-mailom doručené prihlášky sa neprihliada.  

Zoznam dokladov, ktoré je podávateľ žiadosti o vykonanie skúšky povinný predložiť ustanovuje § 3 ods. 

2 vyhlášky https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/380/ 

Podávateľ žiadosti o vykonanie skúšky je ministerstvu povinný poskytnúť údaje potrebné na získanie 

odpisu z registra trestov: 

  - meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo 

     zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka,  

  - dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby 

     narodenej v cudzine aj štát narodenia, 

  - štátne občianstvo,  

  - pohlavie,  

  - meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2013/305/20200701
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/380/


Ak uchádzač na výzvu ministerstva v lehote siedmich pracovných dní od doručenia výzvy nedoplní 

všetky vyššie uvedené doklady (§ 3 ods. 2 vyhlášky), ministerstvo uchádzačovi účasť na skúške 

neumožní a vyčiarkne ho zo zoznamu uchádzačov. 

Podrobnosti o skúške odbornej spôsobilosti rozhodcu ustanovuje vyhláška https://www.slov-

lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/380/ 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/380/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/380/

