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ORGANIZÁTORI SÚŤAŽE 
ELSA Slovensko 

The European Law Students΄ Association je nezávislá, nepolitická, nezisková organizácia združujúca vyše 

50.000 študentov a mladých právnikov v 44 krajinách Európy na viac než 400 právnických fakultách. 

 

ELSA Slovensko, ktoré ako člen ELSA International pozostáva zo štyroch lokálnych skupín, má za cieľ 

prispievať k odbornému vzdelávaniu študentov práva a mladých právnikov, nadväzovať a podporovať 

spoluprácu so študentmi práva v celej Európe, zabezpečovať ďalšie spoločenské a kultúrne vyžitie študentov 

práva a mladých právnikov a prispievať svojou činnosťou k napĺňaniu ideí právneho štátu. 

 

ELSA na medzinárodnej ale aj lokálnej úrovni každoročne organizuje množstvo seminárov a podujatí, ktoré 

pomáhajú prehlbovať znalosti nielen v oblasti práva, ale aj vzájomného porozumenia a medziľudských vzťahov 

medzi študentmi a mladými právnikmi. Z toho dôvodu medzi jej partnerov patria medzinárodné organizácie 

/Rada Európy, WTO/, univerzity a rôzne právnické spoločnosti, ministerstvá, kraje, mestá a lokálne firmy, 

ktoré zdieľajú tento cieľ. 

 

Allen & Overy 

Allen & Overy je poprednou medzinárodnou advokátskou kanceláriou, ktorá na Slovensku úspešne pôsobí od 

roku 1999. Svojim klientom poskytuje právne poradenstvo s vysokou pridanou hodnotou v širokom spektre 

právnych oblastí, akými sú napríklad právo obchodných spoločností, fúzie a akvizície, súdne spory a arbitráž, 

pracovné právo, právo duševného vlastníctva, hospodárska súťaž, bankovníctvo a financie, konkurz 

a reštrukturalizácia, kapitálové trhy. 

 

Taylor Wessing 

Taylor Wessing je popredná medzinárodná advokátska kancelária pôsobiaca v Európe, na Blízkom východe 

a v Ázii. Na slovenskom trhu pôsobí od roku 2004 a ponúka širokú škálu právnych služieb, s kľúčovým 

zameraním na obchodné právo, právo duševného vlastníctva, finančné právo, právo nehnuteľností a pracovné 

právo. 

 

Rozhodcovský súd Slovenskej advokátskej komory 

Slovenská advokátska komora, samosprávna stavovská organizácia a právnická osoba zriadená zákonom č. 

586/2003 Z. z. o advokácii v znení neskorších predpisov, je zriaďovateľom stáleho rozhodcovského súdu s 

názvom Rozhodcovský súd Slovenskej advokátskej komory so sídlom v Bratislave, Slovenská republika.  

Rozhodcovský súd Slovenskej advokátskej komory rozhoduje spory, o ktorých možno rozhodovať v 

rozhodcovskom konaní podľa § 1 zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní. Rozhodcovský súd 

nerozhoduje spory, ktoré možno rozhodovať len v spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní. 

 

 

 

 



  

ŠTATÚT SÚŤAŽE 
Prvá časť 

Organizácia súťaže 

§1 

Základné ustanovenia 

1) Simulované rozhodcovské konanie 2018 („súťaž“), je súťažou študentov práva napodobňujúcou skutočné 

rozhodcovské konanie. Účelom súťaže je podnietiť prostredie zdravej súťaživosti medzi študentmi v 

simulovanom rozhodcovskom konaní a vytvoriť priestor pre presadenie sa v konkurencii.  

2) Účelom týchto pravidiel je vytvorenie regulačného systému, ktorého aplikáciou v simulovanom 

rozhodcovskom konaní sa majú vytvoriť rovnaké podmienky pre všetkých účastníkov súťaže.  

3) Súťaž sa riadi týmito pravidlami, Rokovacím poriadkom Rozhodcovského súdu Slovenskej advokátskej 

komory, a primerane všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v SR.  

 

§ 2 

Štruktúra súťaže 

1) Súťaž prebieha na lokálnej a celoslovenskej úrovni. Na lokálnej úrovni súťaž prebieha v rámci štyroch 

lokálnych kôl – v Banskej Bystrici, v Bratislave, v Košiciach a v Trnave. 

2) Celoslovenské kolo organizuje Európskeho združenia študentov práva (ELSA) Slovensko („organizátor 

celoslovenského kola“) v spolupráci s projektovými partnermi súťaže – advokátskymi kanceláriami Allen & 

Overy a Taylor Wessing a Rozhodcovským súdom Slovenskej advokátskej komory. Organizátormi lokálnych 

kôl sú  lokálne skupiny ELSA Slovensko: ELSA Banská Bystrica, ELSA Bratislava, ELSA Košice a ELSA Trnava 

(„organizátori lokálnych kôl“), pričom na ich organizačnom zabezpečení sa v rozsahu stanovenom týmito 

pravidlami podieľa aj ELSA Slovensko.  

3) Lokálne kolo má dve časti: písomné predkolo a ústne pojednávanie.  

4) Celoslovenské kolo má dve časti: písomné semifinále a finále. 

5) Súťaže sa môžu zúčastniť trojčlenné tímy. Členmi tímov môžu byť len študenti študijného programu právo 

alebo obdobného študijného programu, ktorí študujú na vysokej škole v SR v bakalárskom alebo magisterskom 

stupni. Člen jedného tímu nemôže byť zároveň členom iného tímu. Študenti, ktorí sa aktívne podieľajú na 

organizácii súťaže sa nesmú zúčastniť súťaže ako členovia súťažných tímov. 

6) Počet tímov, ktoré sa môžu zúčastniť lokálneho kola, nie je obmedzený. Ak sa do niektorého lokálneho kola 

v stanovenom termíne prihlási len jeden tím, lokálne kolo sa neuskutoční a predmetný tím postupuje priamo 

do celoslovenského písomného semifinále. Ak sa prihlásia do niektorého lokálneho kola v stanovenom termíne 

aspoň dva tímy, lokálneho kolo sa uskutoční podľa pravidiel stanovených v druhej časti tohto Štatútu. 

7) Celoslovenského kola sa zúčastňuje jeden tím, ktorý zvíťazil v danom lokálnom kole. Ak sa do súťaže v 

lehotách určených organizátorom nezaregistrujú viac ako dva tímy, súťaž sa neuskutoční. 



  

Druhá časť 

Lokálne kolo 

§ 3 

Vyhlásenie súťaže a registrácia účastníkov 

1) Súťaž vyhlási ELSA Slovensko na svojej internetovej stránke - www.elsa.sk. Organizátori lokálneho kola 

vyhlásenie súťaže spropagujú prostredníctvom oznamu na obvyklom viditeľnom mieste v priestoroch 

príslušnej právnickej fakulty, pričom takýto oznam obsahuje aj informácie o mieste a termíne konania ústneho 

pojednávania.  

2) Záujemcovia o účasť v súťaži (ďalej len „súťažné tímy“) sa do súťaže registrujú prostredníctvom formulára, 

ktorý ELSA Slovensko zverejní spolu so súťažným zadaním, pravidlami súťaže a ďalšími pokynmi na svojej 

internetovej stránke, a to najneskôr v termíne stanovenom na odovzdanie vypracovaných písomných zadaní 

predkola. Súťažné tímy vo formulári označia jednu osobu ako vedúceho súťažného tímu (ďalej len „vedúci 

tímu“), ktorej budú doručované všetky písomnosti v súlade s týmito pravidlami.  

3) Vypracované súťažné zadanie registrované tímy následne zasielajú na e-mailovú adresu uvedenú na 

internetovej stránke ELSA Slovensko, pričom v predmete e-mailu uvedú „Prihláška do lokálneho kola – [názov 

mesta].“ V texte e-mailu uvedie mená členov súťažného tímu, ktorí zadanie vypracovali.  

4) Súťaže sa zúčastnia tímy spĺňajúce podmienky definované týmito pravidlami, ktoré podali prihlášku do 

súťaže a zaslali vypracované súťažné zadanie v stanovenej lehote. Splnenie týchto podmienok overia 

organizátori lokálnych kôl, pričom o zaradení do súťaže registrované tímy informujú najneskôr do 3 

pracovných dní po uzavretí prihlasovania.  

5) Organizátor lokálneho kola prostredníctvom osobitného prípisu zverejňuje aj ďalšie organizačno-technické 

podmienky konania lokálneho kola.  

§ 4 

Všeobecné poriadkové ustanovenia 

1) Organizátor lokálneho kola, súťažné tímy a členovia poroty sú počas priebehu lokálneho kola povinní 

dodržiavať tieto pravidlá, ako aj všeobecne záväzné právne predpisy platné a účinné na území Slovenskej 

republiky, a zároveň sú povinní konať tak, aby ich správanie nebolo v rozpore so zásadami slušnosti a dobrými 

mravmi.  

2) Organizátor a členovia poroty zachovávajú voči súťažným tímom v súťaži nestrannosť. Súťažné tímy sú 

povinné rešpektovať pokyny organizátora a poroty.  

3) Až do skončenia lokálneho kola nesmie organizátor alebo členovia poroty akokoľvek konzultovať riešenie 

prípadov so súťažnými tímami. V prípade porušenia prvej vety je organizátor lokálneho kola oprávnený 

diskvalifikovať súťažný tím a vylúčiť člena poroty, ktorí toto ustanovenie porušili.  

4) Organizátor lokálneho kola neposkytuje písomnosti jedného súťažného tímu inému, ak pravidlá 

neustanovujú inak.  

http://www.elsa.sk/


  

5) Súťažné tímy môžu od organizátora požadovať skutkové vysvetlenia zadania prípadu. Ak je to namieste, 

organizátor vysvetlenie poskytne vo forme oznámenia zaslaného všetkým súťažným tímom súčasne.  

6) Ak je konanie niektorého súťažného tímu využívajúceho nedostatky simulácie rozhodcovského konania v 

rozpore so slušnosťou a smeruje k znemožneniu účinnosti obrany súpera, môže organizátor lokálneho kola na 

návrh senátu tento súťažný tím diskvalifikovať.  

§ 5 

Všeobecné procesné pravidlá 

1) Súťažné tímy v rámci písomného predkola vypracujú súťažné zadanie, ktoré je spoločné pre všetky lokálne 

kolá, ako aj pre celoslovenské kolo.  

2) Za prípravu a riadne zverejnenie súťažného zadania v zmysle týchto pravidiel zodpovedá ELSA Slovensko. 

Súťažné zadanie je vypracovaný odborníkmi z právnej praxe a môže byť vytvorené úpravou prípadu už 

rozhodnutého alebo podaného súdom SR. Rovnako môže ísť o fiktívny prípad. 

3) K súťažnému zadaniu je možné pripojiť aj pomocné otázky a usmernenia pre členov poroty (ďalej len 

„indikácie“). Indikácie sa nezverejňujú a sú prístupné iba členom poroty.  

5) Lokálne kolo sa riadi týmito pravidlami a primerane aj Rokovacím poriadkom Rozhodcovského súdu 

Slovenskej advokátskej komory a právnym poriadkom SR, ak tieto pravidlá neustanovujú inak.  

 

§ 6 

Osobitné procesné pravidlá 

Počas písomného predkola a ústnej časti lokálneho kola platia nasledovné osobitné procesné pravidlá:  

a) konanie sa vedie v slovenskom jazyku,  

b) konanie je oslobodené od poplatkov,  

c) rozhodcovský súd nerozhoduje o trovách konania,  

d) námietka zaujatosti rozhodcu, rovnako ako aj námietka nepríslušnosti rozhodcovského súdu je 

neprípustná,  

e) zmier sa nepripúšťa,  

f) späťvzatie návrhu sa nepripúšťa,  

g) žalovaný nemôže uznať nárok žalobcu,  

h) rozsudok rozhodcovského súdu nie je možné napadnúť,  

i) výsluch svedkov, účasť znalcov atď. sú neprípustné,  

j) rozhodcovský súd nie je oprávnený vydať predbežné opatrenie,  

k) do konania nemôžu vstupovať vedľajší účastníci,  

l) konanie je verejné, 

m) lehoty na vypracovanie podaní družstiev ustanovuje organizátor osobitným prípisom. 

 



  

 

§ 7 

Dokazovanie 

1) Dokazovanie sa vykonáva na ústnom pojednávaní.  

2) Dôkazy je možné navrhnúť len v žalobe alebo žalobnej odpovedi v zmysle § 10 ods. 2 písm. a) a b). 

Skutočnosti uvedené v súťažnom zadaní sa považujú za nesporné, ak sú takto označené.  

3) Dôkaz je prípustný len vtedy, ak jeho použitie nie je konaním podľa § 4 ods. 6 týchto pravidiel. Neprípustný 

dôkaz je tiež dôkaz opierajúci sa o skutočnosti, ktoré zo súťažného zadania nevyplývajú, nemožno ich 

predpokladať alebo ich doplnenie by podstatným spôsobom znemožnilo účinnú obranu súpera (napr. námietka 

premlčania, vyhotovenie verejnej listiny a pod.). Súťažné tímy môžu predpokladať a dokazovať existenciu 

skutočností, ktoré priamo vyplývajú zo súťažného zadania a možno ich doplniť pri rešpektovaní zadania 

prípadu. Informácie všeobecne platné možno vždy použiť ako dôkaz (napr. údaje zo štatistickej ročenky ŠÚ 

SR, údaje zverejnené ústrednými orgánmi štátnej správy a pod.), alebo ak ide o informácie, ku ktorým môžu 

mať prístup všetky, i potenciálne fakultné družstvá. Výsluch svedka alebo účastníka konania sú neprípustné.  

4) Pri argumentácii je možné použiť judikatúru súdov, právnu doktrínu, rozhodnutia správnych orgánov, 

odbornú literatúru a pod.  

5) O neprípustnosti dôkazu rozhoduje spravidla predseda senátu, prípadne iný člen senátu poverený 

organizátorom fakultného kola. Ak rozhodne, že navrhovaný dôkaz je neprípustný, oznámi to organizátor 

fakultného kola dotknutému fakultnému družstvu a zároveň určí lehotu na prepracovanie žaloby alebo 

žalobnej odpovede.  

§ 8 

Doručovanie 

1) Fakultné družstvá doručujú všetky písomnosti týkajúce sa súťaže prostredníctvom elektronických 

prostriedkov na e-mailovú adresu určenú organizátorom najneskôr v deň, ktorý určí organizátor podľa týchto 

pravidiel.  

2) Organizátor fakultného kola doručuje všetky písomnosti týkajúce sa súťaže spravidla elektronickými 

prostriedkami. V prípade, ak je to vhodné, ich môže odovzdať súťažnému tímu osobne, do rúk vedúceho tímu.  

3) Všetky písomnosti doručené organizátorovi fakultného kola prechádzajú ich doručením do jeho vlastníctva.  

 

§ 9 

Písomné predkolo 

1) Predmetom písomného predkola je písomné vypracovanie súťažného zadania (žaloby a žalobnej odpovede), 

ktoré súťažné tímy doručujú spôsobom podľa § 3 ods. 3 týchto pravidiel v stanovenom termíne. Písomné 

vypracovanie musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v súťažnom zadaní. Z textu písomného vypracovania 

nesmie byť zrejmé, kto ho vypracoval.  



  

2) Písomné vypracovanie vyhotovuje súťažný tím elektronickou formou za použitia formátu A4, riadkovania 

1,5 písma Times New Roman o veľkosti 12 typografických bodov. Celkový rozsah každého písomného podania 

(žaloby a žalobnej odpovede) nesmie presiahnuť 5 strán textu.  

3) Po doručení písomného vypracovania organizátor lokálneho kola pridelí súťažnému tímu identifikačné 

označenie (A, B, C atď.). Súťažné tímy a ich písomné vypracovania sa označujú len týmito identifikačnými 

označeniami. S výnimkou organizátora nesmie byť nikto informovaný o totožnosti členov súťažných tímov. Ak 

súťažný tím odkryje svoju totožnosť, organizátor fakultného kola ho za to môže diskvalifikovať.  

4) V predkole sú písomné vypracovania jednotlivých súťažných tímov hodnotené anonymne 3-člennou 

porotou menovanou organizátorom lokálneho kola. Všetci členovia poroty musia mať ukončené 

vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa. Členom poroty nesmú byť známe mená členov súťažných 

tímov a iné skutočnosti, ktoré sa týkajú ich identity.  

5) Celkové hodnotenie súťažného tímu sa vypočíta ako aritmetický priemer hodnotení všetkých členov poroty. 

Súťažný tím môže za písomné vypracovanie získať najviac 60 bodov. Polovica najvyššieho hodnotenia 

jednotlivej zložky zodpovedá priemernému výkonu. Hodnotenie sa zaznamenáva na samostatné hárky. 

Skladba hodnotenia písomného vypracovania je nasledovná:  

a) označenie strán, súdu, podania: 0 až 5 bodov;  

b) vymedzenie predmetu konania/sporu, opis skutkového stavu, argumentácia a odôvodnenie podania, 

návrh rozhodnutia vo veci samej, navrhnuté dôkazy: 0 až 40 bodov;  

c) ostatné formálne náležitosti návrhu a štruktúrovanosť podania: 0 až 5 bodov;  

d) kultúra písomného prejavu, odborná terminológia: 0 až 5 bodov;  

e) štylistika, gramatika: 0 až 5 bodov.  

6) Organizátor lokálneho kola je povinný vo vopred určených termínoch všetkým prihláseným tímom oznámiť 

celkové výsledky predkola. Do ústnej časti lokálneho kola postúpia 2 súťažné tímy, ktoré sa v rámci predkola 

z hľadiska počtu dosiahnutých bodov v celkovom hodnotení umiestnili na 1. a 2. mieste. Ak sa predkola 

zúčastní iba jedno fakultné družstvo, ústna časť sa neuskutoční a predmetný súťažný tím postupuje priamo do 

celoslovenského kola súťaže.  

7) Ak niektorý tím, ktorý postúpi do ústnej časti, sa tejto časti nezúčastní, alebo nie je predpoklad, že sa ho 

zúčastní a dané podmienky to umožňujú, a ak to nie je v rozpore s pravidlami čestnej súťaže a ustanoveniami 

§ 4, nastupuje na jeho miesto ten súťažný tím, ktorý sa umiestnil v poradí na ďalšom mieste predkola.  

8) Spolu s vyhodnotením predkola je organizátor lokálneho kola povinný postupujúcim súťažným tímom 

oznámiť a ďalšie pokyny a podmienky pre finálové kolo fakultného kola súťaže.  

 

§ 10 

Ústna časť lokálneho kola 



  

1) V ústnej časti lokálneho kola sa uskutočňuje formou ústneho pojednávania súťažné tímy, ktoré do 

finálového kola postúpili z predkola v zmysle § 9 ods. 6 týchto pravidiel, zastupujú účastníkov rozhodcovského 

konania podľa súťažného zadania.  

2) Úlohou každého zo súťažných tímov je zastupovať v simulovanom rozhodcovskom konaní na ústnom 

pojednávaní účastníka simulovaného rozhodcovského sporu podľa zadaného prípadu vo vyžrebovanom 

procesnom postavení.  

3) Žrebovanie procesného postavenia podľa ods. 2 prebieha v deň oznámenia výsledkov písomného predkola 

na mieste stanovenom organizátorom lokálneho kola za prítomnosti aspoň jedného zástupcu organizátora 

fakultného kola a jedného svedka. Výsledok žrebovania spolu s ďalšími pokynmi zašle organizátor lokálneho 

kola vedúcim dotknutých súťažných tímov do 24 hodín od uskutočnenia žrebovania. 

4) Žalobu súťažného tímu, ktorý bol žrebom určený za žalobcu, zašle organizátor lokálneho kola tímu, ktorý 

bol žrebom určený za žalovaného. Žalovaný v stanovenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia než 3 dni, zašle 

organizátorovi celoslovenského kola žalobnú odpoveď, pričom jej rozsah nesmie presiahnuť 5 strán textu pri 

dodržaní formátovania podľa §9 ods. 2.  Žalobnú odpoveď doručí organizátor celoslovenského kola žalobcovi 

najneskôr 24 hodín pred konaním ústneho pojednávania. Zároveň doručí obe procesné podania spolu 

s hodnotiacimi hárkami všetkým členom senátu.  

5) O spornej veci, ktorá je predmetom prípadu, rozhoduje rozhodcovský senát zložený z troch členov („senát“) 

ustanovený organizátorom lokálneho kola v súlade s pravidlami uvedenými v § 9 ods. 4 týchto pravidiel. 

Predsedom senátu je spravidla osoba, ktorá je rozhodcom v zmysle zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom 

konaní v znení neskorších predpisov.  

6) Na ústnom pojednávaní môže za súťažný tím vystúpiť ktorýkoľvek jeho člen, pričom pri odpovediach či 

vystúpeniach v sa členovia môžu ľubovoľne striedať.  

7) Na prednesenie žaloby alebo žalobnej odpovede má každý tím k dispozícii 15 minút, počas ktorých nesmie 

byť ich vystúpenie prerušené. Predseda senátu smie predĺžiť tento čas o päť minút, ak uzná, že je to 

nevyhnutné. V tomto prípade sa rovnaký čas poskytne aj druhej strane. Následne priebeh pojednávania 

reguluje senát, pričom jeho členovia majú právo klásť sporovým stranám otázky. Odpoveď na otázku člena 

senátu nesmie presiahnuť tri minúty. Predseda senátu môže družstvu poskytnúť primeraný čas na prípravu na 

odpoveď na položenú otázku. Každé družstvo má tiež 5 minúť na zhrnutie svojich návrhov, vyjadrenie sa k 

dokazovaniu a k právnej stránke veci. 

8) Celková dĺžka pojednávania nesmie 100 minút. Po uplynutí 100 minút bude pojednávanie senátom 

vyhlásené za ukončené.  

9) Organizátor lokálneho kola oznamuje 5 minút a 1 minútu do uplynutia limitu v zmysle týchto pravidiel, ako 

aj skončenie tohto limitu.  

10) Vytváranie zvukových, obrazových alebo zvukovo-obrazových záznamov počas pojednávaní je dovolené 

so súhlasom organizátora fakultného kola. Ak by takáto činnosť rušila priebeh ústneho pojednávania, je 

organizátor fakultného kola oprávnený vytváranie takýchto záznamov obmedziť alebo zakázať.  



  

11) Hodnotenie finálového kola sa skladá z dvoch častí:  

a) z hodnotenia žaloby a žalobnej odpovede, ktoré vypracovali fakultné družstvá, 

b) z hodnotenia vystúpenia fakultných družstiev v ústnom pojednávaní, 

Hodnotenie sa zaznamenáva na osobitné hárky. 

12) Celkové hodnotenie vypracovania žaloby alebo žalobnej odpovede sa vypočíta ako aritmetický priemer 

hodnotení všetkých členov senátu. Súťažný tím môže pri hodnotení získať najviac 90 bodov. Polovica 

najvyššieho hodnotenia jednotlivej zložky zodpovedá priemernému výkonu. Hodnotenie sa zaznamenáva na 

samostatné hárky. Skladba hodnotenia je nasledujúca:  

f) znalosť problematiky rozhodcovského konania: 0 až 10 bodov;  

g) označenie strán, súdu, podania: 0 až 6 bodov;  

h) vymedzenie predmetu konania/sporu, opis skutkového stavu, argumentácia a odôvodnenie podania, 

návrh rozhodnutia vo veci samej, navrhnuté dôkazy: 0 až 50 bodov;  

i) ostatné formálne náležitosti návrhu a štruktúrovanosť podania: 0 až 10 bodov;  

j) kultúra písomného prejavu, odborná terminológia: 0 až 7 bodov;  

k) štylistika, gramatika: 0 až 7 bodov.  

13) Organizátor lokálneho kola môže strhnúť 30 bodov z celkového hodnotenia vypracovania žaloby alebo 

žalobnej odpovede, ak fakultné družstvo v žalobe alebo žalobnej odpovedi odhalilo svoju totožnosť. 

14) Výsledky hodnotenia žaloby a žalobnej odpovede oznámi organizátor súťažným tímom do začiatku 

ústneho pojednávania.  

15) Celkové hodnotenie vystúpenia súťažného tímu v ústnom pojednávaní sa vypočíta ako aritmetický priemer 

hodnotení všetkých členov senátu. Fakultné družstvo môže pri hodnotení získať najviac 160 bodov. Polovica 

najvyššieho hodnotenia jednotlivej zložky zodpovedá priemernému výkonu. Hodnotenie sa zaznamenáva na 

samostatné hárky. Skladba hodnotenia je nasledujúca:  

a) úplnosť a správnosť určenia právneho problému: 0 až 30 bodov;  

b) úplnosť a správnosť argumentácie: 0 až 60 bodov;  

c) súdržnosť a logická výstavba argumentácie, právna a logická argumentácia: 0 až 20 bodov  

d) správna aplikácia a citácia zákonov, judikatúry, odbornej literatúry, právnych princípov a zásad: 0 až 30  

e) prezentácia  

i. pohotovosť a správnosť reakcií na prípadné otázky: 0 až 10 bodov;  

ii. výrečnosť: 0 až 5 bodov;  

iii. správne vystupovanie pred senátom: 0 až 5 bodov.  

16) Celkové hodnotenie súťažného tímu sa vypočíta ako súčet celkového hodnotenia vypracovania žaloby 

alebo žalobnej odpovede (ods. 12) a celkového hodnotenia vystúpenia v ústnom pojednávaní (ods. 15). 

Súťažný tím môže v hodnotení dosiahnuť najviac 250 bodov. Víťazom lokálneho kola je súťažný tím, ktorý v 

tomto hodnotení získal väčší počet bodov.  



  

17) Lokálne kolo sa končí vyhlásením výsledkov organizátorom lokálneho kola spolu s oznámením o postupe 

do celoslovenského kola. 

§ 11 

Záverečné ustanovenia pre lokálne kolo 

1) Do lokálneho kola sa nemôžu zapojiť študenti, ktorí sa aktívne podieľajú na jeho príprave a organizácii.  

2) Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu alebo doplnenie pravidiel pre lokálne kolo za súčasného včasného 

zverejnenia zmien alebo doplnení obvyklým spôsobom.  

3) Ak nastane rozpor vo výklade pravidiel pred ústnym pojednávaním, podáva ich výklad organizátor lokálneho 

kola. Počas ústneho pojednávania podáva výklad pravidiel senát, ktorý sa môže poradiť s organizátorom 

lokálneho kola.  

Tretia časť  

Celoslovenské kolo  

§ 12 

Účastníci súťaže 

1) Právo zúčastniť sa celoslovenského kola má súťažný tím, ktoré je víťazom lokálneho kola súťaže, ak tieto 

pravidlá neustanovujú inak. Ak sa tento tím vzdá svojho práva účasti na celoslovenskom kole, toto právo 

prechádza na tím, ktorý sa v príslušnom lokálnom kole umiestnilo na ďalšom mieste.  

2) V záujme zabezpečenia komunikácie so súťažnými tímami sú organizátori lokálnych kôl povinní postúpiť 

organizátorovi celoslovenského kola mená a kontaktné údaje členov tímov, ktoré postúpili do celoslovenského 

kola, a to do 3 dní od skončenia lokálneho kola, najneskôr však do termínu stanoveného na tento účel. 

Organizátor celoslovenského kola je povinný tieto údaje použiť len pre účely organizácie súťaže, a zároveň ich 

nesmie nijakým spôsobom zverejniť alebo poskytnúť ostatným súťažným družstvám alebo členom poroty.                                                                                                          

3) Organizátor celoslovenského kola je povinný najneskôr do 3 dní od získania údajov podľa ods. 2 zaslať 

všetkým súťažným tímom výzvu na potvrdenie účasti v celoslovenskom kole. Táto výzva obsahuje aj ďalšie 

organizačné pokyny, najmä stanovenie termínu na odoslanie písomných podaní, termínu na oznámenie 

výsledkov písomného semifinále a termínu konania finálového kola.                                                                                                                         

4) Ak sa celoslovenského kola nemôže zúčastniť niektorý z členov tímu, ktoré má inak právo zúčastniť sa 

celoslovenského kola podľa ods. 1, môže na jeho miesto nastúpiť náhradník. Jeden tím môže mať len jedného 

náhradníka, inak bude tím organizátorom celoslovenského kola diskvalifikovaný.                                                                     

5) Súťažný tím potvrdí svoju účasť v celoslovenskom kole najneskôr do 3 dní od obdržania výzvy organizátora 

celoslovenského kola v zmysle ods. 3. Odpoveď na výzvu organizátora celoslovenského kola obsahuje aj meno 

náhradníka určeného podľa ods. 4. Ak tak súťažný tím neurobí, organizátor si ponecháva právo takýto tím zo 

súťaže diskvalifikovať.  

6) Organizátor celoslovenského kola prostredníctvom osobitného prípisu zverejňuje aj ďalšie organizačno-

technické podmienky konania celoslovenského kola.  



  

§ 13 

Všeobecné poriadkové ustanovenia 

1) Organizátor celoslovenského kola, súťažné tímy a členovia poroty sú počas priebehu celoslovenského kola 

povinní dodržiavať tieto pravidlá, ako aj všeobecne záväzné právne predpisy platné a účinné na území 

Slovenskej republiky, a zároveň sú povinní konať tak, aby ich správanie nebolo v rozpore so zásadami slušnosti 

a dobrými mravmi.  

2) Organizátor celoslovenského kola a členovia poroty zachovávajú voči súťažným tímom pri ich hodnotení v 

súťaži nestrannosť. Súťažné družstvá sú povinné rešpektovať pokyny organizátora celoslovenského kola a 

poroty.  

3) Až do skončenia celoslovenského kola nesmie organizátor celoslovenského kola alebo členovia poroty 

akokoľvek konzultovať riešenie prípadov so súťažnými tímami. V prípade porušenia prvej vety je organizátor 

celoslovenského kola oprávnený diskvalifikovať súťažný tím a vylúčiť člena poroty, ktorí toto ustanovenie 

porušili.  

4) Organizátor celoslovenského kola neposkytuje písomnosti jedného tímu inému tímu, ak pravidlá 

neustanovujú inak.  

5) Súťažné tímy môžu od organizátora celoslovenského kola požadovať skutkové vysvetlenia zadania prípadu. 

Ak je to namieste, organizátor celoslovenského kola vysvetlenie poskytne vo forme oznámenia zaslaného 

všetkým súťažným tímom súčasne.  

6) Ak je konanie niektorého súťažného tímu využívajúceho nedostatky simulácie rozhodcovského konania v 

rozpore so slušnosťou a smeruje k znemožneniu účinnosti obrany súpera, môže organizátor celoslovenského 

kola na návrh senátu toto súťažné družstvo diskvalifikovať.  

 

§ 14 

Všeobecné procesné pravidlá 

1) Súťažné zadanie pre celoslovenské kolo zostáva prípad tvoriaci zadanie v písomnom predkole. Organizátor 

celoslovenského kola si vyhradzuje právo vykonať v zadaní potrebné zmeny a doplnenia. Súčasťou zadania 

môžu byť aj osobitné úlohy určené organizátorom celoslovenského kola. Akékoľvek zmeny oproti pôvodnému 

zadaniu v písomnom predkole sa včas oznámia všetkým súťažným tímom.  

2) Organizátor celoslovenského kola môže k súťažnému zadaniu pripojiť aj pomocné otázky a usmernenia pre 

členov poroty (ďalej len „indikácie“). Indikácie sa nezverejňujú a sú prístupné iba členom poroty.  

3) Celoslovenské kolo sa riadi týmito pravidlami a primerane aj Rokovacím poriadkom Rozhodcovského súdu 

Slovenskej advokátskej komory a právnym poriadkom SR, ak tieto pravidlá neustanovujú inak.  

 

§ 15 

Osobitné procesné pravidlá 



  

Počas písomného semifinále a finále v rámci celoslovenského kola platia nasledovné osobitné procesné 

pravidlá:  

a) konanie sa vedie v slovenskom jazyku,  

b) konanie je oslobodené od poplatkov,  

c) rozhodcovský súd nerozhoduje o trovách konania,  

d) námietka zaujatosti rozhodcu, rovnako ako aj námietka nepríslušnosti rozhodcovského súdu je 

neprípustná,  

e) zmier sa nepripúšťa,  

f) späťvzatie návrhu sa nepripúšťa,  

g) žalovaný nemôže uznať nárok žalobcu,  

h) rozsudok rozhodcovského súdu nie je možné napadnúť,  

i) výsluch svedkov, účasť znalcov atď. sú neprípustné,  

j) rozhodcovský súd nie je oprávnený vydať predbežné opatrenie,  

k) do konania nemôžu vstupovať vedľajší účastníci,  

l) konanie je v danej kauze verejné.  

 

§ 16 

Dokazovanie 

1) Dokazovanie sa vykonáva na ústnom pojednávaní.  

2) Dôkazy je možné navrhnúť len v žalobe alebo žalobnej odpovedi v zmysle § 19 ods. 2 písm. a) a b). 

Skutočnosti uvedené v  súťažnom zadaní sa považujú za nesporné, ak sú takto označené.  

3) Dôkaz je prípustný len vtedy, ak jeho použitie nie je konaním podľa § 13 ods. 6 týchto pravidiel. Neprípustný 

dôkaz je tiež dôkaz opierajúci sa o skutočnosti, ktoré zo súťažného zadania nevyplývajú, nemožno ich 

predpokladať alebo ich doplnenie by podstatným spôsobom znemožnilo účinnú obranu súpera (napr. námietka 

premlčania, vyhotovenie verejnej listiny a pod.). Súťažné tímy môžu predpokladať a dokazovať existenciu 

skutočností, ktoré priamo vyplývajú zo súťažného zadania a možno ich doplniť pri rešpektovaní súťažného 

zadania. Informácie všeobecne platné možno vždy použiť ako dôkaz (napr. údaje zo štatistickej ročenky ŠÚ SR, 

údaje zverejnené ústrednými orgánmi štátnej správy a pod.), alebo ak ide o informácie, ku ktorým môžu mať 

prístup všetky, i potenciálne súťažné tímy. Výsluch svedka alebo účastníka konania sú neprípustné.  

4) Pri argumentácii je možné použiť judikatúru súdov, právnu doktrínu, rozhodnutia správnych orgánov, 

odbornú literatúru a pod.  

5) O neprípustnosti dôkazu rozhoduje spravidla predseda senátu, prípadne iný člen senátu poverený 

organizátorom celoslovenského kola. Ak rozhodne, že navrhovaný dôkaz je neprípustný, oznámi to organizátor 

celoslovenského kola dotknutému súťažnému tímu a zároveň určí lehotu na prepracovanie žaloby alebo 

žalobnej odpovede.  

 



  

§ 17 

Doručovanie 

1) Súťažné družstvá doručujú všetky písomnosti týkajúce sa súťaže prostredníctvom elektronických 

prostriedkov na e-mailovú adresu určenú organizátorom celoslovenského kola, alebo ak je to vhodné, osobne 

do organizátora celoslovenského kola, najneskôr v deň, ktorý určí organizátor celoslovenského podľa týchto 

pravidiel.  

2) Organizátor celoslovenského kola doručuje všetky písomnosti týkajúce sa súťaže spravidla elektronickými 

prostriedkami, prípadne ich doručí súťažnému družstvu osobne do rúk vedúceho družstva.  

3) Všetky písomnosti doručené organizátorovi celoslovenského kola prechádzajú ich doručením do jeho 

vlastníctva.  

§ 18 

Celoslovenské písomné semifinále 

1) Celoslovenského písomného semifinálového kola sa zúčastňujú 4 tímy, ktoré sa stali víťazmi lokálnych kôl. 

V prípade nedostatku záujmu zo strany toho ktorého družstva sa slovenského semifinále zúčastní tím, ktorý 

skončil v poradí druhý v lokálnom kole, kde sa prihlásilo do súťaže najväčší počet družstiev alebo na fakulte s 

druhým najväčším počtom družstiev.  

2) Predmetom písomného semifinálového kola je vypracovanie písomných podaní v zmysle ods. 3, ktoré 

súťažné tímy doručujú organizátorovi celoslovenského kola v ním stanovenom termíne spôsobom 

ustanoveným v § 17 ods. 1 týchto pravidiel.  

3) Úlohou každého súťažného tímu v celoslovenskom semifinále je vypracovať žalobu v mene žalobcu 

a zároveň žalobnú odpoveď v mene žalovaného.  

4) Každé podanie (žaloba a žalobná odpoveď) nesmie rozsahom presiahnuť 5 strán textu formátu A4 pri 

riadkovaní 1,5. Použité písmo Times New Roman musí mať veľkosť 12 typografických bodov.  

5) Po doručení písomných podaní bude každému družstvu pridelený identifikátor (A,B,C,D), pričom súťažné 

tímy a ich podania sa označujú týmto identifikátorom. S výnimkou organizátora a jeho zástupcov nesmie byť 

nikto informovaný o totožnosti členov súťažných ani univerzít, ktoré reprezentujú. Ak súťažné družstvo 

odkryje svoju totožnosť, organizátor celoslovenského kola je oprávnený ho diskvalifikovať.  

6) V písomnom semifinále sú písomné podania jednotlivých súťažných tímov hodnotené anonymne 3-člennou 

porotou menovanou organizátorom celoslovenského kola. Všetci členovia poroty musia mať ukončené 

vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa. 

7) Hodnotenia sa zaznamenávajú na samostatné hárky, ktoré budú k dispozícii účastníkom po ukončení súťaže.  

8) Tím môže celkovo získať 600 bodov, najviac 100 bodov od jedného člena senátu za jedno podanie, t.j. 300 

bodov môže získať súťažný tím za vypracovanie žaloby, 300 bodov za vypracovanie žalobnej odpovede. 

Skladba hodnotenia písomného vypracovania podaní je nasledovná:  

a) znalosť problematiky rozhodcovského konania: 0 až 10 bodov  



  

b) úplnosť a správnosť argumentácie (vymedzenie predmetu konania/sporu, opis skutkového stavu, 

odôvodnenie podania, návrh vo veci samej, navrhnuté dôkazy) : 0 až 50 bodov,  

c) súdržnosť a logická výstavba argumentácie: 0 až 10 bodov,  

d) citácie zákonov, judikatúry, odbornej literatúry: 0 až 5 bodov.  

e) formálne náležitosti podania, štruktúrovanosť podania: 0 až 10 bodov,  

f) kultúra písomného prejavu, terminológia: 0 až 10 bodov,  

g) štylistika, gramatika: 0 až 5 bodov.  

9) Celkové bodové hodnotenie súťažného tímu v písomnom semifinále sa vypočíta ako súčet celkového 

hodnotenia žaloby a žalobnej odpovede, ktoré získava súťažné družstvo od jednotlivých členov senátu.  

10) Do finále postupujú dva tímy s najvyšším počtom získaných bodov za obe podania od jednotlivých členov 

senátu, t.j. družstvo, ktoré sa umiestnilo na 1. a 2. mieste. V prípade, ak sa jeden z tímov, ktorý získal najvyšší 

alebo druhý najvyšší počet bodov nemôže zúčastniť finálového kola, nahradí ho ďalší tím v poradí s najvyšším 

počtom získaných bodov v rámci písomného semifinále. Súťažný tím, ktorý sa nemôže v stanovenom termíne 

zúčastniť celoslovenského finále, je povinný túto skutočnosť oznámiť organizátorovi celoslovenského kola, 

a to najneskôr do 3 dní od doručenia oznámenia o postupe do finále.  

11) Organizátor je povinný vo vopred určených termínoch zverejniť celkové výsledky písomného semifinále a 

spolu s týmto vyhodnotením oznámiť postupujúcim tímom ďalšie pokyny a podmienky pre finálové kolo 

celoslovenskej súťaže.  

§ 19 

Celoslovenské finále 

1) Finále súťaže sa uskutočňuje formou ústneho pojednávania. Úlohou každého tímu vo finále je zastupovať 

na pojednávaní účastníkov simulovaného sporu v procesnom postavení, ktoré im bude určené žrebom.  

2) Žrebovanie procesného postavenia prebehne najneskôr do 3 dní od oficiálneho zverejnenia výsledkov 

semifinálového písomného kola za prítomnosti aspoň dvoch zástupcov organizátora celoslovenského kola 

a jedného svedka na mieste určenom organizátorom. O výsledku žrebovania (teda o procesnom postavení) 

budú postupujúce tímy informované najneskôr nasledujúci deň po žrebovaní elektronickou poštou.  

3) Žalobu súťažného tímu, ktorý bol žrebom určený za žalobcu, zašle organizátor celoslovenského kola tímu, 

ktorý bol žrebom určený za žalovaného. Žalovaný v stanovenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia než 3 dni, zašle 

organizátorovi celoslovenského kola žalobnú odpoveď, pričom jej rozsah nesmie presiahnuť 5 strán textu pri 

dodržaní formátovania podľa §9 ods. 2.  Žalobnú odpoveď doručí organizátor celoslovenského kola žalobcovi 

najneskôr 24 hodín pred konaním ústneho pojednávania. Zároveň doručí obe procesné podania spolu 

s hodnotiacimi hárkami všetkým členom senátu.  

4) Vo finálovom kole hodnotí tímy v úlohe senátu rozhodcovského súdu 3-členná porota (ďalej len ,,senát“), 

ustanovená organizátorom celoslovenského kola v súlade s §18 ods. 6 týchto pravidiel.  

5) Skladba hodnotenia žaloby a žalobnej odpovede je nasledovná:  

a) znalosť problematiky rozhodcovského konania: 0 až 10 bodov  



  

b) úplnosť a správnosť argumentácie (vymedzenie predmetu konania/sporu, opis skutkového stavu, 

odôvodnenie podania, návrh vo veci samej, navrhnuté dôkazy) : 0 až 50 bodov,  

c) súdržnosť a logická výstavba argumentácie: 0 až 10 bodov,  

d) citácie zákonov, judikatúry, odbornej literatúry: 0 až 5 bodov.  

e) formálne náležitosti podania, štruktúrovanosť podania: 0 až 10 bodov,  

f) kultúra písomného prejavu, terminológia: 0 až 10 bodov,  

g) štylistika, gramatika: 0 až 5 bodov. 

6) Vo finále sa koná jediné pojednávanie. Na ústnom pojednávaní môže za súťažný tím vystúpiť ktorýkoľvek 

jeho člen, pričom pri odpovediach či vystúpeniach v sa členovia môžu ľubovoľne striedať. Na prednesenie 

návrhu má tím v postavení žalobcu k dispozícii najviac 20 minút, počas ktorých nesmie byť jeho vystúpenie 

prerušené zo strany protistrany. Rovnaké právo má i tím v právnom postavení žalovaného. Následne priebeh 

konania reguluje senát. Členovia senátu majú právo klásť sporovým stranám otázky. Odpoveď na otázku člena 

senátu nesmie presiahnuť 10 minút. Celková doba konania nesmie presiahnuť 150 min. Po uplynutí 150 minút 

bude pojednávanie vyhlásené za ukončené.  

7) Organizátor oznámi päť a jednu minútu do uplynutia riadneho času ako i skončenie tohto limitu.  

8) V rámci ústneho pojednávania sú súťažiaci hodnotení z hľadiska ich celkovej odbornej prezentácie, kultúry 

prejavu, splnenia náležitostí požadovaných týmito pravidlami a Rokovacím poriadkom Rozhodcovského súdu 

Slovenskej advokátskej komory, ďalej z hľadiska odbornej argumentácie, znalostí rozhodcovského konania a 

pod. Senát hodnotí najmä :  

a) úplnosť a správnosť určenia právneho problému: 0 až 15 bodov  

b) úplnosť a správnosť argumentácie: 0 až 50 bodov  

c) súdržnosť a logická výstavba argumentácie, právna a logická argumentácia: 0 až 30 bodov  

d) správna aplikácia a citácia zákonov, judikatúry, odbornej literatúry, právnych princípov a zásad: 0 až 30 

bodov  

e) prezentáciu:  

I. pohotovosť a správnosť reakcií na prípadné otázky: 0 až 10 bodov  

II. výrečnosť: 0 až 10 bodov  

III. štylistiku: 0 až 5 bodov  

9) Celkové hodnotenie sa vo finálovom kole vypočítava ako bodový súčet hodnotení jednotlivých členov 

senátu za písomné podanie súťažného tímu (ods. 5) a za vystúpenie súťažného tímu v ústnom pojednávaní 

(ods. 8). Celkovo družstvo môže získať od jedného porotcu max. 250 bodov, teda od senátu max. 750 bodov. 

Tím s najvyšším počtom bodov, ktoré budú zaznamenané na hodnotiacich hárkoch, finálové kolo vyhráva a 

stáva sa víťazom súťaže.  

10) Súťažné tímy sa označujú len identifikačnými označeniami A a B. Na pojednávaní je zástupcom žalobcu tím 

A, tím B je zástupcom žalovaného. S výnimkou organizátora a jeho zástupcov nesmie byť nikto informovaný o 



  

totožnosti členov súťažných tímov. Ak tím odkryje svoju totožnosť, môže ho organizátor diskvalifikovať alebo 

penalizovať odňatím 30 bodov z celkového finálového hodnotenia.  

 

§ 20 

Iné podmienky ústneho finálového pojednávania simulovaného rozhodcovského konania  

1) Rozhodcovský senát simulovaného rozhodcovského konania je oprávnený ústne pojednávanie 

simulovaného rozhodcovského konania ukončiť a vo veci rozhodnúť v momente, keď už bola predložená 

dostatočná argumentácia a dôkazy a sporové strany zhrnuli svoje návrhy a vyjadrili sa k dokazovaniu i k právnej 

stránke veci.  

2) Vytváranie zvukových, obrazových alebo zvukovo-obrazových záznamov počas pojednávaní je dovolené so 

súhlasom organizátora celoslovenského kola. Ak by takáto činnosť rušila priebeh ústneho pojednávania, je 

organizátor lokálneho kola oprávnený vytváranie takýchto záznamov obmedziť alebo zakázať.  

 

§ 21 

Cena pre víťaza súťaže 

1) Víťazovi súťaže bude odovzdaná cena po skončení finále súťaže. Cena pre víťaza súťaže bude špecifikovaná 

osobitným prípisom. Vyhlásením výsledkov súťaže a odovzdaním ceny sa končí celoslovenské finále súťaže.  

 

§ 22 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

1) Organizátori ani porotcovia nesmú so súťažnými tímami konzultovať riešenie prípadov. Jednotlivé súťažné 

tímy nesmú ohľadom riešenia zadaného prípadu kontaktovať organizátorov ani členov jednotlivých senátov.  

2) Tieto pravidlá a Rokovací poriadok Rozhodcovského súdu Slovenskej advokátskej komory sa zverejnia spolu 

s oznamom o začatí súťaže, a budú zverejnené na internetových stránkach ELSA Slovensko a taktiež budú na 

požiadanie k dispozícii všetkým účastníkom súťaže, rozhodcom a členom senátov.  

3) Tieto pravidlá sú záväzné pre organizátorov, tímy a rozhodcovské senáty. 

4) Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu a doplnenie týchto pravidiel za súčasného včasného zverejnenia 

zmien a doplnení obvyklým spôsobom.  

5) Ak nastane rozpor vo výklade pravidiel pred ústnym pojednávaním, podáva ich výklad organizátor 

celoslovenského kola. Počas ústneho pojednávania podáva výklad pravidiel senát, ktorý sa môže poradiť s 

organizátorom celoslovenského kola.  


