
 

 

ALTERNATÍVA  1 
 
 „Zmluvné strany sa v zmysle ustanovenia § 3 zákona č. 244/2002 dohodli, že všetky spory, 
ktoré vznikli alebo v budúcnosti vzniknú z tejto zmluvy, alebo v súvislosti s touto zmluvou, 
vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy sa budú rozhodovať v rozhodcovskom 
konaní v súlade so zákonom 244/2002 Z.z. pred Stálym rozhodcovským súdom European 
Court of Arbitration, zriadeným pri právnickej osobe IUSTITIA OMNIBUS, s.r.o., IČO : 
44 933 401, so sídlom : Hodžova 8, 010 01 Žilina (zriadenie uverejnené v Obchodnom 
vestníku č. 129C/2010), a to za podmienok a podľa pravidiel vymedzených Štatútom Stáleho 
rozhodcovského súdu European Court of Arbitration a jeho Rokovacím poriadkom a to pred 
jediným rozhodcom menovaným predsedom Stáleho rozhodcovského súdu European Court of 
Arbitration a to zo zoznamu rozhodcov na Stálom rozhodcovskom súde European Court of 
Arbitration. Zmluvné strany sa zaväzujú rozhodcovskému rozhodnutiu vydanému v 
rozhodcovskom konaní podriadiť s tým, že rozhodnutie pre zmluvné strany je konečné a 
záväzné. Zmluvné strany sa ďalej v zmysle ustanovenia § 42 zákona č. 244/2002 dohodli, že 
vylučujú podanie žaloby podľa § 40 ods. 1 písm.h). Tým však nie je dotknuté právo 
spotrebiteľa podať návrh na všeobecný súd v súlade s platnými predpismi v Slovenskej 
republike.“ 
 
 
 
ALTERNATÍVA  2 
 
 „Zmluvné strany sa v zmysle ustanovenia § 3 zákona č. 244/2002 dohodli, že všetky spory, 
ktoré vznikli alebo v budúcnosti vzniknú z tejto zmluvy, alebo v súvislosti s touto zmluvou, 
vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, ako aj spory, ktoré medzi nimi 
vznikli alebo vzniknú z právnych vzťahov vzniknutých na základe skôr uzatvorených dohôd 
alebo zmlúv, alebo z právnych vzťahov súvisiacich s týmito dohodami alebo zmluvami, 
vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik týchto dohôd alebo zmlúv sa budú rozhodovať v 
rozhodcovskom konaní v súlade so zákonom 244/2002 Z.z. pred Stálym rozhodcovským 
súdom European Court of Arbitration, zriadeným pri právnickej osobe IUSTITIA 
OMNIBUS, s.r.o., IČO : 44 933 401, so sídlom : Hodžova 8, 010 01 Žilina (zriadenie 
uverejnené v Obchodnom vestníku č. 129C/2010), a to za podmienok a podľa pravidiel 
vymedzených Štatútom Stáleho rozhodcovského súdu European Court of Arbitration a jeho 
Rokovacím poriadkom a to pred jediným rozhodcom menovaným predsedom Stáleho 
rozhodcovského súdu European Court of Arbitration a to zo zoznamu rozhodcov na Stálom 
rozhodcovskom súde European Court of Arbitration. Zmluvné strany sa zaväzujú 
rozhodcovskému rozhodnutiu vydanému v rozhodcovskom konaní podriadiť s tým, že 
rozhodnutie pre zmluvné strany je konečné a záväzné. Zmluvné strany sa ďalej v zmysle 
ustanovenia § 42 zákona č. 244/2002 dohodli, že vylučujú podanie žaloby podľa § 40 ods. 1 
písm.h). Tým však nie je dotknuté právo spotrebiteľa podať návrh na všeobecný súd v súlade 
s platnými predpismi v Slovenskej republike.“ 
 


