REGISTER ROZHODCOV PRI SACE.
Štatút Rozhodcu.

1. Definície pojmov
Rozhodca

: Osoba, ustanovená zmluvnými stranami ako člen alebo predseda
Komisie na riešenie sporov v zmysle čl. 20 Zmluvných podmienok
FIDIC na výstavbu stavebných a inžinierskych diel alebo inej
zmierovacej komisie.

Register Rozhodcov

: Elektronicky vedený a udržiavaný register osôb schopných vykonávať
činnosť Rozhodcu v rámci SACE.

Komisia Rozhodcov pri SACE

: Komisia zriadená pri SACE, ktorá sa zaoberá problematikou
rozhodovania sporov a zmierovaním zmluvných strán pri riešení
sporov vo výstavbe.

Komisia na riešenie sporov

: Komisia vymenovaná zmluvnými stranami v zmysle FIDIC zmluvných
podmienok na výstavbu samostatnou Dohodou o riešení sporov.

2. Predpoklady pre činnosť Rozhodcu pri SACE
Základnými predpokladmi pre výkon Rozhodcu pri SACE sú:
- Teoretická a praktická znalosť zmluvných podmienok vo výstavbe podľa FIDIC
- Odporúčanie aspoň dvoch osôb zapísaných v Registri Rozhodcov
- Zloženie sľubu Rozhodcu.

3. Zásady pre činnosť Rozhodcov
Základné zásady potrebné bezpodmienečne dodržovať pri výkone Rozhodcu:
- Nestrannosť
- Nezaujatosť
- Nezávislosť
- Dôvernosť
- Kompetentnosť

4. Zápis do Registra Rozhodcov
Zápis do Registra Rozhodcov sa vykoná na základe:
-

písomnej žiadosti uchádzača, v ktorej uvedie, ako spĺňa základné predpoklady pre výkon
Rozhodcu.

-

-

písomného odporúčania najmenej dvoch v Registri evidovaných Rozhodcov alebo vo
výnimočnom prípade aj iných odborne známych a uznávaných odborníkov so skúsenosťami
s aplikáciou stavieb podľa FIDIC zmluvných podmienok.
Výsledkov z osobného pohovoru pred Komisiou Rozhodcov pri SACE. Rozhodnutie Komisie
o vyhovení uchádzača musí byť jednomyseľné.
Rozhodnutie o návrhu na zápis do Registra na základe odporúčania Komisie schvaľuje
Prezídium SACE.

5. Sľub Rozhodcu
Po úspešnom vyhodnotení splnenia podmienok pre zápis do Registra kandidát na Rozhodcu podpíše
nasledovný sľub Rozhodcu, ktorý je podmienkou pre zápis do Registra Rozhodcov:
Sľubujem, že pri výkone činnosti Rozhodcu pre riešenie sporov podľa Zmluvných podmienok FIDIC pre
stavebné a inžinierske diela, budem dodržiavať etický kódex správania konzultačného inžiniera
v zmysle princípov FIDIC a SACE vyjadrených v Stanovách alebo iných dokumentoch týchto organizácií
a budem v pozícii Rozhodcu dodržiavať princípy nestrannosti, nezaujatosti, nezávislosti, dôvernosti
a kompetentnosti.

6. Platnosť zápisu Rozhodcu v Registri
Osoby zapísané v Registri Rozhodcov pri SACE sa môžu uchádzať o nomináciu za člena alebo
predsedu do Komisie na riešenie sporov podľa požiadaviek zmluvných strán pri zriaďovaní komisií na
riešenie sporov. Všetky nominácie Rozhodcov z Registra musia byť schválené prezidentom SACE
alebo ním poverenou osobou. Platnosť zápisu v Registri Rozhodcov je podmienená priebežnou
aktívnou činnosťou zapísanej osoby v investičnej výstavbe vo sfére zmluvného manažmentu,
projektovania, prípravy, riadenia výstavby,
alebo v pozícii stavebného dozoru pri dielach
realizovaných podľa FIDIC zmluvných podmienok. Údaje do Registra Rozhodcov ako aj ich aktuálnu
zmenu je povinný oznámiť Rozhodca tajomníkovi SACE bez zbytočného odkladu. Overenie tejto
skutočnosti sa periodicky kontroluje a zápis v Registri Rozhodcov sa aktualizuje po uplynutí 36
mesiacov od vzniku Registra 1.1.2011.
7. Vedenie a uloženie Registra Rozhodcov
Register Rozhodcov sa vedie v elektronickej forme na základe vydaných Certifikátov pre spôsobilých
uchádzačov pre zápis do Registra. Certifikát pre Rozhodcu sa vydá po podpísaní sľubu Rozhodcu.
Zápis do Registra vykoná tajomník SACE na základe Certifikátu podpísaného prezidentom SACE
a predsedu alebo jedného člena Komisie Rozhodcov zriadenej pri SACE.
Register je vedený na PC tajomníka SACE a verná kópia Registra je uložená aj u prezidenta SACE
a predsedu Komisie Rozhodcov. Každú zmenu v Registri a jej uloženie zaznamená tajomník vo
všetkých kópiách Registra. V Registri uvedie aj dátum poslednej revízie Registra.
8. Nominovanie kandidátov do Komisií na riešenie sporov
Nominovanie vhodných kandidátov do Komisií na riešenie sporov z Registra Rozhodcov pri SACE je
v kompetencii prezidenta SACE alebo osoby ním poverenej. Návrhy na výber vhodných kandidátov
môže prezidentovi odporučiť ktorákoľvek osoba vedená v Registri Rozhodcov alebo iná osoba, ktorá

má informácie o povahe a charaktere sporu a sporných strán a vie zodpovedne navrhnúť vhodné
osoby na plnenie úloh pri riešení sporov.
9. Metodika činnosti Rozhodcov
Osoby zapísané v Registri Rozhodcov sa budú riadiť pri svojej činnosti odporúčaniami FIDIC pri
činnosti rozhodcu vydanými pre túto špecifickú činnosť. SACE vydá metodický pokyn, kde sa bude
nachádzať základná charakteristika činnosti Rozhodcu a usmernenie práce Rozhodcu, ktoré budú mať
odporúčací charakter pri výkone činnosti Rozhodcu pri riešení sporov alebo zmierovaní.
10. Riešenie sťažností na činnosť a výkon Rozhodcov
Všetky sťažnosti alebo pripomienky k úrovni výkonu nominovaných a zmluvne ustanovených
Rozhodcov v riešených sporoch bude vybavovať individuálne ustanovená komisia pri SACE zložená
z vybraného člena prezídia, člena Komisie Rozhodcov pri SACE a jedného nezainteresovaného
Rozhodcu z Registra Rozhodcov. Zloženie komisie schváli prezídium SACE na základe návrhu
predsedu Komisie Rozhodcov pri SACE. Komisia sa podaným podnetom – sťažnosťou na výkon
Rozhodcu bude zaoberať na svojom zasadnutí a výsledkom posúdenia sťažnosti bude odporúčanie na
stanovenie riešenia – odpovede na sťažnosť pre prezidenta SACE. Odpoveď na sťažnosť zašle
prezident SACE na základe odporúčania a záverov komisie.
11. Evidencia činnosti Rozhodcov
V Registri Rozhodcov sa budú evidovať aktivity súvisiace s výkonom rozhodcovskej činnosti. Evidencii
a záznamu do Registra podliehajú všetky nominácie, zmluvný výkon v sporoch, výsledok pôsobenia
ako aj prípadné doručené sťažnosti na výkon Rozhodcu. Záznamy v Registri vedie tajomník SACE
v súlade s bodom 7, na základe písomných oznámení Rozhodcov alebo oznámení z Komisie
Rozhodcov pri SACE .
12. Vyčiarknutie z Registra Rozhodcov
Vyčiarknutie z registra Rozhodcov sa vykoná ak:
- po uplynutí 36 mesačnej lehoty členovia Komisie Rozhodcov pri SACE odporučia prezídiu
vyčiarknutie na základe nových a preukázaných skutočností, že osoba nespĺňa naďalej
predpoklady pre výkon Rozhodcu, a/alebo
- na výkon Rozhodcu boli SACE doručené oprávnené sťažnosti alebo oprávnené výhrady
k vystupovaniu a pôsobeniu v pozícii Rozhodcu.
O vyčiarknutí osoby z Registra Rozhodcov rozhodne prezident SACE na základe návrhu Komisie
Rozhodcov pri SACE.
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