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Cenník mediácie:

A  .   Majetkové a nemajetkové občiansko-právne a obchodno-právne spory   
– účastníci mediácie súkromné osoby -  nie podnikatelia:

N  emajetkové občiansko-právne a obchodno-právne spory:     
1, - rodinné spory, partnerské spory, rozvody, starostlivosť o deti, 
     úprava styku s deťmi, susedské spory          20,- €/hod.
2, - komunitné spory (kultúrne, politické, záujmové...)          30,- €/hod.

M  ajetkové občiansko-právne a obchodno-právne spory:   
3, - majetok, 
4, - dedičstvo, 
5, - rozvod - bezpodielové spoluvlastníctvo manželov...
mediácia v majetkovom spore medzi fyzickými osobami  
do výšky 1660,- € , resp. ak výška hodnoty predmetu sporu 
nie je vopred známa           65,- €/hod.
mediácia v majetkovom spore medzi fyzickými osobami 
nad 1660,- €                                    100,- €/hod.

B.   Majetkové a nemajetkové občiansko-právne a obchodno-právne spory   
– účastníci mediácie podnikateľské subjekty,   pracovno-právne vzťahy,   
dodávateľsko-odberateľské vzťahy, vzťahy spoločníkov a akcionárov, 
konkurz, exekúcia, iné medzi firemné vzťahy, vnútro firemné problémy,
finančné operácie.....

N  emajetkové občiansko-právne a obchodno-právne spory:   
6, -mediácia v nemajetkovom spore medzi SZČO            65,- €/hod.
7, -mediácia v nemajetkovom spore právnických osôb          100,- €/hod.

 M  ediácia v majetkovom obchodno - právnom spore medzi právnickými   
 osobami a osobami SZČO:

  8,-  čiastka do   8300,- €                                            10%
  9,-  čiastka od   8300,- €  do 16600,- €                           7%
10,-  čiastka od 16600,- €  do  33200, €                           5%
11,-  čiastka nad 33200,- €                                                                 3% 

    
 z finančného objemu predmetu sporu,  alebo sa cena určí dohodou medzi účastníkmi 
mediácie a mediátorom.
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C  .   Mediácia vo verejnej a štátnej správe, spory   medzi štátnymi organizáciami,   
pracovno-právne spory v štátnej sfére (školstvo, zdravotníctvo ...) 

12,-N  emajetkové spory a     pracovnoprávne spory  30,- €/hod.

Majetkové spory v     štátnom sektore:  

13,-  čiastka do   8300,- €                                              8%
14,-  čiastka od   8300,- €  do 16600,- €                           5%
15,-  čiastka od 16600,- €  do  33200, €                           3%
16,-  čiastka nad 33200,- €                                                                2% 

z finančného objemu predmetu sporu,  alebo sa cena určí dohodou medzi účastníkmi 
mediácie a mediátorom.

   
O  sobitné upozornenie:   

Pri kombinácii účastníkov mediácie zo skupiny A až C  sa cena 1 hodiny mediačného konania 
určuje ako 1/2 súčtu sadzieb jednotlivých skupín.
 
Pri  majetkových  sporoch  vznikajúcich  z  cenných  papierov,  pokiaľ  hodnota  sporu  nie  je 
zrejmá zo zmluvného vzťahu, sa určí hodnota sporu z menovitej hodnoty cenných papierov, 
alebo podľa kurzu cenného papiera, ak tento prevyšuje menovitú hodnotu cenného papiera a 
jeho výška je objektívne zistiteľná z verejne dostupných informácií. 

I  né:  

Úvodná konzultácia  je  zdarma (v rozsahu prvá  hod.  osobného stretnutia,  alebo v rozsahu 
preštudovania 10 str. textu).

V   prípade, že sa účastník rozhodne svoj spor riešiť mediáciou, je cena za začatie mediácie   
stanovená  na  45,-  €. Predmetná  cena  obsahuje  "preštudovanie  prípadu  a  výzvu  druhému 
účastníkovi  mediácie".  V  prípade,  že  druhý  účastník  mediácie  výzvu  príjme,  sa  cena  za 
mediáciu stanovuje podľa cenníka.
Spísanie mediačnej dohody alebo uzatvorenie mediácie  bez dohody je 15,- € pre každého 
s     účastníkov mediacie.    
Za vyhotovenie záverečnej správy pri odmietnutí mediácie druhou stranou je 15,- €.

Uvedené hodinové sadzby sa účtujú i za neúplnú (započatú) hodinu mediačného konania.
Začiatok a ukončenie mediácie sa vyznačuje v zápise z mediačného konania, mimo mediačnej 
dohody,  a  má  korešpondovať  s  účtovanou  odmenou  podľa  účtovného  dokladu  a  je  u 
mediátora jeho prílohou.
Dohodnutá cena je odmenou mediátora za výkon mediácie a v tejto cene nie sú zahrnuté iné 
vzniknuté  náklady,  ktoré vznikli  na základe  požiadavky účastníka  a  v jeho záujme,  ktoré 
mediátor  účtuje  osobitne  (právne  služby,  znalecký  posudok,  správne  a notárske  poplatky, 
a pod.).
Mediátor  je  povinný  uzavrieť  písomnú  dohodu  s účastníkmi  konania  pred  začatím 
mediačného  konania.  Mediátor  si  vyhradzuje  právo  zmeny  ceny  služieb  mediácie.  Ceny 
uvedené v cenníku sú vrátane DPH. Tento cenník je platný od 1. júla 2010.
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