
Cenník

Výkon činnosti mediátora je podľa § 4 ods.1 zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii podnikaním a mediátor 
má právo na odplatu za poskytnutie svojej služby.

 Cena za výkon činnosti mediátora sa stanovuje dohodou, ktorá vzniká medzi osobami zúčastnenými 
na  mediácii  a  mediátorom.  Manuál  platieb  uvedený  nižšie  nemá  charakter  záväzného  predpisu 
(cenotvorba je v zmysle zákona o cenách výlučne v kompetencii mediátora a výška odmeny, termín a 
spôsob úhrady odmeny mediátora sa stanovuje dohodou medzi mediátorom a účastníkmi mediácie).

Oblasť nekomerčná    

• susedské spory, rodinné spory 
• partnerské spory, rozvody a starostlivosť o deti 
• komunitné spory, etnické problémy 

       Cena: 25 €/hodina

Oblasť komerčná     

• obchodné spory 
• pracovno-právne spory 
• dodávateľsko-odberateľské vzťahy 
• vzťahy spoluvlastníkov 
• konkurz 
• exekúcia 
• iné medzifiremné vzťahy, vnútro firemné problémy, finančné operácie 
• majetok, dedičstvo, rozvod - bezpodielové spoluvlastníctvo manželov 

  Cena: 130 €/hodina (spory, kde nie je možné vyčísliť hodnotu, spory s vyčíslenou hodnotou do 3 300 €) 

        Cena: 10 % z hodnoty sporu (pri spore od 3 301 do 6 600 €) 
        Cena: 7 % z hodnoty sporu (pri spore od 6 601 do 16 500 €) 
        Cena: 5 % z hodnoty sporu (pri spore od 16 501 do 33 300 €) 
        Cena: 2 % z hodnoty sporu (pri spore od 33 301 do 66 300 €) 
        Cena: 1 % z hodnoty sporu (pri spore nad 66 301 €) 

Štátna sféra     

• problém medzi štátnymi organizáciami 
• pracovno-právne spory v štátnej sfére (štátne školstvo, zdravotníctvo a pod...) 

  Cena: 30 €/hodina (spory, kde nie je možné vyčísliť hodnotu, spory s vyčíslenou hodnotou do 3 300 €) 
        Cena: 10 % z hodnoty sporu (pri spore od 3 301 do 6 600 €) 
        Cena: 7 % z hodnoty sporu (pri spore od 6 601 do 16 500 €) 
        Cena: 5 % z hodnoty sporu (pri spore od 16 501 do 33 300 €) 
        Cena: 2 % z hodnoty sporu (pri spore od 33 301 do 66 300 €) 
        Cena: 1 % z hodnoty sporu (pri spore nad 66 301 €)

  Cenník je platný od  01.01.2012                                                                           PhDr. Melánia Škovranková
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