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Cenník služieb 

Činnosť Cena 

Činnosti súviace s mediáciou  

Úvodná konzultácia – posúdenie vhodnosti mediácie zdarma 
Vyhotovenie Potvrdenia o odmietnutí  mediácie pre 
účely súdneho konania 

v cene predmediačnej činnosti 

Vyhotovenie iných potvrdení 15 €/ks 
Vyhotovenie Dohody o mediácii v cene mediácie 
Vyhotovenie Dohody o skončení mediácie v cene mediácie 
Odborné konzultácie a činnosti 15 € /hod.  
Kontrolné stretnutie po skončení mediácie dohodou zdarma 

Mediácia 
Predmediačná 

činnosť   
Mediácia 

Nemajetkové spory nepodnikatelia 20,00 € 120,00 €  
Nemajetkové spory podnikatelia a inštitúcie 50,00 € 300,00 €  
Majetkové a spotrebiteľské spory do 200,00 € 4,00 € 40,00 € 
Majetkové a spotrebiteľské spory od 200,00 € do 
1000,00 € 

10% z ceny 
mediácie 

40,00 € + 6,50 za každých aj 
začatých  50,00 € nad 200 € 

Majetkové a spotrebiteľské spory od  1000,00 € do 
7000,00 € 

10% z ceny 
mediácie 

144,00 € + 11,50 € za 
každých aj začatých 300,00 € 

nad 1000,00 € 

Majetkové a spotrebiteľské spory od 7 000,00 € do 
33 000,00 € 

10% z ceny 
mediácie 

374,00 € + 16,50 € za 
každých aj začatých 1000,00 

€ nad 7000,00 € 

Majetkové a spotrebiteľské spory od  € od 33 000,00 
€ 

10% z ceny 
mediácie 

803,00 € + 8,50 € za každých 
aj začatých  3 000,00 € nad 

33 000,00 € 
Majetkové a spotrebiteľské spory s neznámou 
hodnotou 

44,00 € 440,00 € 

Poradenské služby  
Poradenstvo pre nepodnikateľov a rodinné 
a vzťahové poradenstvo 

15,00 €/hod.  

Poradenstvo pre podnikateľov 45,00 €/hod.  
Konciliačné, facilitačné a negociačné služby pre 
podnikateľov 

60,00 €/hod.  

Administratívne služby  
Vyhotovenie písomnosti 13,00 €/strana A4 
Tlač čiernobiela 0,10 €/strana A4 
Tlač farebná 0,20 €/strana A4 
Kopírovanie čiernobiele 0,10 €/strana A4 
Kopírovanie farebné 0,20 €/strana A4 
Skenovanie a elektronické spracovanie 0,40 €/strana A4 
Balné a poštovné 3,00 €/ks 
Telekomunikačné náklady  
Telefonický hovor (aj neúspešný) 3,00 €/ks 
SMS – správa 1,00 €/ks 
Email (formulácia a odoslanie) 3,00 €/ks 
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Informácie k cenníku služieb 

x Odborné konzultácie a činnosti zahŕňajú konzultácie v prípade nemožnosti vykonať mediáciu, 
v prípade odmietnutia mediácie, neprevzatia zásielok, nekomunikácie spornej strany 
a podobne a vyhľadávanie kontaktov a informácií súvisiacich s mediáciou  na žiadosť, alebo 
so súhlasom klienta. Cena neobsahuje poštovné a telekomunikačné náklady.  

x Predmediačná činnosť zahŕňa naštudovanie podrobností o spore, vypracovanie oslovenia 
druhej strany,   vypracovanie Dohody o začatí mediácie, zápis do Knihy mediácie, a v prípade 
neúspechu Potvrdenie o odmietnutí mediácie pre účely súdneho konania. Sumu hradí 
iniciátor mediácie. Suma za úkony smerujúce k mediácii sa nevracia. V prípade začatia 
mediácie sa suma odráta od sumy hradenej iniciátorom.  Cena neobsahuje poštovné 
a telekomunikačné náklady.  

x Sadzby za mediáciu sú platné pre mediáciu, v ktorej je jeden účastník iniciátorom a jeden 
účastník respondentom. V prípade viacerých osôb vystupujúcich v mediácii ako iniciátor, 
alebo respondent, alebo v prípade osôb prizvaných k mediácii niektorou zo strán sporu má 
mediátor nárok na 50% sadzby za každého takéhoto účastníka.  

x V prípade, ak sa bez predchádzajúceho informovania mediátora (min. 2 hodiny pred 
dohodnutým termínom) niektorá zo strán na mediáciu nedostaví, má mediátor nárok na 
úhradu nákladov premrhaného času vo výške 16,50 €  za každé porušenie dohodnutého 
termínu. V prípade opakovanej neúčasti bez včasného informovania (min. 2 hodiny vopred) 
môže mediátor rozhodnúť o ukončení mediácie z dôvodu nezáujmu. Náklady mediátora 
znáša osoba, ktorá sa na mediáciu nedostavila.    

x V prípade ak sa mediácia bude vykonávať mimo kancelária mediátora, má mediátor nárok na 
preplatenie všetkých preukázaných cestovných, ubytovacích a stravovacích nákladov a na 

úhradu paušálneho výdavku vo výške 16,50 € za každý, aj začatý deň „služobnej cesty“ v SR 

a vo výške 33 € za každý, aj začatý deň „služobnej cesty“ mimo SR. Náklady znášajú obe 
strany rovnomerne, ak sa nedohodnú inak.  

x Sadzby, rozdelenie úhrady i spôsob úhrady sú vždy predmetom dohody zúčastnených strán 
a sú uvedené v Dohode o začatí mediácie.  

x V prípade spotrebiteľského sporu platí spotrebiteľ odmenu mediátora max. do výšky 10% 
z ceny (max. 20 €). Zvyšnú odmenu hradí druhá strana sporu (zák. č.  420 Z.z. o mediácii 
v platnom znení). Odmena mediátora nezahŕňa poštové a telekomunikačné náklady.   

x V prípade klienta Centra právnej pomoci je odmena mediátora daná platnou legislatívou.  
x Mediátor môže požadovať úhradu celej dohodnutej sumy, alebo jej časti vopred.  V prípade 

ak mediácia trvá dlhšie ako mesiac, mediátor môže požadovať mesačné zálohové platby.  
x Odmena mediátora nezávisí od výsledku mediácie a iných poskytovaných služieb.  
x Hodinové sadzby uvedené v tomto Cenníku služieb sa účtujú za každú, aj začatú,  hodinu. 
x Platby sa vykonávajú hotovostne v kancelárii mediátora, alebo bezhotovostne na účet 

mediátora na základe vystavenej faktúry. 
x Ceny neobsahujú notárske a rozhodcovské poplatky, poplatky za služby znalcov a pod.   
x K cenám sa neúčtuje DPH, resp. ceny sú s DPH.  
x Cenník služieb je platný od 1.1.2017.  


