
Cieľom tretieho, rovnako významného piliera spoloč-
nosti IUSTITIA OMNIBUS, je poskytnúť našim klientom 
komplexný balík právnych a konzultačných služieb 
v súvislosti s ich podnikateľskými aktivitami na území 
Slovenskej republiky a Európskej únie.

Výhody pre klienta spočívajú najmä v ustanovení 
jediného partnera pre rozsiahlu škálu činností, ktoré si 
vyžadujú profesionálne a odborné zázemie.

Naša spoločnosť Vám poskytne privátneho konzultanta, 
ktorý Vám bude k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní 
v týždni. 

Spoločnosť IUSTITIA OMNIBUS pre Vás zabezpečí:

• poradenstvo v oblasti práva

• účtovníctvo, ekonomické a daňové  
poradenstvo

• správu Vašich pohľadávok

• zakladanie a správu Vašich obchodných  
spoločností

• organizáciu dobrovoľných dražieb

• konkurz a reštrukturalizáciu Vašich  
spoločností

• školenia a vzdelávanie pre Vašich  
zamestnancov, predovšetkým v oblasti  
financií, bankovníctva, práva a manažmentu

PORADENSTVO

PORADENSTVO

IUSTITIA OMNIBUS, s.r.o.
Hodžova 8 • 010 01 Žilina

office@iustitiaomnibus.com
postroom@iustitiaomnibus.com

+ 421 904 468 392
+ 421 902 600 694

fax • hlasová schránka: + 421 41 5681 091
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Možnosti pre uspokojenie svojho práva, prípadne 
uzavretie sporného prípadu so svojím obchodným 
partnerom či klientom, v krátkom časovom období 
na odbornej úrovni a bez zbytočne vysokých nákladov 
je dôležitou a potrebnou súčasťou podnikania, kon-
kurencieschopnosti a právnej istoty podnikateľských 
subjektov.

Práve takúto možnosť Vám ponúka alternatívne riešenie 
sporov prostredníctvom spoločnosti IUSTITIA OMNIBUS, 
ktoré spočíva najmä v možnosti riešenia sporov 
v rozhodcovskom konaní alebo v mediačnom konaní. 
Tieto spôsoby riešenia sporov poskytujú možnosť FO 
a PO dohodnúť sa na riešení svojich občianskoprávnych 
a obchodnoprávnych sporov pred ustanoveným 
roz hodcom či rozhodcami, resp. prostredníctvom 
mediátorov s množstvom výhod ako sú:

• pružnosť a rýchlosť konania

• jednoduchosť, efektivita a flexibilita konania

• dôvernosť a súkromný charakter konania

• vykonateľnosť rozhodcovských rozsudkov 
exekútormi a súdmi

• jednoinštančnosť konania a jeho hospodárnosť

• skúsení rozhodcovia a mediatóri

Stále rozhodcovské súdy sa zriaďujú na základe záko-
na č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v zne-
ní neskorších predpisov. Rozhodujú majetkové spory 
vzniknuté z tuzemských a z medzinárodných obchod-
noprávnych a občianskoprávnych vzťahov, ak je miesto 
rozhodcovského konania v Slovenskej republike.

Inštitút mediácie upravený zákonom č. 420/2004 Z.z. 
je spôsob riešenia sporu, kde mediátor ako tretia nezá-
vislá a nezaujatá osoba pomáha stranám identifikovať 
ich záujmy, nabáda ich, aby hľadali spoločné praktické 
riešenia na body, ktoré spôsobili konflikt a pomáha im 
vyjednávať také riešenia, ktoré uspokojujú obe strany.

Mediáciu môžme uplatniť v nasledovných oblastiach:

• obchodných záväzkových vzťahov  
(§ 261 Obchodného zákonníka)

• občianskoprávnych vzťahov  
(§ 1 Občianskeho zákonníka)

• rodinnoprávnych vzťahov (Zákon o rodine)

• pracovnoprávnych vzťahov (§ 1 Zákonníka práce)

Mediačné centrum European Mediation House sme 
zriadili s cieľom riešiť existujúci spor medzi dvoma 
stranami, ktorý vznikol alebo vznikne z ich zmluv-
ného alebo iného právneho vzťahu, ktorý má základ 
v občian skom, rodinnom, pracovnom alebo obchod-
nom práve, a tým predchádzať konaniu na všeobec-
nom súde podľa osobitných predpisov.

Mediačným konaním sa v zmysle Štatútu Mediačné-
ho centra rozumie právo strán sporu riešiť spor, ktorý 
medzi nimi vznikol alebo vznikne v určenom zmluvnom 
alebo inom právnom vzťahu mediáciou za súčinnosti 
ustanovených osôb (mediátorov) s osobitnými kvalifi-
kačnýmI predpokladmi spočívajúcimi v interpersonál-
nej komunikácii, riešení konfliktov a znalosti právneho 
poriadku.
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