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Štatút Mediačného centra
European Mediation House
zriadeného a vedeného obchodnou spoločnosťou IUSTITIA OMNIBUS, s.r.o.
IUSTITIA OMNIBUS, s.r.o. so sídlom Hodžova 8, 010 01 Žilina, IČO: 44 933 401, zapísaná v obchodnom
registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 51789/L, štatutárny orgán: konateľ – Ing. Jozef Kulich,
vydáva
týmto podľa ustanovenia § 11 ods. 2 v spojení s ustanovením § 12 zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii
a o doplnení niektorých zákonov Štatút Mediačného centra European Mediation House zriadeného a
vedeného spoločnosťou IUSTITIA OMNIBUS, s.r.o. (ďalej len „Štatút Mediačného centra“ v príslušnom
gramatickom tvare).
Článok I
Úvodné ustanovenia
S cieľom riešiť existujúci spor medzi jeho stranami, ktorý vznikol alebo vznikne z ich zmluvného alebo iného
právneho vzťahu, majúci základ v občianskom, rodinnom, pracovnom alebo obchodnom práve, a tak
predchádzať konaniu na všeobecnom súde podľa osobitných predpisov, zriadila obchodná spoločnosť IUSTITIA
OMNIBUS, s.r.o. Mediačné centrum European Mediation House ďalej len „Mediačné centrum“ v príslušnom
gramatickom tvare). Mediačným konaním sa v zmysle Štatútu Mediačného 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 kvalifikačným predpokladmi
spočívajúcimi v interpersonálnej komunikácii, riešení konfliktov a znalostí právneho poriadku.
Činnosť mediácie ako všeobecne akceptovanej mimosúdnej činnosti vykonávanej v zmysle Štatútu Mediačného
centra je činnosťou vykonávanou nezávisle, nestranne, dôsledne, s náležitou odbornou starostlivosťou,
s rešpektovaním práv strán riešiacich spor v mediačnom konaní, ktorej cieľom je ukončiť existujúci spor alebo
predchádzať vzniku nových sporov spôsobom akceptovaným a uznávaným stranami zúčastnenými na mediácii.
Takto vykonávaná mediačná činnosť má riešiť a odstraňovať konfliktné a sporné skutočnosti medzi stranami
sporu a takto zlaďovať ich očakávania vyplývajúce z existujúceho právneho vzťahu.
Článok II
Základné ustanovenia
1. Mediačné centrum European Mediation House, zriadené a vedené o spoločnosťou IUSTITIA OMNIBUS,
s.r.o. so sídlom Hodžova 8, 010 01 Žilina, IČO: 44 933 401, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu
Žilina, oddiel Sro, vložka č. 51789/L (ďalej len „zriaďovateľ“ v príslušnom gramatickom tvare), je centrom pre
výkon činnosti mediátorov zapísaných v zozname mediátorov vedenom Mediačným centrom podľa zákona č.
420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o mediácii“ v príslušnom
gramatickom tvare) a Štatútu mediačného centra.
2. Zriaďovateľ je právnickou osobou zriadenou podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, zapísanou
v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 51789/L. Zriaďovateľ je obchodnou
spoločnosťou vo forme spoločnosti s ručením obmedzeným.
3. Zriaďovateľ je právnickou osobou, ktorá v súlade s ustanovením § 11 zákona o mediácii zriadila a vedie
Mediačné centrum. Plnenie úloh Mediačného centra podľa zákona o mediácii a Štatútu Mediačného centra
vykonávajú mediátori pôsobiaci v Mediačnom centre (výkon mediačnej činnosti) a orgány Mediačného centra
(úkony súvisiace s výkonom mediačnej činnosti - iná činnosť).
4. Sídlo Mediačného centra je Žilina.
5. Mediačné centrum nie je právnickou osobou a nemá právnu subjektivitu.
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6. Strana mediačného konania je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je v spore týkajúcom sa zmluvného
vzťahu alebo iného právneho vzťahu s inou fyzickou osobou alebo právnickou osobou.

Článok III
Právomoc
1. Mediačné centrum vykoná mediáciu na základe písomnej dohody o riešení sporu mediáciou, alebo na základe
vyhlásenia strán mediácie o riešení sporu mediáciou spísanej do zápisnice mediátorom. Písomná dohoda
o riešení sporu mediáciou môže mať povahu samostatnej dohody, alebo dohody strán, ktorá je obsahovo
súčasťou inej dohody vo forme doložky o mediácii.
2. Predmetom mediácie sú všetky spory, ktoré vznikli alebo môžu vzniknúť z tuzemských
alebo medzinárodných občianskoprávnych vzťahov, rodinnoprávnych vzťahov, obchodných záväzkových
vzťahov a pracovnoprávnych vzťahov. Mediačné centrum vykoná mediáciu len vtedy, ak právny poriadok
pripúšťa dispozíciu strán sporu s predmetom sporu. Pri obmedzenej dispozícii s predmetom sporu vykoná
mediačnú činnosť len v rozsahu, v ktorom je prípustná dispozícia. Pre posúdenie právomoci Mediačného centra
vykonať mediáciu nie je rozhodujúce označenie právneho predpisu, ktorý upravuje predmet sporu.
Článok IV
Organizačná štruktúra Mediačného centra
1. Mediačné centrum tvoria orgány Mediačného centra a mediátori zapísaní v zozname mediátorov vedenom
Mediačným centrom (ďalej len „zoznam mediátorov“ v príslušnom gramatickom tvare).
2. Mediátori zapísaní v zozname mediátorov vykonávajú mediačnú činnosť podľa Zákona o mediácii a Štatútu
mediačného centra (výkon mediačnej činnosti).
3. Orgány Mediačného centra vykonávajú činnosť, ktorá spočíva najmä v materiálno-technickom zabezpečení
činnosti Mediačného centra (úkony súvisiace s výkonom mediačnej činnosti - iná činnosť).
4. Orgánom Mediačného centra je:
a) riaditeľ Mediačného centra (ďalej len „riaditeľ“ v príslušnom gramatickom tvare).
Článok V
Riaditeľ
1. Riaditeľa vymenúva a odvoláva zriaďovateľ.
2. Za riaditeľa môže byť vymenovaná každá plnoletá fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony v plnom
rozsahu, z hľadiska svojich skúseností je spôsobilá na výkon funkcie riaditeľa, je bezúhonná a jej vymenovanie
nie je v rozpore so Zákonom o mediácii, príp. s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Podmienkou
vymenovania za riaditeľa je predchádzajúci písomný súhlas dotknutej osoby s jej ustanovením.
3. Funkcia riaditeľa vzniká dňom uvedeným vo vymenovaní fyzickej osoby za riaditeľa, nie však skôr než je
vymenovanie doručené dotknutej fyzickej osobe.
4. Funkcia riaditeľa končí:
a) rozhodnutím zriaďovateľa o odvolaní riaditeľa z funkcie a o vymenovaní nového riaditeľa, a to odo
dňa prijatia tohto rozhodnutia, pokiaľ v tomto rozhodnutí nie je uvedený neskorší deň,
b) vzdaním sa funkcie riaditeľa a to dňom doručenia písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie
zriaďovateľovi,
c) smrťou riaditeľa,
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d) dňom, keď riaditeľ prestal spĺňať podmienky pre vymenovanie podľa ustanovenia článku V ods. 2
štatútu Mediačného centra.
5. Riaditeľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone
svojej funkcie alebo v súvislosti s ňou a to aj po zániku funkcie, pokiaľ zákon nestanovuje inak.
6. Riaditeľ nemôže byť zapísaný v zozname mediátorov.
7. Vzťah medzi riaditeľom a zriaďovateľom sa spravuje pracovným pomerom alebo obdobným
pracovnoprávnym vzťahom alebo mandátnou zmluvou.
Článok VI
Právomoc riaditeľa
1. Riaditeľ riadi a kontroluje činnosť Mediačného centra.
2. Riaditeľ zodpovedá zriaďovateľovi za výkon činnosti v zmysle štatútu mediačného centra.
3. Obmedzenia riaditeľa dané týmto štatútom alebo iným vnútorným predpisom vydaným zriaďovateľom sú voči
tretím osobám neučinné. Zriaďovateľ sa môže voči tretím osobám dovolávať týchto ustanovení len v prípade, ak
sú im známe.
4. Riaditeľ:
a) vedie zoznam mediátorov,
b) rozhoduje o návrhu na zápis a o návrhu na výmaz fyzickej osoby do/zo zoznamu mediátorov,
c) je oprávnený na vykonávanie všetkých právnych úkonov v rámci právomoci mu priznanej štatútom
mediačného centra.
d) dozerá na riadny priebeh mediačnej činnosti vykonávanej na Mediačnom centre,
e) zabezpečuje vypracovanie správy o činnosti a hospodárení Mediačného centra za kalendárny rok a
predkladá ju zriaďovateľovi, a to vždy do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka,
f) vypracúva návrh rozpočtu Mediačného centra a predkladá ho na schválenie zriaďovateľovi najneskôr
do 30. septembra kalendárneho roka predchádzajúceho kalendárnemu roku, ktorého sa predkladaný
rozpočet týka,
g) kontroluje dodržiavanie zriaďovateľom schváleného rozpočtu Mediačného centra.
5. Riaditeľ organizačne a administratívne zabezpečuje činnosť Mediačného centra.
6. Riaditeľ personálne a technicky zabezpečuje výkon mediačnej činnosti zo strany mediátorov, a to najmä tým,
že
a) ustanovuje v konkrétnej veci mediátora z osôb zapísaných v zozname mediátorov, pričom rešpektuje
dohodu strán mediačného konania o určení osoby mediátora,
b) v prípadoch ustanovených Štatútom mediačného centra rozhoduje zmene mediátora a o jeho odvolaní
z výkonu mediačnej činnosti v konkrétnom spore,
c) rozhoduje o námietke predpojatosti mediátora,
d) vykonáva ostatné činnosti a úkony potrebné na riadne vykonávanie mediácie v Mediačnom centre,
pokiaľ nejde o činnosti a úkony, ktoré podľa Štatútu mediačného centra alebo podľa iného jeho
vnútorného predpisu v konkrétnej veci vykonáva ustanovený mediátor.
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Článok VII
Mediátori
1. Mediačnú činnosť vykonávajú mediátori zapísaní v zozname mediátorov Mediačného centra, ktorí boli v
konkrétnej veci ustanovení v súlade s týmto štatútom.
2. Mediačnú činnosť podľa tohto štatútu vykonáva jeden mediátor, ustanovený v súlade s bodom 1 tohto článku.
Strany mediačného konania sa môžu v písomnej dohode o riešení sporu mediáciou alebo vo vyhlásení spísanom
do zápisnice podľa článku III, bodu I tohto štatútu dohodnúť, že spor bude mediovať nimi určený mediátor,
ktorý je zapísaný v zozname mediátorov. V prípade určenie mediátora stranami mediačného konania podľa
predchádzajúcej vety tohto odseku, mediátor ktorý už začal výkon mediačnej činnosti, vykoná len úkony, ktoré
neznesú odklad a spor odovzdá mediátorovi, ktorého si určili strany mediačného konania.
3. Mediátor je pri vykonávaní mediačnej činnosti nezávislý, nestranný a dôsledný. Mediátor je povinný poučiť
strany mediačného konania o ich právach, ktoré môžu byť mediáciou dotknuté a bez zbytočného odkladu ich
informovať o všetkých skutočnostiach, pre ktoré by mohol byť z výkonu mediácie vylúčený, ak so zreteľom na
jeho pomer k veci alebo stranám mediácie možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti. Práva a povinnosti
mediátora pri vykonávaní mediačnej činnosti sa spravujú zákonom o mediačnom konaní, Štatútom Mediačného
centra a Rokovacím poriadkom. Výkon činnosti mediátora musí byť v súlade s dobrými mravmi. V prípade, ak
nastane konflikt záujmov mediátora, riaditeľ je oprávnený na podnet alebo aj bez podnetu bez zbytočného
odkladu rozhodnúť o zmene mediátora v konkrétnom spore.
4. Mediátor je povinný, a to aj po skončení svojej funkcie, zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o
ktorých sa dozvedel pri výkone svojej funkcie alebo v súvislosti s ňou. Tejto povinnosti ho môže zbaviť len
strana mediačného konania, v ktorej záujme je zachovávať mlčanlivosť.
5. Mediátor zapísaný v zozname mediátorov Mediačného centra je povinný vykonávať činnosť mediátora na
základe svojho ustanovenia za mediátora v konkrétnom spore. Zápisom do zoznamu mediátorov súhlasí
a prijíma výkon mediačnej činnosti v spore podľa ustanovení tohto štatútu.
6. Mediátor je za výkon činnosti mediácie v konkrétnom spore odmeňovaný na základe uzatvoreného zmluvného
vzťahu, ktorý s ním uzatvára zriaďovateľ Mediačného centra. Výkon činnosti mediátora je podnikaním.
Článok VIII
Zápis do zoznamu mediátorov, výmaz zo zoznamu mediátorov
1. Predpoklady na výkon činnosti mediátora sú určené v zákone o mediácii a v tomto štatúte. Na zápis do
zoznamu mediátorov nie je právny nárok. Strata predpokladov na výkon činnosti mediátora je vždy dôvodom na
výmaz mediátora. Rozhodnutie riaditeľa o zápise fyzickej osoby alebo o výmaze mediátora do/zo zoznamu
mediátorov sa neodôvodňuje.
2. Podmienkou zápisu fyzickej osoby do zoznamu mediátorov je skutočnosť, že fyzická osoba musí byť
registrovaná Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky v registri mediátorov v zmysle ustanovení
zákona o mediácii. Rovnako podmienkou zápisu do zoznamu mediátorov je písomný súhlas mediátora so
zápisom.
3. Riaditeľ rozhodne o odvolaní mediátora z výkonu mediačnej činnosti v konkrétnom spore pred Mediačným
centrom v týchto prípadoch:
a) vzdaním sa funkcie mediátora na základe písomného oznámenia mediátora doručeného riaditeľovi
(i) o tom, že sa vzdáva funkcie mediátora v konkrétnom spore vedenom v Mediačnom centre,
pričom funkcia mediátora zaniká ku dňu doručenia takéhoto oznámenia riaditeľovi alebo
(ii) o tom, že mediátor sa vzdáva funkcie mediátora a požaduje výmaz zo zoznamu mediátorov;
v tomto prípade zaniká jeho funkcia dňom rozhodnutia riaditeľa o výmaze zo zoznamu
mediátorov, alebo
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b) dohodou strán mediačného konania o odvolaní mediátora, ak tento prestal spĺňať predpoklady na
výkon činnosti mediátora podľa článku VII bod. 3 tohto štatútu, alebo ak mediátor nevykonáva
mediačnú činnosť bez zbytočného odkladu potom, čo ho zmluvné strany na to upozornili. Funkcia
mediátora zaniká ku dňu doručenia písomnej dohody strán mediačného konania riaditeľovi, alebo
c) rozhodnutím riaditeľa o výmaze mediátora zo zoznamu mediátorov, alebo
d) rozhodnutím riaditeľa o zmene mediátora alebo jeho odvolaním z vykonávania činnosti mediátora v
konkrétnom spore, alebo
e) výmazom zo zoznamu mediátorov, alebo
f) smrťou mediátora.
4. Na návrh strany mediačného konania je riaditeľ oprávnený na prijatie rozhodnutia o odvolaní alebo o zmene
mediátora v konkrétnom spore, ak
a) mediátor nevykonáva mediačnú činnosť bez zbytočného odkladu z iného dôvodu, než je
nespôsobilosť na výkon funkcie mediátora alebo,
b) niektorí z účastníkov mediačného konania podal námietku predpojatosti mediátora.
5. Mediátor je povinný vzdať sa funkcie mediátora a požiadať o výmaz zo zoznamu mediátorov, ak nespĺňa
podmienky pre výkon činnosti mediátora ustanovené zákonom o mediácii, iným všeobecne záväzným právnym
predpisom alebo Štatútom mediačného centra.
6. Riaditeľ je oprávnený na prijatie rozhodnutia o výmaze mediátora zo zoznamu mediátorov:
a) ak mediátor nespĺňa predpoklady na výkon činnosti mediátora, alebo ak sa mediátor vzdá funkcie
mediátora a požiada o výmaz zo zoznamu mediátorov,
b) ak mediátor bez závažného dôvodu nevykonáva mediačnú činnosť v konkrétnom spore vedenom na
Mediačnom centre, ustanovenie článku VII bod 3 tohto štatútu týmto nie je dotknuté.
7. Pokiaľ v konkrétnom spore dôjde k odvolaniu alebo zmene mediátora z výkonu mediačnej činnosti
z akéhokoľvek dôvodu, riaditeľ v súlade s príslušnými ustanoveniami štatútu Mediačného centra zabezpečí
ustanovenie nového mediátora.
Článok IX
Všeobecné a osobitné podmienky pre zápis do zoznamu mediátorov
1. Do zoznamu mediátorov môže byť zapísaná každá fyzická osoba, ktorá spĺňa všeobecné a osobitné
podmienky pre zápis do zoznamu mediátorov.
2. Všeobecnými podmienkami pre zápis do zoznamu mediátorov sú:
a) plnoletosť,
b) spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
c) spôsobilosť na výkon funkcie mediátora z hľadiska skúseností a odbornej úrovne nadobudnutých
vedomostí,
d) bezúhonnosť,
e) neexistencia zákonných prekážok pre zápis fyzickej osoby do zoznamu mediátorov,
f) osvedčenie o úspešnom absolvovaní odbornej prípravy mediátora,
g) zápis v registri mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky.
3. Osobitnou podmienkou pre zápis do zoznamu mediátorov je vysoká znalosť problematiky mimosúdneho
riešenia sporov a ovládanie riešenia konfliktných situácii.
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Článok X
Materiálne zabezpečenie
1. Materiálne podmienky pre činnosť Mediačného centra zabezpečuje zriaďovateľ.
2. Zriaďovateľ vedie osobitnú účtovnú evidenciu týkajúcu sa činností Mediačného centra.
3. Zriaďovateľ zriadi osobitný bankový účet pre potreby Mediačného centra.
Článok XI
Záverečné ustanovenia
1. Zmeny a doplnenia štatútu Mediačného centra vydáva zriaďovateľ vo forme dodatkov k štatútu Mediačného
centra. Každý dodatok nadobudne platnosť a účinnosť dňom zverejnenia v Obchodnom vestníku, pokiaľ z
dodatku nevyplýva, že účinnosť nadobudne neskorším dňom.
2. Mediačné centrum postupuje od účinnosti zmeny a/alebo doplnenia štatútu Mediačného centra v mediačnom
konaní začatom pred zmenou a/alebo doplnením štatútu mediačného centra podľa zmeneného a/alebo
doplneného štatútu Mediačného centra, pokiaľ prechodné ustanovenia dodatku o zmene a/alebo doplnení štatútu
Mediačného centra nestanovujú, že mediačné konania začaté pred zmenou a/alebo doplnením štatútu
Mediačného centra sa dokončia podľa štatútu Mediačného centra platného a účinného v čase, keď sa mediačné
konania začali. V prípade, ak postupuje podľa ustanovení štatútu mediačného centra po jeho zmene, tak právne
úkony urobené pred zmenou a nároky, ktoré z nich vznikli, sa posudzujú podľa právnych predpisov platných
v čase keď sa uskutočnili.
3. Súčasťou tohto štatútu Mediačného centra je aj rokovací poriadok. Kde sa v texte tohto štatútu používa termín
štatút, myslí sa ním aj rokovací poriadok, pokiaľ z povahy a obsahu jeho ustanovenia nevyplýva niečo iné.
4. Štatút Mediačného centra nadobúda platnosť 28.6.2010 a účinnosť dňom jeho zverejnenia v Obchodnom
vestníku.
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