
Štatút Mediačného centra 

Mediačné centrum MMM, s.r.o. 

 

Čl. l 

Úvod 

 

1. Mediačné centrum zriadené obchodnou spoločnosťou Mediačné centrum MMM, s.r.o., 
so sídlom Hlavná 81, 040 01 Košice, IČO: 47 363 991, zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 33079/V, konajúca prostredníctvom 
konateľa Ing. Petra Matyšáka PhD., EMBA (ďalej len „zriaďovateľ“) je centrom pre 
výkon činnosti mediátorov zapísaných v zozname mediátorov vedenom Mediačným 
centrom podľa zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii v znení neskorších zmien a doplnkov 
(ďalej len „zákon o mediácii“) a Štatútu mediačného centra. 

2. Zriaďovateľ v súlade s ustanovením § 11 a nasl. zákona o mediácii zriadil mediačné 
centrum s názvom: Mediačné centrum MMM, s.r.o. (ďalej len „mediačné centrum“). 

3. Sídlom mediačného centra : Hlavná 81,  040 01 Košice 

4. Mediačné konanie môže byť vedené v sídle mediačného centra, v sídle mediátora, alebo 
na inom mieste dohodnutom s osobami zúčastnenými na mediácii a mediátorom.  

5. Zriaďovateľ môže zriadiť aj pobočky mediačného centra mimo jeho sídla. 

 

Čl. II 

Zameranie mediačného centra 

 

Mediačné centrum sa zameriava na spory, ktoré vznikajú z občianskoprávnych, rodinnoprávnych, 
pracovnoprávnych a obchodných záväzkových vzťahov podľa § 1 ods. 2 a nasledovné zákona 
o mediácii č. 420/2004 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov. 

 

Čl. III 

Organizačná štruktúra 

1. Organizačná štruktúra mediačného centra sa skladá z riaditeľa a mediátorov. Činnosť 
mediačného centra, ako aj pobočky, organizuje, riadi a zaň zodpovedá riaditeľ 
mediačného centra, ktorým je zriaďovateľ, resp. ním poverená osoba. 



2. Riaditeľ s pomocou svojich spolupracovníkov a mediátora vykoná nevyhnutné prípravy 
pre mediáciu. 

3. Prípravou mediácie sa rozumie kontakt so stranami zúčastnenými na mediácii, spísanie 
dohody o začatí mediácie a dohodnutie termínu začatia mediácie, monitorovanie priebehu 
mediačného konania a riadne ukončenie mediačného konania. 

4. Riaditeľ poskytuje mediátorom mediačného centra súčinnosť a odbornú pomoc pri 
realizácii mediačných konaní. 

 

Čl. IV 

Osobitné predpoklady mediátora  

 

1. Mediačné centrum zapíše do zoznamu mediátorov mediačného centra mediátora, ktorý 
spĺňa podmienky  stanovené zákonom o mediácii č. 420/ 2004 Z. z. v platnom znení a 
ktorý prejaví záujem byť zapísaný v zozname medičného centra. 

2. Mediačné centrum môže žiadosť mediátora o zápis do zoznamu mediačného centra 
odmietnuť i bez uvedenia dôvodu. 

3. V prípade porušovania ustanovení tohto štatútu alebo vykonávacích predpisov 
mediátorom, môže zriaďovateľ mediátora vymazať zo zoznamu mediátorov mediačného 
centra. 

4. Mediátor  zapísaný v zozname mediátorov tohto mediačného centra môže byť zapísaný aj 
v zoznamoch iných mediačných centier. 

5. Mediátor vedie písomnú evidenciu ním mediovaných prípadov v číselnom poradí 
s uvedením zúčastnených osôb na mediácii, začiatku a skončenia mediácie. 

 

Čl. V 

Pravidlá o odmenovaní 

 

1. Mediátor má nárok na odplatu za mediovaný prípad po ukončení mediácie. Odplata 
mediátora je súčasťou mediačnej odmeny, ktorú sú osoby zúčastnené na mediácii 
povinné zaplatiť zriaďovateľovi podľa dohody, resp. sadzobníka. 

2. Výška odmeny mediátora, ktorú platí zriaďovateľ mediátorovi sa určuje dohodou.  

3. Príjmy a výdavky mediačného centra vedie v účtovníctve zriaďovateľ. 



4. Na činnosť mediačného centra môžu prispievať mediátori zapísaní v zozname 
mediátorov mediačného centra. Výška príspevku na činnosť mediačného centra je určená 
dohodou.  

5. Pokiaľ mediačná odmena a náhrady neobsahujú DPH a mediátor je platca DPH, odplata 
mediátora a jeho náhrady sa alikvótne  znížia o výšku tejto DPH. 

 

Čl. VI 

Zánik mediačného centra 

 

Mediačné centrum môže zaniknúť na základe rozhodnutia zriaďovateľa o zrušení mediačného 
centra. Svoje rozhodnutie o zrušení mediačného centra oznámi zriaďovateľ mediátorom 
zapísaným v zozname mediačného centra. Rozhodnutie zriaďovateľa o zrušení mediačného 
centra uverejní zriaďovateľ aj v Obchodnom vestníku a zánik oznámi príslušným orgánom. 

 

Čl. VII 

Zoznam mediátorov mediačného centra 

 

1. Ing. Peter Matyšák, PhD., 333, 044 42 Košické Olšany, evidenčné číslo v zozname 
mediátorov Ministerstva spravodlivosti SR: 862. 

2. Mgr. Alžbeta Matyšáková, Vihorlatská 16, 831 04 Bratislava, evidenčné číslo v zozname 
mediátorov Ministerstva spravodlivosti SR: 1077. 

 

Čl. VIII 

Záverečné ustanovenie 

 

1. Štatút mediačného centra nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho zverejnenia 
v Obchodnom vestníku. 

2. Zmeny a doplnenia štatútu mediačného centra vydáva zriaďovateľ vo forme dodatkov  
štatútu mediačného centra. Každý dodatok nadobudne platnosť a účinnosť dňom 
zverejnenia v Obchodnom vestníku, pokiaľ z dodatku nevyplýva, že účinnosť nadobudne 
neskorším dňom.   

 

V Košiciach dňa 06.09.2016     Ing. Peter Matyšák PhD., EMBA. 


