MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Sekcia civilného práva
Odbor dohľadu nad právnickými profesiami

Vyhodnotenie 3. odborného seminára mediátorov
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) dňa
17. októbra 2013 zverejnilo na svojej webovej stránke oznámenie o organizovaní odborného
seminára mediátorov podľa ustanovenia § 10a zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii
a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o mediácii“).
Na základe uvedeného oznámenia sa do uskutočnenia odborného seminára zapojilo
6 vzdelávacích inštitúcií, s ktorými ministerstvo uzavrelo Zmluvu o organizácii odborného
seminára v rámci ďalšieho vzdelávania mediátorov.
Do spolupráce s ministerstvom v rámci tejto aktivity sa zapojili tieto vzdelávacie
inštitúcie zapísané do registra vzdelávacích inštitúcií ministerstva:
1/ B. K. S. Úspech, s.r.o. (ev. č. 3)
garant: JUDr. Marcela Szabóová
lektori: PhDr. Štefan Matula, PhD., JUDr. Marcela Szabóová
2/ STAKER s.r.o. (ev. č. 4)
garant: Mgr. Lýdia Kádašiová
lektori: JUDr. Daniela Huttová, Mgr. Lýdia Kádašiová
3/ Univerzita Komenského v Bratislave, Centrum ďalšieho vzdelávania (ev. č.
11)
garant: JUDr. František Kutlík
lektori: Mgr. Zuzana Vasičáková Očenášová, MSc., Ing. Bronislava Švehláková
4/ MEDIAČNÉ CENTRUM Mimosúdneho Riešenia Sporov (ev. č. 12)
garant: JUDr. Renáta Dolanská
lektori: JUDr. Renáta Dolanská, JUDr. Dana Baliová, JUDr. Beáta Swanová, ThDr. Mgr.
Slávka Karkošková, PhD., PhDr. Elígia Marčoková, PaedDr. Gabriel Paľa, PhD., Mgr. Emília
Halagová
5/ FCM (Forum for Communication in Mediation) (ev. č. 19)
garant: PhDr. Ladislav Maczkó
lektori: PhDr. Ladislav Maczkó , Mgr. Mário Schwarz, PhD., Mgr. Lenka Danová
6/ Občianske združenie Mediačno - konzultačného centra SOVA (ev. č. 22)
garant: Mgr. Martin Dubníček
lektori: Mgr. Martin Dubníček, prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD., JUDr. Magdaléna
Drgoňová, PhDr. Alena Kotvanová
Odborný seminár sa uskutočnil v termínoch od 19. novembra 2013 až 7. decembra
2013 a zúčastnilo sa naň spolu 33 mediátorov. Z celkového počtu termínov (24) sa
uskutočnilo 5 termínov.
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Ministerstvo
nasledujúcu tému:
o

ako

povinné

obsahové

zameranie

odborného

seminára

určilo

Teória konfliktov a jej aplikácia v rámci rodinnej mediácie.

Účastníci odborného seminára v rámci vykonanej spätnej väzby ocenili najmä:
- vhodne zvolenú tému pre ďalší odborný posun mediátora v rámci rodinnej mediácie
- dobrú využiteľnosť získaných poznatkov v praxi
- skladbu lektorov, ich odborné kvality, praktické zručnosti, prednes, rýchle reakcie na
položené otázky a ich celkový prístup k účastníkom odborného seminára
- organizačné zabezpečenie odborného seminára vzdelávacími inštitúciami
- dodržiavanie časového harmonogramu.
Konštruktívna kritika účastníkov odborného seminára zahŕňala najmä tieto
aspekty:
- potreba častejšieho opakovania uvedenej témy v rámci organizovania ďalších odborných
seminárov vzhľadom na jej kľúčový charakter v činnosti mediátora
- zúženie témy vzhľadom na rozsah problematiky týkajúcej sa konfliktu.
V súvislosti s námetmi tém na ďalší odborný seminár účastníci uviedli najmä
tieto témy:
-

neverbálna komunikácia
mediácia v pracovnoprávnych vzťahoch
bezpodielové spoluvlastníctvo manželov a jeho vyporiadanie
striedavá starostlivosť
susedské spory
cezhraničná mediácia
mediácia obchodných sporov.
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