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

Vyhodnotenie 2. odborného seminára mediátorov
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) dňa
15. januára 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
7 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. Rudolf Forgáč, PhDr. Štefan Matula, PhD., JUDr. Marcela Szabóová
2/ CIS – Slovakia, vzdelávanie a poradenstvo, s.r.o. (ev. č. 8)
garant: PhDr. Valéria Hudáková
lektori: PhDr. Valéria Hudáková, JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský, Mgr. Eva Bartošová,
PhDr. Nadežda Feketeová
3/ Univerzita Komenského v Bratislave, Centrum ďalšieho vzdelávania (ev.č. 11)
garant: JUDr. František Kutlík
lektori: JUDr. František Kutlík, MUDr. Peter Hunčík
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.
5/ Centrum mediačných dohôd MEDIÁCIA BB (ev. č. 15)
garant: Mgr. Bc. Gabriela Vidová
lektori: Mgr. Bc. Gabriela Vidová, PhDr. Eva Hromjak Magdziaková
6/ FCM (Forum for Communication in Mediation) o.z. (ev. č. 19)
garant: Mgr. Mário Schwarz, PhD., PhDr. Ladislav Mackó
lektori: Mgr. Mário Schwarz, PhD., Mgr. Lenka Danová, PhDr. Miroslava Kristínová
Wieckowska
7/ Gavalieri s.r.o. (ev. č. 21)
garant: Mgr. Andrej Bábsky
lektori: Mgr. Ferdinand Podoba
Odborný seminár sa uskutočnil v termínoch od 18. marca 2013 do 6. apríla 2013
a zúčastnilo sa naň spolu 66 mediátorov. Z celkového počtu termínov (41) sa uskutočnilo
7 termínov.

Vybavuje:

Adresa:

Tel :

Email:

Mgr. Katarína Šimonová

Župné nám. 13
81311 Bratislava

02/59353550
02/5935 3111

katarina.simonova@justice.sk

Ministerstvo
nasledujúce témy:

ako

povinné

obsahové

zameranie

odborného

seminára

o

Význam sebapoznávania mediátora;

o

Zvládanie vlastných negatívnych emócií mediátora;

o

Komunikačné a psycho-sociálne zručnosti mediátora;

o

Náročné situácie a nároční klienti v mediačnom procese.

určilo

Účastníci odborného seminára v rámci vykonanej spätnej väzby ocenili najmä:
- splnenie očakávaní vo vzťahu k cieľu odborného seminára,
- dobrú využiteľnosť získaných poznatkov a zručností v praxi,
- skladbu lektorov, ich odborné kvality, praktické zručnosti, osobnostné predpoklady,
pedagogické zručnosti, prednes, rýchle reakcie na položené otázky a ich celkový prístup
k účastníkom odborného seminára,
- zapájanie účastníkov seminára do diskusie a do riešenia praktických otázok,
- organizačné zabezpečenie odborného seminára vzdelávacími inštitúciami a ich obsahovú
náplň,
- rozšírenie znalostí sebamanažmentu mediátora,
- možnosť nadviazať nové kontakty medzi účastníkmi seminára navzájom,
- možnosť výmeny skúseností medzi účastníkmi seminára.
Konštruktívna kritika účastníkov odborného seminára zahŕňala najmä tieto
aspekty:
-

nespokojnosť s oslovením účastníkov množstvom pozvánok na odborný seminár,
menší počet tém a ich podrobnejšie rozpracovanie,
vytvorenie väčšieho priestoru pre kazuistiky, prípady z praxe, modelové situácie,
vytvorenie väčšieho priestoru pre výmenu skúseností,
krátkosť času medzi oznámením o uskutočnení seminára a jeho samotnou realizáciou,
zmena legislatívy (zjednodušenie začatia procesu mediácie).
V súvislosti s námetmi tém na ďalší odborný seminár účastníci uviedli najmä:

- komunikačné metódy v prípade introvertných a málokomunikatívnych klientov a v prípade
odmietavých klientov,
- kurz vedený formou psychologického tréningu,
- praktické ukážky mediácie (simulované mediácie, nácvik možností),
- interakcia: mediátor vs. klient,
- mechanizmus vzniku, priebehu a ukončenia konfliktov,
- osobnostné typy, komunikačné typy a ich vzťah k spôsobu vnímania a riešenia konfliktov,
vzťah kultúry k spôsobu riešenia konfliktov,
- praktické ukážky tvorby mediačnej dohody,
- tzv. „Balintovské skupiny“.
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