MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Sekcia dohľadu
Odbor dohľadu nad právnickými profesiami

Vyhodnotenie 7. odborného seminára mediátorov
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) dňa
28. augusta 2015 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
5 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/ Univerzita Komenského v Bratislave, Centrum ďalšieho vzdelávania (ev.č. 11)
garant: JUDr. František Kutlík
lektori: JUDr. Ivana Hauerlandová, PhD.
2/ MEDIAČNÉ CENTRUM Mimosúdneho Riešenia Sporov (ev. č. 12)
garant: JUDr. Renáta Dolanská
lektori: JUDr. Renáta Dolanská, JUDr. Dana Baliová, JUDr. Beáta Swanová
3/ OZ Spoločnosť pre vzdelávanie a osobnostný rozvoj (ev. č. 13)
garant: JUDr. Ivana Gerdová
lektori: JUDr. Dagmar Tragalová
4/ FCM (Forum for Communication in Mediation) (ev. č. 19)
garant: JUDr. Barbora Roštárová
lektor: JUDr. Barbora Roštárová
5/ JUDr. Mária Škondejová (ev. č. 23)
garant: JUDr. Mária Škondejová
lektori: JUDr. Mária Škondejová
Odborný seminár sa uskutočnil v termínoch od 13. októbra 2015 do 31. októbra 2015
a zúčastnilo sa na nich spolu 174 mediátorov. Z celkového počtu termínov (26) sa
uskutočnilo 14 termínov.
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Mediácia obchodnoprávnych sporov
-

začiatok a koniec mediácie – forma a účinnosť
vznik a zánik záväzkov
- doby, lehoty, plynutie premlčania, preklúzia

Vybavuje:

Adresa:

Tel :

Email:

JUDr. Katarína Šimonová

Župné nám. 13
81311 Bratislava

02/88891550
02/5935 3111

katarina.simonova@justice.sk

-

dohoda o postupnom splácaní dlhu – forma, účinnosť
a záväznosť
štádiá uplatnenia mediácie a jej benefity v prípade už
existujúceho súdneho konania (vrátenie poplatku v závislosti
od štádia konania)
pohľadávka v dočasnej mandátnej správe – s kým viesť
mediačné konanie (mediácia ako forma predchádzania
vymáhania)
riešenie akcesorických záväzkov prostredníctvom mediácie
ochrana práv dlžníka spotrebiteľa, keď dlh nevznikol z jeho
podnikania alebo profesijnej činnosti

Účastníci odborného seminára v rámci vykonanej spätnej väzby ocenili najmä:
- naplnenie požiadaviek, ktoré účastníci mali a cieľa, ktorý od odborného seminára očakávali
- aktuálnosť zvolenej témy a 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,
- vhodnosť priestorov, v ktorých sa odborný seminár uskutočňoval,
- organizačné a materiálno-technické zabezpečenie odborného seminára vzdelávacími,
inštitúciami a ich obsahovú náplň.
-

Konštruktívna kritika zo strany účastníkov smerovala k:
zabezpečeniu väčšieho množstva vzorových materiálov a praktických prípadov,
organizovanie seminára až po spotrebiteľskej novele,
prizvanie odborníkov z praxe (psychológ, pedagóg atď.),
príliš veľký rozsah pre neprávnikov,
potreba umožniť stiahnutie materiálov v elektronickej podobe na USB kľúč alebo CD.
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