MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Sekcia dohľadu
Odbor dohľadu nad právnickými profesiami

Vyhodnotenie 6. odborného seminára mediátorov
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) dňa
25. marca 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
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: Ing. Mgr. František Oravec, PhD., JUDr. Marcela Szabóová, JUDr. Ing. Terézia
Bakšová, PhDr. Mária Matisová
2/ Univerzita Komenského v Bratislave, Centrum ďalšieho vzdelávania (ev.č. 11)
garant: JUDr. František Kutlík
lektori: Mgr. Katarína Batková, Ing. Bronislava Švehláková, JUDr. Ivana Hauerlandová, PhD.
3/ MEDIAČNÉ CENTRUM Mimosúdneho Riešenia Sporov (ev. č. 12)
garant: JUDr. Renáta Dolanská
lektori: JUDr. Renáta Dolanská, JUDr. Dana Baliová, JUDr. Beáta Swanová
4/ OZ Spoločnosť pre vzdelávanie a osobnostný rozvoj (ev. č. 13)
garant: JUDr. Ivana Gerdová
lektori: JUDr. Dagmar Tragalová
5/ Občianske združenie Mediačno – konzultačného centra SOVA (ev. č. 22)
garant: Mgr. Martin Dubníček
lektori: JUDr. Mária Karlíková, Mgr. Petr Maľa
6/ JUDr. Mária Škondejová (ev. č. 23)
garant: JUDr. Mária Škondejová
lektori: JUDr. Katarína Švecová, PhD.
Odborný seminár sa uskutočnil v termínoch od 18. mája 2015 do 6. júna 2015
a zúčastnilo sa na nich spolu 107 mediátorov. Z celkového počtu termínov (26) sa
uskutočnilo 7 termínov.
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Formálne a obsahové náležitosti mediačnej dohody
vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov

pri

Účastníci odborného seminára v rámci vykonanej spätnej väzby ocenili najmä:
- dobrý výber študijných materiálov
- vhodnosť priestorov, v ktorých sa odborný seminár uskutočňoval
- vysokú kvalitu poskytnutého občerstvenia
- 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,
- organizačné a materiálno-technické zabezpečenie odborného seminára vzdelávacími
inštitúciami a ich obsahovú náplň,
- možnosť výmeny skúseností medzi účastníkmi seminára.
-

Konštruktívna kritika zo strany účastníkov smerovala k:
zabezpečeniu väčšieho množstva vzorových materiálov a praktických prípadov

V súvislosti s námetmi tém na ďalší odborný seminár účastníci uviedli najmä
tieto témy:
-

mediáciu v oblasti obchodných vzťahov, vysporiadanie pohľadávok a záväzkov medzi
firmami
školská mediácia
mediácia v pracovnom práve (choroby z povolania)
spory v oblasti lekárstva
náhrada škody
dohody o úprave práv a povinností k deťom
susedské spory
spolupráca so súdmi
postavenie mediátora, štatút mediátora, registrácia dohôd v notárskom centrálnom registri
spotrebiteľské spory a ochrana spotrebiteľa
pripravované legislatívne zmeny v právnej úprave postavenia mediátora
pokračovanie v téme BSM vo svetle ďalších právnych predpisov
nehnuteľnosti
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