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

Vyhodnotenie 5. odborného seminára mediátorov
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) dňa
20. marca 2014 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/

STAKER, s.r.o. (ev. č. 4)
kontakt:
tel.: 0915/714 104; 0903/440 067; e-mail: staker@chello
webové sídlo:
http://www.staker.biz

2/

Univerzita Komenského v Bratislave, Centrum ďalšieho vzdelávania
(ev. č. 11)
kontakt:
tel.: 02/50 11 77 31
webové sídlo:
http://www.cdvuk.uniba.sk

3/

MEDIAČNÉ CENTRUM Mimosúdneho Riešenia Sporov (ev. č. 12)
kontakt:
tel.: 055/381 26 21; e-mail: mediacne.centrum.mrs@gmail.com
webové sídlo:
http://www.mediacnecentrum.com

4/

Mária Škondejová (ev. č. 23)
kontakt:
tel.: 0905/270 546; e-mail: majaskondejbb@szm.sk
webové sídlo:
http://www.kurz-mediacie.sk

Odborný seminár sa uskutočnil v termínoch od 17. novembra 2014 do 6. decembra
2014 a zúčastnilo sa na nich spolu 80 mediátorov. Z celkového počtu termínov (15) sa
uskutočnilo 7 termínov.
Ministerstvo
nasledujúcu tému:
o

ako

povinné

obsahové

zameranie

odborného

seminára

určilo

Začatie mediačného konania a právne účinky s tým spojené
(plynutie a prerušenie plynutia premlčacích lehôt, preklúzia)

Účastníci odborného seminára v rámci vykonanej spätnej väzby ocenili najmä:
- dobrý výber študijných materiálov
- vhodnosť priestorov, v ktorých sa odborný seminár uskutočňoval
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- 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 odborného seminára nebola
evidovaná.
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