MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Sekcia civilného práva
Odbor civilného práva procesného a dohľadu

Vyhodnotenie odborného seminára mediátorov
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) dňa
3. mája 2012 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/ Inštitút pre verejnú správu (ev. č. 1)
garant: Mgr. Eva Rupcová
lektori: PhDr. Ernest Kováč, JUDr. Marcela Szabóová, Mgr. Eva Rupcová, PhDr. Jana
Pružinská, PhD.
2/ B. K. S. Úspech, s.r.o. (ev. č. 3)
garant: JUDr. Marcela Szabóová
lektori: PhDr. Ernest Kováč, PhDr. Štefan Matula, PhD., Mgr. Eva Rupcová, JUDr. Marcela
Szabóová, PhDr. Jana Pružinská, PhD.
3/ CIS – Slovakia, vzdelávanie a poradenstvo, s.r.o. (ev. č. 8)
garant: Mgr. Eva Bartošová
lektori: Mgr. Eva Bartošová, JUDr. Ján Farkaš, JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský, JUDr. Peter
Straka, JUDr. Ján Lemeš, Mgr. Peter Straka, JUDr. Pavol Tkáč, JUDr. Daniela Baranová,
JUDr. Eva Straková, Ing. Michal Fáber,
4/ Univerzita Komenského v Bratislave, Centrum ďalšieho vzdelávania (ev. č.
11)
garant: JUDr. František Kutlík
lektori: JUDr. František Kutlík, MUDr. Peter Hunčík, Mgr. Zuzana Vasičáková Očenášová,
MSc., Mgr. Katarína Mikulová, PhD., Mgr. Boris Široký
5/ 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.
6/ Centrum mediačných dohôd MEDIÁCIA BB (ev. č. 15)
garant: JUDr. Mária Škondejová
lektori: JUDr. Katarína Švecová, PhD.
Odborný seminár sa uskutočnil v termínoch od 13. júna 2012 až 6. júla 2012
a zúčastnilo sa naň spolu 142 mediátorov (z celkového počtu 549 mediátorov zapísaných
1
Vybavuje:

Adresa:

Tel :

Email:

Mgr. Katarína Šimonová

Župné nám. 13
81311 Bratislava

02/59353550
02/5935 3111

katarina.simonova@justice.sk

do registra mediátorov ministerstva), pričom dve mediátorky sa zúčastnili súčasne na dvoch
odborných seminároch v dvoch rôznych vzdelávacích inštitúciách. Z celkového počtu
termínov (35) sa uskutočnilo 12.
Osvedčenie o účasti na odbornom seminári bolo vydané 6 účastníkom v rozpore
so zákonom o mediácii a so Zmluvou o organizácii odborného seminára v rámci ďalšieho
vzdelávania mediátorov, nakoľko v čase konania odborného seminára neboli zapísaní
v registri mediátorov ministerstva, príp. boli z registra mediátorov vyčiarknutí. Z tohto
dôvodu nebude uvedený odborný seminár pre účely splnenia zákonnej povinnosti
absolvovania dvoch odborných seminárov počas piatich rokov podľa ustanovenia § 10a
ods. 2 zohľadňovaný. O tejto skutočnosti boli písomne vyrozumení ako samotní účastníci, tak
i príslušné vzdelávacie inštitúcie.
Ministerstvo ako povinné obsahové zameranie odborného seminára určilo
nasledujúce témy:
1.
o Aktuálny vývoj právnych predpisov súvisiacich s výkonom mediácie:
 mediátor a poskytovanie právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi;
 schválenie mediačnej dohody ako súdneho zmieru;
o Úloha a zodpovednosť mediátora v procese mediácie; etické štandardy
správania mediátora (praktické prípady neetického správania mediátora,
kazuistiky); nezávislosť a nestrannosť mediačného procesu;
2.
o Využitie a osobitosti mediácie pri:
 úprave rodinnoprávnych vzťahov, vrátane striedavej osobnej
starostlivosti;
 konfliktoch v rodinnom prostredí a hrozbe domáceho násilia;
o Špecifické komunikačné zručnosti a právne vedomie mediátora v
rodinnoprávnych sporoch, model spolupráce s inými profesiami v
rodinnoprávnych konfliktoch.
Účastníci odborného seminára v rámci vykonanej spätnej väzby ocenili najmä:
- 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
- možnosť výmeny skúseností v diskusii
- porovnávanie vývoja mediácie v SR vo vzťahu k smernici EÚ
- právne aspekty mediačného procesu a náležitosti dohôd.
Konštruktívna kritika účastníkov odborného seminára zahŕňala najmä tieto
aspekty:
-

menší počet tém a ich podrobnejšie rozpracovanie
väčší priestor pre kazuistiky, prípady z praxe, modelové situácie
krátkosť času medzi oznámením o uskutočnení seminára a jeho samotnou realizáciou
zmena legislatívy (zjednodušenie začatia procesu mediácie)
prispôsobenie tém odborných seminárov najmä mediátorom – „neprávnikom“.
V súvislosti s námetmi tém na ďalší odborný seminár účastníci uviedli najmä:
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- aplikácia mediácie v praxi
- mediátor a súdne konanie, vzťah mediátor – notár, mediátor - advokát
- praktické zručnosti mediátora (komunikačné a psycho - sociálne zručnosti a zručnosti
v prípadoch ťažko komunikatívnych záujemcov o mediáciu)
- rodinná mediácia (priateľské/slušné rozvody, BSM, rodičovské dohody)
- cezhraničná mediácia, online mediácia, mediácia v štátnej správe a samospráve, mediácia
v pracovných a obchodných vzťahoch, spotrebiteľská mediácia, susedské spory, rovesnícka
mediácia
- pripravované legislatívne zmeny
- vzorové dokumenty, zjednotenie postupov
- supervízia
- mediácia v zahraničí a formy spolupráce
- šírenie osvety a budovanie povedomia o mediácii.
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