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 Bratislava, 4. február 2020 
 

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 10a ods. 2 zákona č. 420/2004 
Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o mediácii“) a v zmysle vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 424 zo                         
17. decembra 2015 o ďalšom vzdelávaní a preskúšaní mediátorov, organizuje odborný seminár ako 
súčasť ďalšieho vzdelávania mediátorov. 

 
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v súvislosti s organizáciou odborného seminára 
zverejňuje nasledovné oznámenie o organizovaní odborného seminára mediátorov: 

 
 

1/ Podmienky účasti vzdelávacích inštitúcií na uskutočnení odborného seminára 
 

Podmienkou účasti vzdelávacích inštitúcii na uskutočnení odborného seminára je platná akreditácia 
na vzdelávanie v oblasti mediácie podľa ustanovenia § 8 ods. 8 zákona o mediácii a zápis v registri 
vzdelávacích inštitúcií Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky ku dňu zverejnenia oznámenia 
vzdelávacím inštitúciám o uskutočnení odborného seminára na webovom sídle Ministerstva 
spravodlivosti Slovenskej republiky. 
 
2/ Termíny konania, rozsah odborného seminára a základné podmienky konania odborného 
seminára 
 
 a) Konanie odborného seminára sa predpokladá v termínoch:  
  
 - od 6. apríla 2020 do 26. apríla 2020 v rozsahu 8 vyučovacích  hodín (360 min.) 
 
 b) Základnou podmienkou organizácie a konania odborného seminára vzdelávacou 
inštitúciou je garancia vysokej odbornej a organizačnej úrovne realizácie odborného seminára, 
vrátane zabezpečenia dostupnosti odborného seminára pre mediátorov. 
 
3/ Povinná téma a obsahové zameranie odborného seminára 
  

 Mediácia v pracovnej oblasti. Mediácia ako pomocník pri profesijných 
pochybeniach. 
 

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky týmto vzdelávacie inštitúcie, ktoré spĺňajú vyššie 
uvedené kritériá  
 

vyzýva,  
 

aby najneskôr v lehote do 20 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia (t.j. do 24. februára 2020) na 
nižšie uvedených kontaktoch oznámili svoj záujem o organizáciu odborného seminára a v súlade s 
informáciami uverejnenými v tomto oznámení písomne predložili návrh usporiadania odborného 
seminára najmä s uvedením informácií o: 
 

- čase a mieste konania odborného seminára; 
- podrobnom programe odborného seminára; 
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- personálnom zabezpečení odborného seminára s uvedením údajov 
o garantoch a lektoroch odborného seminára; 

- organizačnom zabezpečení odborného seminára s uvedením minimálneho 
a maximálneho počtu možných uchádzačov; 

- počte odborných seminárov, ktoré možno v uvedenom období 
s navrhovaným obsahovým zameraním uskutočniť; 

- účastníckom poplatku (vo výške 40 EUR – 60 EUR vrátane DPH). 
 
 
Adresa a kontakt:  
 
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 
sekcia dohľadu   
odbor dohľadu nad právnickými profesiami 
Župné nám. 13 
813 11 Bratislava 1 
Tel.: 02/888 91 535 
Fax: 02/888 91 614 
 
Kontaktná osoba: JUDr. Eva Szárazová 
 


