VYHODNOTENIE 11. ODBORNÉHO SEMINÁRA MEDIÁTOROV
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) dňa 28. júla 2017
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:

PhDr. Jana Pružinská, PhD.

lektori:

JUDr. Romana Smyčková, PhD., JUDr. Katarína Gešková, PhD.

2/ JUDr. Mária Škondejová (ev. č. 23)
garant:

JUDr. Mária Škondejová

lektori:

Mgr. Eva Rupcová

3/ EDUKAČNÉ CENTRUM Mimosúdneho Riešenia Sporov (ev. č. 30)
garant:

JUDr. Renáta Dolanská

lektori:

JUDr. Renáta Dolanská, JUDr. Beáta Swanová, JUDr. Miriam Imrich
Breznoščáková,PhD.

4/ J&E business consulting, s.r.o. (ev. č. 32)
garant:

Mgr. Eva Rupcová

lektori:

Mgr. Eva Rupcová, JUDr. Eliška Mančíková

5/ Asociácia mediačných centier Slovenska (ev. č. 31)
garant:

JUDr. Dagmar Tragalová

lektori:

JUDr. Ivana Gerdová, JUDr. Dagmar Tragalová

Odborný seminár sa uskutočnil v termínoch od 18. septembra 2017 do 8. októbra 2017 a zúčastnilo
sa na nich spolu 283 mediátorov. Z celkového počtu termínov 33 sa uskutočnilo 17 termínov.
Ministerstvo ako povinné obsahové zameranie odborného seminára určilo nasledujúcu tému:
Možnosti mediácie podľa Civilného mimosporového poriadku.
Účastníci odborného seminára v rámci vykonanej spätnej väzby ocenili najmä:
- aktuálnosť témy odborného seminára, jeho program,
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-

profesionalitu lektorov ako aj ich výborné lektorské skúsenosti,
spracovanie témy na odbornej úrovni, prehľadne, doplnenej aj o príklady z praxe
organizačné a materiálno-technické zabezpečenie odborného seminára vzdelávacími inštitúciami
získanie nových znalostí, ktoré môžu využiť v praxi

Konštruktívna kritika zo strany účastníkov nebola evidovaná.
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