
 

 
    

    

 

 
 Bratislava, marec 2020 

 

Dôležité oznámenie 

Dňa 23. marca 2020 bola vydaná verejná vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej 
republiky, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia pri ohrození verejného 
zdravia podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“). 
Na základe uvedeného Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky nariadil opatrenie, ktorým 
sa podľa § 48 ods. 4 písm. d) vyhlášky všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a 
právnickým osobám zakazuje v termíne od 24. marca 2020 až do odvolania organizovať a 
usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.  

V nadväznosti na uvedené, ako aj s ohľadom na mimoriadnu situáciu súvisiacu so šírením 
nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, Ministerstvo spravodlivosti SR  oznamuje, že 
realizácia jarného bloku ďalšieho vzdelávania mediátorov pre rok 2020, ktorý sa mal uskutočniť 
podľa časového a obsahového harmonogramu odborných seminárov pre mediátorov v roku 2020 
zverejneného dňa 22.januára 2020 v období od 6. apríla 2020 do 26. apríla 2020, sa presúva na 
neurčito. V prípade akýchkoľvek zmien v nasledujúcom období Vás budeme v dostatočnom predstihu 
informovať na webovej stránke ministerstva. 
  
V súvislosti so vzniknutou mimoriadnou situáciou si ministerstvo dovoľuje zároveň uviesť, že 
v prípade mediátorov, ktorí mali v zmysle ustanovenia § 10a ods. 3 zákona č. 420/2004 Z.z. 
o mediácii v znení neskorších predpisov predložiť osvedčenie o absolvovaní odborného semináru 
v rámci ďalšieho vzdelávania mediátorov najneskôr v jarnom bloku vzdelávania pre rok 2020, bude 
akceptované osvedčenie z odborného semináru absolvovaného v najbližšom možnom termíne 
a bude sa naň hľadieť tak, akoby ho splnili včas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktná osoba: JUDr. Eva Szárazová 
 
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 
sekcia dohľadu   
odbor dohľadu nad právnickými profesiami 
Račianska ul. 71, 813 11 Bratislava 1 
Tel.: 02/888 91 535 
Fax: 02/888 91 614 
e-mail: eva.szarazova1@justice.sk 
 

 


