
 
 

 
Vybavuje: Adresa: Tel : Email: 

JUDr. Eva Szárazová 
Župné nám. 13  
813 11 Bratislava 

02/88891535  
02/888913111 

eva.szarazova1@justice.sk 

 

 

    

Vyhodnotenie 13. odborného seminára mediátorov 
 
 

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) dňa 7. februára 2018 
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 zapojili 3 vzdelávacie inštitúcie, 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/    EDUKAČNÉ CENTRUM Mimosúdneho Riešenia Sporov (ev. č. 30) 

 garant:    JUDr. Renáta Dolanská  
               lektori:  JUDr. Peter Straka, JUDr. Eliška Wagshalová, JUDr. Beáta Swanová, 

JUDr. Renáta Dolanská 
 
2/    ASOCIÁCIA MEDIAČNÝCH CENTIER SLOVENSKA (ev. č. 31) 

 garant:    JUDr. Dagmar Tragalová  
               lektori:  JUDr. Ivana Gerdová 
 
3/    J&E business consulting, s.r.o. (ev. č. 32) 

 garant:    Mgr. Eva Rupcová  
 lektori:  Mgr. Eva Rupcová, Mgr. Peter Mészáros, PhD., Mgr. Daniel Solárik, 

JUDr. Magdaléna Drgoňová, JUDr. Emília Guľová 
  
Odborný seminár sa uskutočnil v termínoch od 9. apríla 2018 do 28. apríla 2018 a zúčastnilo sa na 
nich spolu 180 mediátorov. Z celkového počtu termínov (19) sa uskutočnilo 8 termínov. 

 
Ministerstvo ako povinné obsahové zameranie odborného seminára určilo nasledujúcu tému: 
Možnosti mediácie podľa Civilného sporového poriadku. 

 
Účastníci odborného seminára v rámci vykonanej spätnej väzby ocenili najmä: 
 
-  naplnenie požiadaviek, ktoré účastníci mali a cieľa, ktorý od odborného seminára očakávali 
-  výber témy , ktorá oslovila nielen mediátorov zúčastňujúcich sa na seminári v pozícii účastníkov, ale 

aj lektorov z prostredia justície a mediácie, 
-  skladbu lektorov, ich odborné kvality, praktické zručnosti, osobnostné predpoklady, prednes, rýchle 

reakcie na položené otázky a ich celkový prístup k účastníkom odborného seminára,  
-  vhodnosť priestorov, v ktorých sa odborný seminár uskutočňoval,  
- organizačné a materiálno-technické zabezpečenie odborného seminára vzdelávacími inštitúciami 

a ich obsahovú náplň.  
 
Konštruktívna kritika zo strany účastníkov smerovala k: 
 
- väčšej potrebe vzdelávania mediátorov z oblasti psychológie a komunikačných zručností mediátora. 


