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Vyhodnotenie 14. odborného seminára mediátorov 
 
 

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) dňa 9. júla 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 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/    Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o., Inštitút ďalšieho vzdelávania  
               sociálnych pracovníkov (ev. č. 20) 

 garant:    JUDr. František Kutlík  
 lektori:  JUDr. František Kutlík, Ing. Bronislava Švehláková, JUDr. Juraj Pandi 
 

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

               lektori:  JUDr. Mária Škondejová, Mgr. Milan Cipciar 
 
 
3/    EDUKAČNÉ CENTRUM Mimosúdneho Riešenia Sporov (ev. č. 30) 

 garant:    JUDr. Renáta Dolanská  
               lektori:  JUDr. Renáta Dolanská, Ing. Erika Galbová, JUDr. Beáta Swanová, 

JUDr. Dana Baliová,  
 
4/    ASOCIÁCIA MEDIAČNÝCH CENTIER SLOVENSKA (ev. č. 31) 

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

 garant:    PhDr. Ernest Kováč  
 lektori:  PhDr. Ernest Kováč, Ing. Soňa Ďurčová 

  
Odborný seminár sa uskutočnil v termínoch od 18. septembra 2018 do 6. októbra 2018 a zúčastnilo 
sa na nich spolu 380 mediátorov. Z celkového počtu termínov (31) sa uskutočnilo 22 termínov. 

 
Ministerstvo ako povinné obsahové zameranie odborného seminára určilo nasledujúcu tému: 
Podnikateľské a administratívne aspekty mediačnej praxe (ako podnikať v mediácii, vedenie 
dokumentácie a archivácia v mediačnom procese). 

 
Účastníci odborného seminára v rámci vykonanej spätnej väzby ocenili najmä: 
 
-  účastníci ocenili najmä výber témy odborného seminára vzhľadom na jej aktuálnosť, 
- prepojenie výkladu s príkladmi z praxe, praktické ukážky mediácie, modelové situácie 
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-  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: 
 
- záujmu o zaraďovanie a striedanie tém z oblasti práva, psychológie, komunikačných zručností 

mediátora, marketingu a administratívy mediátora, 
- záujmu o tému školskej a rovesníckej mediácie, 
-  zabezpečeniu väčšieho množstva vzorových materiálov a praktických prípadov,  

 


