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 Bratislava, 16. novembra 2022 
 

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. 424/2015 Z.z. 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, pričom uvedenú podmienku musia vzdelávacie inštitúcie spĺňať 
aj ku dňu uskutočnenia odborného semináru. 
 
2/ Termíny konania, rozsah odborného seminára a základné podmienky konania odborného 
seminára 
 

a) Konanie odborného seminára sa predpokladá v termíne:  
 

- od 1. januára 2023 do 31. marca 2023 v rozsahu 8 vyučovacích  hodín (360 min.) 
- od 1. apríla 2023 do 30. júna 2023 v rozsahu 8 vyučovacích  hodín (360 min.) 
- od 1. júla 2023 do 30. septembra 2023 v rozsahu 8 vyučovacích  hodín (360 min.) 
- od 1. októbra 2023 do 31. decembra 2023 v rozsahu 8 vyučovacích  hodín (360 min.) 
 
Konanie odborného seminára sa predpokladá v termínoch vyššie uvedených, ktoré sú 
rozdelené na kalendárne štvrťroky, a to za predpokladu, že ak vzdelávacia inštitúcia 
vypíše jeden seminár v danej téme, ďalší seminár v tej istej téme môže vzdelávacia 
inštitúcia vypísať až v ďalšom kalendárnom štvrťroku. To znamená, že v každom 
kalendárnom štvrťroku môže vzdelávacia uskutočniť jeden odborný seminár na právnu 
tému a jeden odborný seminár na ďalšiu tému (neprávnu). 

 
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 

  

  SPOLOČNÁ STAROSTLIVOSŤ O MALOLETÉ DETI, NOVELIZOVANÉ USTANOVENIA 
CIVILNÉHO MIMOSPOROVÉHO PORIADKU SÚVISIACE S ROZHODOVANÍM SÚDOV 
VO VECIACH STAROSTLIVOSTI O MALOLETÝCH. 
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 VYBRANÉ SOCIÁLNE ZRUČNOSTI - ZÍSKAVANIE DÔVERY ÚČASTNÍKOV MEDIÁCIE, 
KOMUNIKAČNÉ ZRUČNOSTI MEDIÁTORA, VEDENIE ODDELENÝCH STRETNUTÍ 
V MEDIÁCII 

 
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 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; 
- personálnom zabezpečení odborného seminára s uvedením údajov 

o garantoch a lektoroch odborného seminára, v rozsahu ich mena, priezviska, 
titulov, odborného zaradenia a odbornej praxi; 

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

- účastníckom poplatku (vo výške 50 EUR – 70 EUR vrátane DPH). 
 
 
V prípade existencie nepredvídateľnej situácie, ktorá by objektívne znemožnila uskutočnenie 
odborných seminárov pre mediátorov v prezenčnej forme, ministerstvo oznamuje, že termíny 
uvedené v návrhoch vzdelávacích inštitúcií o usporiadaní odborného seminára v prezenčnej forme 
budú automaticky zmenené na dištančnú formu, pričom ministerstvo bude vychádzať z informácií 
uvedených v predmetných návrhoch vzdelávacích inštitúcií.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Adresa a kontakt:  
 
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 
sekcia dohľadu   
odbor dohľadu nad právnickými profesiami 
Račianska ul. 71 
813 11 Bratislava 1 
Tel.: 02/888 91 535 
 
Kontaktná osoba: JUDr. Eva Szárazová 
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