VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA ASOCIÁLNEJ PRÁCE
SV. ALŽBETY, N.O.
INŠTITÚT ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA SOCIÁLNYCH
PRACOVNÍKOV
P.O.BOX 104, Palackého 1, 811 02 Bratislava

Vážené kolegyne, Vážení kolegovia,
dovoľujem si Vás osloviť s ponukou akreditovaného odborného seminára v rámci
ďalšieho vzdelávania mediátorov:

Odborný seminár september/október 2018:
Podnikateľské a administratívne aspekty mediačnej praxe
(ako podnikať v mediácii, vedenie dokumentácie a
archivácia v mediačnom procese)
Akreditovaný seminár.
VŠZaSP n.o. je registrovaný poskytovateľ vzdelávania v registri vzdelávacích inštitúcií
Ministerstva spravodlivosti SR.

Miesto konania

VŠ ZaSP sv. Alžbety, n. o., Nám. 1. mája, Bratislava
19.9.2018 BA ( 15.9.2018 uzávierka prihlášok)

Termíny konania

28.9.2018 Žilina (23.9.2018 uzávierka prihlášok)
29.9.2018 Prešov (23.9.2018 uzávierka prihlášok)

Organizačné
zabezpečenie

6.10.2018 BA ( 1.10.2018 uzávierka prihlášok)
Min. počet účastníkov: 12 osôb
Max. počet účastníkov: 30 osôb

Forma aktivity

Prednáška, praktické a rolové cvičenia, kazuistiky .

Cena

40,00 €
(Cena zahŕňa: lektorné, študijné materiály, príprava a tlač osvedčení, občerstvenie)
+ možnosť zakúpenia publikácie Mediácia v zdravotníctve, Wolters Kluwer, predajná
cena 9,90 €)

Obsahová náplň
8,30 - 9,15 mediácia ako podnikanie, práva a povinnosti mediátora ako
podnikateľa v zmysle zákona o mediácii, definovanie tzv. slobodného
povolania a formy jeho regulovania.
9,20 - 10,05 formy a metódy dohľadu Ministerstva spravodlivosti SR nad
výkonom mediácie ako podnikaním v zmysle zákona č.420/2004 Z.z. o
mediácii v znení neskorších predpisov.

10,10 - 10,55 analýza zákona o mediácii v kontexte obligatórnych a
fakultatívnych dokumentov, právnej regulácie postavenia mediátora a strán,
ich práv a povinností v rámci mediačného procesu.
11,00 - 11,45 štruktúra, forma a obsah obligatórnych výstupov mediácie v
zmysle zákona č.420/2004 Z.z. o mediácii v znení neskorších predpisov –
obligatórny obsah písomného poučenia v súvislosti s NCRL, potvrdenie o
skončení mediácie, Dohoda o začatí mediácie, Kniha mediácii v písomnej i
elektronickej forme, atď. Písomné potvrdenia na vyžiadanie - písomné
potvrdenie o dôvodoch odmietnutia podpisu Dohody o mediácii, resp.
potvrdenie o účasti na mediácii.
11,50 - 12,35 práca s internými dokumentami mediátora mimo zákona
č.420/2004 Z. z. o mediácii v znení neskorších predpisov – o. i. mediačná
doložka, zápisnica z mediačného auditu, Zmluva o výkone mediačných
služieb, žiadosť o mediáciu, ponuka na mediáciu, formy oslovenia
respondenta, interná štrukturovaná zápisnica z priebehu mediácie, „mapa“
konfliktov v mediácii, analýza emocionálnych a racionálnych prvkov v procese.
13,05 - 13,50 požiadavky na archiváciu dokumentov súvisiacich s výkonom
mediácie, analýza vedenia registratúry - súboru všetkých informácií, ktoré
eviduje mediátor v súvislosti so svojím podnikaním, elektronické uchovávanie
registratúrnych záznamov.
14,00 - 15,30 rolové cvičenia a praktický nácvik práce s obligatórnymi a
fakultatívnymi dokumentami pri výkone mediácie v zmysle zákona č.420/2004
Z.z. o mediácii v znení neskorších predpisov.
Cieľová skupina

Mediátori s ukončeným vzdelaním v zmysle zákona č.420/2004 Z. z.
o mediácii v platnom znení.

Štruktúra výučby

8 vyučovacích hodín

Výstup

Osvedčenie o absolvovaní odborného seminára

Odborný garant

JUDr. František Kutlík
JUDr. František Kutlík, mediátor, predseda Slovenského inštitútu pre mediáciu
a alternatívne riešenie sporov
Ing. Bronislava Švehláková, predsedníčka Asociácie rodinných mediátorov
Slovenska
JUDr. Juraj Pandi, zakladateľ platformy súdnej mediácie (court justice
mediation) na Slovensku.

Lektor

Kontaktné údaje

VŠ ZaSP sv. Alžbety, n. o. Bratislava
Kontaktná osoba: PhDr. Adriana Mitasová 0903 401 634
Prihlášky zasielať na mail: institut4@gmail.com;

Po potvrdení prihlášky Vám budú e-mailom zaslané platobné údaje.

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY:
Uhradený účastnícky poplatok za účasť sa v prípade Vašej neúčasti nevracia.
IVSP si vyhradzuje právo na zrušenie seminára z dôvodu nízkeho počtu
prihlásených, resp. odmietnutie záujemcov prihlásených po naplnení maximálneho
počtu účastníkov. Záujemcom, ktorí sa z tohto dôvodu vzdelávania nezúčastnia
bude ponúknutý náhradný termín alebo im bude zaplatený poplatok vrátený.
S úctou
prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD.
riaditeľ IVSP
Príloha:
záväzná prihláška

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA ASOCIÁLNEJ PRÁCE
SV. ALŽBETY, N.O.
INŠTITÚT ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA SOCIÁLNYCH
PRACOVNÍKOV
P.O.BOX 104, Palackého 1, 811 02 Bratislava

Záväzná prihláška
Záväzne sa prihlasujem na seminár:

Podnikateľské a administratívne aspekty mediačnej praxe (ako podnikať v
mediácii, vedenie dokumentácie a archivácia v mediačnom procese)

Dátum začiatku seminára:

Meno a priezvisko účastníka:

...........................................................................

.........................................................................

(prosím uviesť aj všetky tituly)

Dátum a miesto narodenia:

................................................................................

Registračné číslo mediátora: ..............................................................................................
Adresa trv. bydliska: ..............................................................................................
Fakturačné údaje: ..................................................................................................
Číslo telefónu:

................................................................................................

Mailová adresa:

.................................................................................................

