
 

 

POZVÁNKA 

na workshop 

7 ROKOV MEDIÁCIE NA SLOVENSKU 

9.9.2011  Poprad 

 

Vážená kolegyňa, 

Vážený kolega, 

 

pri príležitosti 7. výročia účinnosti zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii, si Vás touto cestou 

dovoľujeme   p o z v a ť   na workshop  

 

Téma:  Zefektívnenie uplatňovania mediácie ako účinného nástroja odbremeňovania súdov, 

 

 ktorý sa bude konať:   

 

Kde:  v Hoteli Poprad, v POPRADE 

Dňa:   9.9.2011 /piatok/ 

Kedy:  so začiatkom od 10,00 hod. /prezencia od 9,00 hod./  

 

Program:  1.  Úvod, otvorenie  10,00 - 10,10 hod. 

 2.  Informácie o stave mediácie vo vybraných štátoch EÚ  10,10 - 11,00 hod. 

 3.  Zákon č. 420/2004 Z.z. o mediácii - analýza súčasného  

      právneho stavu a pripravovaných legislatívnych úprav 11,00 – 12,00 hod. 

 4.  Obed 12,00 – 13,00 hod. 

 5.  Mediácia v praxi - výmena skúsenosti a brainstorming  

      – facilitátor Mgr. Ladislav Briestensky 13,00 – 15,30 hod. 

 6.  Záver 15,30 – 15,45 hod. 

 7.  Krátka tlačová beseda 16,00 hod. 

 



 

 

Účastnícky poplatok: 10,- € 

- obed a občerstvenie počas workshopu je v cene účastníckeho 

poplatku 

 

 

Na tento workshop sme si dovolili pozvať aj predstaviteľov a zástupcov Ministerstva spravodlivosti 

SR a okresných a krajských súdov SR. 

 

 

V prípade vážneho záujmu, prosíme, potvrďte Vašu účasť do 31.8.2011, a to zaslaním vyplnenej 

PRIHLÁŠKY V ELEKTRONICKEJ PODOBE e-mailom na adresu: 7rokovmediace@gmail.com. 

V lehote do 31.08.2011 je tiež potrebné uhradiť účastnícky poplatok podľa nižšie uvedených 

pokynov, inak Vaša PRIHLÁŠKA stráca platnosť, a tým aj Vaša účasť na tomto workshope. 

Zaslaním prihlášky a uhradením účastníckeho poplatku sa záväzne prihlasujete na tento workshop. 

 

 

POKYNY PRE ÚHRADU ÚČASTNÍCKEHO POPLATKU: 

 

na účet Slovenskej komory mediátorov, Račianka 66, 831 02 Bratislava  

názov banky: Tatra banka, a.s. 

účet číslo: 26 25 02 88 54 / 1100  

konštantný symbol: 0308  

variabilný symbol: 20110909 

správa / poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko účastníka workshopu 

 
Prihlásenému účastníkovi workshopu, ktorý sa po prihlásení a zaplatení účastníckeho poplatku z workshopu 

odhlási/zruší svoju účasť, sa už zaplatený účastnícky poplatok za workshop nevracia. Za účastníka, ktorý sa z 

workshopu odhlási / zruší svoju účasť, sa workshopu môže zúčastniť iná, ním vybraná osoba. 

 

 

S  ú c t o u , 

 

 JUDr. Renáta Dolanská JUDr. Marcela Szabóová

 Podpredsedníčka Predsedníčka 

 Asociácia mediátorov Slovenska Slovenská komora mediátorov  

   

mailto:7rokovmediace@gmail.com

