
 

 

      ASOCIÁCIA MEDIÁTOROV SLOVENSKA 

 

 

 

 

vás pozýva 

na medzinárodnú vedeckú konferenciu  

Aktuálne výzvy a perspektívy v mediácii  

Mediácia v civilnom, obchodnom a trestnom práve 

 

 

 

 

 

ktorá sa bude konať dňa 

25. apríla 2014  

 

 

v Modre 

Hotel Sebastian 

 

 



Cieľ konferencie 

 

Medzinárodná vedecká konferencia bude zameraná na aktuálne výzvy a perspektívy 

v mediácii. Mediácia v troch okruhoch: civilné, obchodné a trestné právo.  

Cieľom konferencie je prezentovanie aktuálnych vedeckých a odborných príspevkov 

v oblasti mediácie a diskusia o perspektívach v mediácii.  

 

Tematické okruhy konferencie 

 
Mediácia v civilnom práve: 
 

Využitie mediácie v práci s rodinou 

Mediácia a sociálna práca 

Mediácia a občansko - právne spory 

Mediácia a škola 

Mediácia – zamestnávateľ verzus zamestnanec 

Mediácia – obec, mesto 

Mediácia - postoj psychológov, andragógov, teológov. 

 
Mediácia v obchodnom práve: 

 

Mediácia a obchodno – právne spory 

Mediácia a spotrebiteľské fórum (sprostredkovatelia služieb a obchodu) 

Mediácia vo finančnom sektore (bankovníctvo, poisťovníctvo, leasingové spoločnosti, 

úverové  pôžičkové spoločnosti, nebankový sektor – súkromný invetror) 

Mediácia a obchodné a priemyselné komory. 

 
Mediácia v trestnom práve: 

 

Postavenie probačného a mediáčného úradníka na súde 

Mediačný a probačný úradník v procese mediácie 

Postavenie mediátora v trestnom práve 

Výhody mediácie v trestnom práve 

Restoratívna justícia a alternatívne tresty 

Penitenciárna a postpenitenciárna starostlivosť. 

 

Miesto a čas konania konferencie: 
25. apríl 2014, 9.00 – 18.00 hod. 
 

Hotel Sebastian 

Dukelská 4 

900 01 Modra 

www.hotelsebastian.sk  

 

Prihláška na konferenciu  
Termín prihlásenia aktívnych účastníkov najneskôr do 10. 03. 2014  
Zaslanie príspevku najneskôr do 20. 03. 2014 na email: info@amssk.sk 
Termín prihlásenia pasívnych účastníkov do 25. 03. 2014  
Presnejšie informácie o programe konferencie budú zverejnené a odoslané všetkým 

prihláseným účastníkom. 
 

 

 

 

http://www.hotelsebastian.sk/


Vedecký garant konferencie: 

Prof. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD. 

vysokoškolský profesor, Univerzita Komenského Bratislava 

 

Vedecký výbor: 

Prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor,  Univerzita Komenského Bratislava 

Prof. JUDr. Ján Svák, Dr.Sc., rektor, Paneurópska vysoká škola Bratislava 

Prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., rektor, Trnavská univerzita v Trnave 

Prof. PhDr. Miroslav Daniš, CSc., rektor, Vysoká škola v Sládkovičove 

Prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc., dekan, Právnická fakulta, Univerzita Komenského 

Bratislava 

Prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., Dr. h.c., zriaďovateľ, Vysoká škola zdravotníctva 

a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava  

Doc. PhDr. Michal Oláh, PhD., mim. prof.,  vedúci katedry, VŠZaSP sv. Alžbety Bratislava 

Mons. Doc. ThDr. Marian Šuráb, PhD., dekan, Rímskokatolícka cyrilometodská 

bohoslovecká fakulta, Univerzita Komenského  Bratislava  

Doc. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD, prodekan, Gréckokatolícka teologická fakulta 

Prešovská univerzita  v Prešove 

JUDr. Tomáš Horáček, PhD., prodekan, Univerzita Karlová, Praha  

PhDr. Lenka Holá, PhD., vysokoškolský pedagóg, Univerzita Palackého Olomouc 

JUDr. Ľubomír Hreždovič, predseda, Slovenská advokátska komora, Bratislava 

JUDr. Dana Bystrianská, prezidentka, Združenie sudcov Slovenska, Košice 

JUDr. Karol Kovács, prezident, Notárska komora SR, Bratislava 

Ing. Marián Valentovič, generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, 

Bratislava 

plk. Mgr. Daniel Földeši, námestník, Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej 

stráže, Bratislava 

Ing. Ivan Špirakus, podpredseda predstavenstva, INSIA, a.s. Praha 

Mgr. Jozef Belko, majiteľ a výkonný riaditeľ, insuria consulting, spol. s r.o., Bratislava 

PhDr. Ernest Kováč, predseda, Asociácia mediátorov Slovenska, Bratislava 

 

Organizačný výbor: 

JUDr. Gerta Sámelová Flassiková  

JUDr. Beáta Swanová 

PhDr. Ladislav Maczkó 

Mgr. Tomáš Morávek 

 

Presnejšie informácie o programe konferencie budú zverejnené a odoslané všetkým 

prihláseným účastníkom. 
 

 

Kontaktná osoba 
PhDr. Ernest Kováč, mobil: 0905 661 273 , email: info@amssk.sk  

 

Kontaktná adresa organizátora: 

Asociácia mediátorov Slovenska 

Tomášikova 26 

821 01 Bratislava 
 
 

Konferenčný poplatok 

mailto:info@amssk.sk


Pre účastníkov konferencie je stanovený konferenčný poplatok 30,-  €. 

Pre mediátorov zapísaných v Zozname mediátorov na MS SR a mediačných a probačných 

úradníkov je konferenčný poplatok 20,- € 

Pre študentov III. stupňa vysokoškolského štúdia je konferenčný poplatok 10,- €.  

Študenti I. a II. stupňa vysokoškolského denného  štúdia (ISIC)  majú vstup voľný.  

Tento treba zaplatiť do 28. 02. 2014 na účet číslo SK6111110000001137499003 UniCredit 

Bank. 
Kvôli identifikácii platby uveďte variabilný symbol 25042014 a v správe pre 

príjemcu je potrebné uviesť: MEDIACIA2014: Meno a Priezvisko  
Z poplatku budú hradené materiály ku konferencii, vydanie zborníka, a organizačné 

náklady spojené s konferenciou. Zahraniční účastníci môžu poplatok uhradiť na mieste.  
 
Výstupom konferencie bude vzájomné obohatenie a recenzovaný zborník príspevkov a 

monografia z vybraných tém. Podmienkou publikovania je aktívna prezentácia príspevku 

na konferencii a absolvovanie recenzného konania. 
 
Pokyny ohľadom príspevku  
Rozsah príspevku musí byť medzi 5 a 12 normostranami, a to vrátane príloh, kľúčových 

slov a anotácie v slovenskom (českom) a anglickom jazyku.  
Rokovací jazyk a jazyk príspevku: slovenský, český.  
Čas vyhradený na prezentáciu príspevku bude 15 minút.  
Za príspevkom uveďte svoje meno s titulmi, údaje o pracovisku, kontakt na seba (e-

mail).  
tƝǎƻƳƴł ŦƻǊƳŀ ǇǊƝǎǇŜǾƪǳ ƳǳǎƝ ǊŜǑǇŜƪǘƻǾŀǙ ǇǊƛƭƻȌŜƴǵ ǑŀōƭƽƴǳΦ 

 


