Cieľ kolokvia: Zosumarizovať pripomienky, podnety a odporúčania odbornej
verejnosti k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 420/2004 Z.z. o
mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý
bol vypracovaný Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky a bol pred
ložený do medzirezortného pripomienkového konania dňa 3.6.2015

PREŠOVSKÁ UNIVERZITA V PREŠOVE,
GRÉCKOKATOLÍCKA TEOLOGICKÁ FAKULTA

Dátum ukončenia Medzirezortného pripomienkového konania : 23.6.2015
Predpokladaná účinnosť : 1. januára 2016

v spolupráci s Centrom MEDIÁCIE a PROBÁCIE

PROGRAM

a Mediačným centrum Mimosúdneho Riešenia Sporov

od 12.30 hod.

Vás pozýva
na odborné kolokvium pod názvom

IV. R O Z P R A V A

13:00 hod.

Zahájenie rozpravy – GTF PU, Centrum
MEDIÁCIE a PROBÁCIE, Mediačné centrum
Mimosúdneho Riešenia Sporov

13:10 hod

Rozbor návrhu zákona, ktorým sa mení a
dopĺňa zákon č. 420/2004 Z.z. o mediácii
a o doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, ktorý bol dňa
3.6.2015 predložený do medzirezortného
pripomienkového konania

13:40 hod.

Prezentácia
pripomienok
k
návrhu
zákona predložených na účely rozpravy
odbornou verejnosťou

14:00 hod.

Diskusia odborníkov k návrhu zákona,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
420/2004 Z.z. o mediácii

15:30 hod.

Sumarizácia podnetov z diskusie

15:50 hod.

Záver

K ZÁKONU O MEDIÁCII
na tému :
Medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu
novely zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii
ktoré sa uskutoční dňa

15. júna 2015 o 13.00 hod.
na akademickej pôde

GTF PU, Ulica biskupa Gojdiča 2, Prešove

Registrácia účastníkov

Kontakt: rozpravamediacia@gmail.com

ORGANIZAČNÉ POKYNY :
Rozpravy sa môže zúčastniť iba PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK.
Za prihláseného účastníka sa na účely konania rozpravy
považuje iba fyzická osoba, ktorá v termíne do 12.06.2015
zašle Záväznú prihlášku k
IV. rozprave k zákonu o
mediácii na e-mailovú adresu: rozpravamediacia@gmail.com

ORGANIZAČNÝ VÝBOR:
Doc. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD.; JUDr. Renáta Dolanská;
ThLic. Emília Halagová; Mgr. Jozef Bialončík, Mgr. Martin Sedlák, Mgr. Miriam
Rojáková, Mgr. Alena Molčanová, Mgr. Miroslava Veselyniová, Mgr. Julia
Potocká, Mgr. Valéria Čobirková

Kontaktná osoba : JUDr. Renáta Dolanská
Vstup prihlásených účastníkov na rozpravu je voľný.
tel. kontakt :
Všetky náklady spojené s účasťou na rozprave ( cestovné náklady,
ubytovanie, strava a pod. ) si každý z prihlásených účastníkov hradí
sám.
V prípade, ak máte záujem na rozprave vystúpiť s
vlastnými pripomienkami, podnetmi a odporúčaniami,
prosíme Vás o ich zaslanie v písomnej forme, v lehote do
12.06.2015 na e-mailovú adresu :
rozpravamediacia@gmail.com
V prípade, ak sa rozpravy nemôžete osobne zúčastniť a
máte záujem zaslať vlastné pripomienky, podnety a
odporúčania, prosíme Vás o ich zaslanie v písomnej
forme, v lehote do 12.06.2015 na e-mailovú adresu :
rozpravamediacia@gmail.com
Všetky písomne doručené pripomienky, podnety a odporú
čania budú predložené Ministerstvu spravodlivosti Sloven
skej republiky.

0918 693 834 – Renáta Dolanská

