ams
V Bratislave 21.mája 2013

POZVÁNKA
Vážené dámy,
Vážení páni,
dovoľujeme si Vás pozvať na
spoločné pracovné stretnutie členov,
ktoré sa uskutoční
dňa 21.6.2013 so začiatkom o 15.00 hod.
v Penzióne Zornička – Donovaly
k spoločnému projektu SKM a AMS,
doporučeného k realizácii Ministerstvom spravodlivosti SR
s názvom

MEDIÁCIA – ÚČINNÝ A EFEKTÍVNY PARTNER JUSTÍCIE,
ktorého realizácia začne v auguste 2013.
Náš projekt je podporovaný Ministerstvom spravodlivosti SR. O účasť na našom
pracovnom stretnutí k projektu sme požiadali pani Mgr. Katarínu Šimonovú a pána
JUDr. Milana Budjača a veríme, že sa s nimi v Zorničke stretneme.
Projekt vychádza z mnohých, plne dôvodných požiadaviek a naliehavého záujmu našich
členov o KVALITATÍVNU A KVANTITATÍVNU ZMENU v zákonnom spoločnom
priestore medzi súdnictvom a mediáciou.

Je spôsobilý, aby sa stal pri správnej interpretácii zámerov projektových manažérov
veľmi významným celoplošným projektom s dlhodobým zámerom a vplyvom na
budúcnosť mediácie.

Hlavným zámerom projektu je reflektovať na aktuálnu právnu úpravu v oblasti
občianskeho súdneho konania a správy súdov (OSP + spravovací poriadok) a reálne
uviesť do praxe využívanie inštitútu mediácie účastníkmi občianskych súdnych konaní,
ako aj zmierovacieho konania vykonávaného súdmi za pomoci mediátorov.

Cieľom stretnutia je prezentácia rámcových aktivít projektu a rozpracovanie
organizačného zabezpečenia projektu a jeho realizácie. Zapojenie člena do aktivít
projektu mienime honorovať.

Členov Slovenskej komory mediátorov, ktorí o prácu v projekte prejavili skorší záujem,
budeme kontaktovať aj osobitným emailom.

Záujem a aktívny prístup členov, ktorí sa rozhodnú pracovať v projekte majú priamy
vplyv na úspešnosť pilotnej časti projektu, ktorá bude realizovaná v tomto roku.

Vyzývame preto všetkých členov, ktorí majú vážny záujem o zapojenie sa do
jednotlivých aktivít projektu, aby sa pracovného stretnutia zúčastnili.

Tešíme sa na Vašu účasť !
S úctou a pozdravom

JUDr. Marcela Szabóová, v. r.

PhDr. Ernest Kováč, v. r.

predseda

podpredseda

Slovenská komora mediátorov

Asociácia mediátorov Slovenska

Účastnícky poplatok:
Cena: 36,- €/ osoba
Cena zahŕňa: ubytovanie, stravu, občerstvenie, účastnícky poplatok.
Cena: 12,- €/osoba platí iba pre tých, ktorí majú záujem iba o účasť na pracovnej porade.
*Ak máte záujem o 1 lôžkovú izbu, cena je 46,- €/osoba.
V prípade záujmu pošlite vyplnenú záväznú prihlášku na email: info@amssk.sk, najneskôr do
05.06.2013. Po odoslaní prihlášky uhraďte účastnícky poplatok.
Zašlite tiež stručnú informáciu, že sa pracovnej porady zúčastníte na adresu:
predsedníctvo@komoramediatorov.sk .

Pokyny pre úhradu účastníckeho poplatku:
Bezhotovostný prevod z účtu vedeného v akejkoľvek banke:
na účet číslo: 1137499003/1111 (UniCredit Bank)
variabilný symbol: 1516172013
konštantný symbol: 0308
špecifický symbol *: dátum narodenia účastníka v tvare RRRRMMDD
správa/ poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko

Hotovostný vklad:
pri platbe hotovostným vkladom, neuhrádzajte poplatok poštovou poukážkou (šekom), ale
vložením sumy v ktorejkoľvek pobočke UniCredit Bank, a.s.
na účet číslo: 1137499003/1111 (UniCredit Bank)
variabilný symbol: 1516172013
konštantný symbol: 0308
špecifický symbol *: dátum narodenia účastníka v tvare RRRRMMDD
správa/ poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko
*RRRR – rok narodenia, MM - mesiac narodenia, DD – deň narodenia (príklady: účastník
narodený 3. mája 1964 uvedie ako špecifický symbol v tvare: 19640503; účastník narodený
23. novembra 1982 uvedie špecifický symbol v tvare: 19821123).
Príjemcom platby je Asociácia mediátorov Slovenska, Tomášikova 26, 821 01 Bratislava
(www.amssk.sk ).

Upozornenie:
Počet prihlásených je limitovaný.
Už uhradený účastnícky poplatok za účasť sa v prípade Vašej neúčasti nevracia.
Organizátor si vyhradzuje právo na zrušenie aktivity, resp. zmenu termínu jej konania, resp.
odmietnutie záujemcov prihlásených po naplnení maximálneho počtu účastníkov.
Záujemcom, ktorí sa z tohto dôvodu seminára nezúčastnia, bude zaplatený účastnícky
poplatok vrátený.

