
MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ 

REPUBLIKY 
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Vybavuje:  JUDr. Anna Malá 

 

 

 

R O Z H O D N U T I E 

 
 Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len ministerka), ako miestne 

a vecne príslušný orgán podľa § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a na základe návrhu 

osobitnej komisie vo veci rozkladu účastníčky konania Jany Šikovnej, nar. 01.07.1982, r.č. 

825201/8531, trvale bytom Štúrova 8, 962 12 Detva (ďalej len „žiadateľka“), proti 

rozhodnutiu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), sp. 

zn. M12/2017, zo dňa 27.12.2017 rozhodla takto: 

  

Rozhodnutie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, sp. zn. M12/2017, zo dňa 

27.12.2017, podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku 

 

potvrdzuje. 
 

 

O d ô v o d n e n i e 

Dňa  06.12.2017 bola ministerstvu ako orgánu príslušnému podľa § 11 zákona č. 

575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení 

neskorších predpisov s poukázaním na § 8 ods. 1, § 8 ods. 2 a § 8a ods. 1 zákona č. 420/2004 

Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o mediácii“)doručená žiadosť o pozastavenie výkonu činností mediátora.  

Žiadosť odôvodnila súčasnou pracovnou vyťaženosťou a starostlivosťou o dve 

maloleté deti.  V súčasnosti je  zamestnaná na plný pracovný úväzok v spoločnosti Lepší svet, 

n. o., čo potvrdila aj priloženou kópiou pracovnej zmluvy, ktorú ako zamestnanec uzavrela 

s touto spoločnosťou ako zamestnávateľom.  

K druhému dôvodu uviedla, že sa ako slobodná matka stará o  svoje dve maloleté 

dcéry, a to Petru Paprčkovú, nar. 08.08.2011, r.č. 115808/8612, a Annu Paprčkovú, nar. 

04.09.2013, r.č. 135904/8432, obidve trvale bytom Štúrova 8, 962 12 Detva (ďalej len 

maloleté). Tieto skutočnosti potvrdila aj priloženými kópiami rodných listov, ako aj kópiou 

rozhodnutia Okresného súdu vo Zvolene zo dňa 06.10.2015, sp. zn. 4C/21/2015-27, ktorým 

jej obidve dcéry boli zverené do výlučnej osobnej starostlivosti, a ktoré nadobudlo 

právoplatnosť a účinnosť dňa 22.10.2015.   



Ministerstvo v konaní o dočasné pozastavenie výkonu činnosti mediátora posúdilo 

žiadosť, a na základe vykonaného dokazovania rozhodlo, že  v prípade žiadateľky neboli 

splnené zákonné podmienky, na základe ktorých je možné dočasne pozastaviť výkon činnosti 

mediátora, preto v súlade s § 8a ods. 1 a 2 zákona o mediácií a § 46 a nasl. správneho 

poriadku žiadosti o pozastavenie výkonu činností mediátora nevyhovelo. 

Voči rozhodnutiu Ministerstva spravodlivosti SR podala žiadateľka rozklad, ktorý bol 

správnemu orgánu doručený dňa 9. 1. 2018,v ktorom požaduje  prvostupňové rozhodnutie ako 

nezákonné zrušiť. Svoj rozklad odôvodňuje predovšetkým splnením zákonných podmienok 

na pozastavenie výkonu činností mediátora ustanoveným v § 8a zákona o mediácií, t.j. 

existenciu vážnych rodinných a osobných dôvodov, pre ktoré požaduje pozastavenie  výkonu 

mediácie. Opätovne poukazuje na osobné dôvody uvedené v žiadosti o pozastavenie výkonu 

mediácie, z dôvodu aktuálne vysokého pracovného vyťaženie, keďže je ako psychologička v 

súčasnosti zamestnaná na plný pracovný úväzok v spoločnosti Lepší svet, n. o., kde poskytuje 

najmä psychologickú pomoc deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia, čo je psychicky 

náročné a vyčerpávajúce. 

Z priloženej pracovnej zmluvy vyplýva, že žiadateľka je zamestnancom spoločnosti 

odo dňa 01.04.2017, avšak má uzavretý pracovný pomer na dobu určitú, konkrétne na 2 roky. 

Aj z tohto dôvodu požaduje o dočasné pozastavenie výkonu vlastnej mediácie, keďže po 

skončené pracovného pomeru sa bude môcť naplno venovať činnosti mediátora.    

 Ako závažný rodinný dôvod, ktorý je základnou podmienkou pre pozastavenie 

výkonu činností mediátora považuje starostlivosť o dve maloleté deti vo veku 6 rokov a 4 

roky, ktoré jej boli po rozvode zverené do osobnej starostlivosti. Žiadateľka poukazuje na 

nízky vek maloletých deti, ktoré zatiaľ ešte nevykonávajú povinnú školskú dochádzku 

a vyžadujú dočasne intenzívnejšiu osobnú starostlivosť ako maloletí po nástupe na povinnú 

školskú dochádzku. Aj z tohto dôvodu požaduje  dočasné pozastavenie výkonu činností 

mediátora, nakoľko po nástupe maloletých dcér do školského zariadenia bude môcť 

pokračovať vo výkone mediácie.  

Žiadateľka uvedené argumenty považuje za vážne osobné a rodinné dôvody, ktoré 

spĺňajú podmienky žiadosti o pozastavenie výkonu činnosti mediátora.  

 Ministerka, ako miestne a vecne príslušný orgán podľa § 61 ods. 2 správneho poriadku 

na rozhodnutie o rozklade preskúmala predmetné rozhodnutie  v plnom rozsahu. Po posúdení 

veci samej a pri hodnotení dôkazov  vychádzajúc pritom aj z návrhu osobitnej komisie vo veci 

rozkladu sa stotožnila s rozhodnutím prvostupňového orgánu, ktorým bola žiadosť o dočasné 

pozastavenie výkonu činnosti mediátora zamietnutá.  

K takémuto záveru dospela z dôvodu, že v rámci konania o rozklade bolo zistené, že   

žiadateľka o dočasné pozastavenie výkonu činnosti mediátora, nepreukázala existenciu takých 

nových vážnych rodinných alebo osobných dôvodov, prípadne iných dôležitých dôvodov, 

ktorými by naplnila podmienky pre dočasné pozastavenie výkonu činnosti mediátora tak, ako 

to ukladá § 8a ods. 1 zákona o mediácii. 

Žiadateľka, ako dôvody nemožnosti ďalšieho výkonu činnosti mediátora uviedla 

zamestnanie na plný pracovný úväzok a starostlivosť o maloleté deti, o ktoré sa stará ako 

slobodná matka.  

Preskúmaním predmetného rozhodnutia bolo však zistené, že žiadateľka už v čase 

podania žiadosti o zápis do registra mediátorov bola s vyššie uvedenými skutočnosťami, ktoré 



jej bránia vo výkone činnosti mediátora uzrozumená. Žiadateľka potvrdila existenciu svojho 

pracovného pomeru na plný úväzok kópiou pracovnej zmluvy, podľa ktorej pracovný pomer 

jej vznikol ku dňu 01.04.2017.  Rovnako potvrdila skutočnosť, že je slobodnou matkou, detí, 

ktoré jej boli právoplatne zverené do výlučnej osobnej starostlivosti s účinnosťou od 

22.10.2015.  

Z vyššie uvedeného vyplýva, že uvádzané skutočnosti pre žiadateľku v čase podania  

žiadosti o zápis do registra madiátorov neboli prekážkou, nakoľko jej boli známe. Zápis do 

registra mediátorov jej vznikol dňa 04.12.2017. Následne v krátkom časovom intervale dňa 

06.12.2017 t.j. o dva dni,  požiadala o pozastavenie výkonu činnosti napriek tomu, že  

skutočnosti uvedené v jej návrhu neboli nové, nakoľko existovali už v čase, kedy žiadateľka 

žiadala o výkon činnosti mediátora .  

 Podľa § 8a ods. 1 zákon o mediácii má príslušný orgán možnosť, nie povinnosť, 

svojím rozhodnutím dočasne pozastaviť výkon činnosti mediátora. Je teda na úvahe 

príslušného orgánu ako posúdi existenciu vážnych rodinných alebo osobných dôvodov, 

prípadne iného dôležitého dôvodu, na základe ktorého by mohol dočasne pozastaviť výkon 

činnosti mediátora. Príslušný prvostupňový orgán však zvážil všetky uvádzané skutočnosti 

a žiadateľke nevyhovel 

            Vzhľadom na vyššie uvedené dôvody, nakoľko bolo zistené, že žiadateľka 

nepreukázala žiadnu zmenu pomerov, resp. nové skutočnosti  v porovnaní so stavom, ktorý 

existoval v čase podania jej žiadosti  o zápis do registra mediátorov ani žiadne ďalšie dôvody, 

pre ktoré by mal príslušný orgán vyhovieť jej žiadosti o pozastavenie výkonu činnosti 

mediátora, ministerka ako orgán rozhodujúci o rozklade sa stotožnila s názorom 

prvostupňového orgánu a Rozhodnutie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, sp. 

zn. M12/2017, zo dňa 27.12.2017, podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku potvrdila 

  

 

P o u č e n i e 

  Proti rozhodnutiu o rozklade sa nemožno ďalej odvolať (61 ods. 2 správneho 

poriadku). Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom na základe správnej žaloby, podanej do 

2 mesiacov odo dňa jeho oznámenia (§ 181 ods.1 zákona č. 162/2016 Z. z. Správny súdny 

poriadok). 

 

Lucia Žitňanská 

Ministerka spravodlivosti  

Slovenskej republiky 

Doručuje sa: 

1. Janka Šikovná, trvale bytom Štúrova 8, 962 12 Detva 

2. do spisu 

 


