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R O Z H O D N U T I E 

 
 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, sekcia dohľadu, odbor dohľadu nad 

právnickými profesiami, ako miestne a vecne príslušný orgán 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“) v konaní o dočasné pozastavenie výkonu činnosti mediátora v súlade s § 8a ods. 1 

a 2 zákona o mediácií a § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok) v znení neskorších predpisov takto rozhodol: 

 

Žiadateľke Janke Šikovnej, nar. 01.07.1982, r.č. 825201/8531, trvale bytom Štúrova 8, 962 12 

Detva 

 

n e v y h o v u j e 

 

pri žiadosti o dočasné pozastavenie výkonu činnosti mediátora v zmysle § 8a ods. 1 zákona 

o mediácii, pretože žiadateľka ako mediátorka vo svojej žiadosti nepreukázala existenciu 

vážnych rodinných alebo osobných dôvodov, alebo iných dôležitých dôvodov, čím nesplnila 

zákonné podmienky pre dočasné pozastavenie výkonu činnosti mediátora v zmysle zákona. 

 

 

O d ô v o d n e n i e 

 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky ako správny orgán začal konanie o 

dočasné pozastavenie výkonu činnosti mediátora v zmysle § 8a ods. 1 zákona o mediácii na 

základe žiadosti žiadateľky, podanej dňa 06.12.2017. Žiadateľka v nej uviedla, že žiada 

o dočasné pozastavenie výkonu činnosti mediátora, nakoľko by sa v súčasnosti vzhľadom na 

svoje pracovné vyťaženie nemohla výkonu činnosti mediátora plnohodnotne venovať. Uviedla, 

že je zamestnaná na 100% pracovný úväzok v spoločnosti Lepší svet, n. o. a zároveň sa ako 

slobodná matka stará o dve deti vo veku 6 rokov a 4 roky. 



Základnú právnu úpravu výkonu mediácie obsahuje zákon o mediácii. Zákon o mediácií 

v § 3 ustanovuje, že mediátorom podľa tohto zákona môže byť každá fyzická osoba zapísaná v 

registri mediátorov. Register mediátorov vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej 

republiky (§ 8 zákona o mediácii). Ak fyzická osoba kumulatívne splní podmienky na zápis do 

registra mediátorov, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky na základe § 8 ods. 2 

zapíše fyzickú osobu do registra mediátorov.  

Dočasné pozastavenie výkonu činnosti mediátora upravuje § 8a zákona o mediácii. Ods. 

1 ustanovuje, že Ministerstvo Spravodlivosti Slovenskej republiky môže rozhodnutím dočasne 

pozastaviť výkon činnosti mediátora, ak mediátor o pozastavenie výkonu písomne požiada a 

preukáže existenciu vážnych rodinných alebo osobných dôvodov. Ministerstvo môže 

rozhodnutím dočasne pozastaviť výkon činnosti mediátora aj z iného dôležitého dôvodu. 

Žiadateľka, ako mediátor zapísaný v registri mediátorov v zmysle § 3 zákona o mediácií 

bola zapísaná do registra dňa 04.12.2017 postupom podľa § 8 ods. 1 predmetného zákona, 

nakoľko splnila všetky podmienky stanovené v § 8 ods. 2 a pripojila k žiadosti všetky potrebné 

prílohy. O dva dni neskôr, teda 06.12.2017 už podala žiadosť o dočasné pozastavenie výkonu 

činnosti mediátora, kde sa odvolala na zákonné dôvody uvedené v § 8a ods. 1. 

Ako prvý argument uviedla, že 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. Z tejto zmluvy vyplýva, že žiadateľka je 

zamestnancom spoločnosti odo dňa 01.04.2017, pričom je zamestnaná na plný pracovný 

úväzok. V zmluve je okrem iného uvedené, že pracovný čas žiadateľky je v každý pracovný 

deň v čase od 08:00 do 16:30, vrátanie prestávky na obed. Hoci tento pracovný pomer 

žiadateľky existoval už v deň zápisu do registra mediátorov (dňa 04.12.2017), dokonca aj dávno 

pred tým (od 01.04.2017), predsa žiadateľka požiadala o zápis do registra mediátorov, aby 

následne požiadala o dočasné pozastavenie výkonu činnosti mediátora. 

Ďalej uviedla, že sa ako slobodná matka venuje starostlivosti o svoje dve 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. 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, podľa ktorého jej obidve dcéry boli zverené do výlučnej 

osobnej starostlivosti, a ktoré nadobudlo právoplatnosť a účinnosť dňa 22.10.2015. Aj z týchto 

skutočností je teda zrejmé, že žiadateľka mala obdive dcéry vo svojej starostlivosti najneskôr 

od tohto dátumu, a tak to bolo aj v čase, kedy žiadala o zapísanie do registra mediátorov, a ku 

dňu podania žiadosti o dočasné pozastavenie výkonu činnosti mediátora sa v tejto veci nič 

nezmenilo. 

K obidvom zmieneným skutočnostiam, na ktoré sa žiadateľka odvoláva v súvislosti 

s touto žiadosťou a snaží sa nimi preukázať existenciu vážnych rodinných alebo osobných 

dôvodov, alebo iného dôležitého dôvodu, musí správny orgán podotknúť, že existovali už 

v čase, kedy žiadateľka podávala žiadosť o zápis do registra mediátorov. Žiadateľka si ich bola 

vedomá a napriek tomu žiadala o zápis, čím prejavila záujem o vykonávanie mediátorskej 

činnosti. Z toho je zrejmé, že ich nepovažovala za také, ktoré by znemožňovali vykonávanie 



tejto činnosti. Keďže o dočasné pozastavenie jej výkonu požiadala len o dva dni neskôr po 

úspešnom zápise, na tejto situácii sa nemohlo nič zmeniť. 

Okrem toho, správny orgán na základe vyššie zmienených skutočností nemá za 

preukázané, že by dôvody, ktoré uviedla žiadateľka, boli také závažné, že by znemožňovali 

vykonávanie mediátorskej činnosti. Mediátorska činnosť nie je vo svojej podstate ohraničená 

pracovným časom, alebo ďalšími okolnosťami, ktoré by znemožňovali v prípade žiadateľky jej 

úspešné vykonávanie, aj keď možno v menšej intenzite, ale stále v rámci platnej a účinnej 

právnej úpravy. 

Vzhľadom na uvedené okolnosti správny orgán rozhodol, že v prípade žiadateľky neboli 

splnené zákonné podmienky, na základe ktorých môže dočasne pozastaviť výkon činnosti 

mediátora. Je potrebné uviesť, že vzhľadom zo zákonnej formulácie v § 8a ods. 1 zákona 

o mediácii, „Ministerstvo môže rozhodnutím dočasne pozastaviť výkon činnosti mediátora, ak 

mediátor o pozastavenie výkonu písomne požiada a preukáže existenciu vážnych rodinných 

alebo osobných dôvodov. Ministerstvo môže rozhodnutím dočasne pozastaviť výkon činnosti 

mediátora aj z iného dôležitého dôvodu.“, nevyplýva povinnosť správneho orgánu, ani 

v prípade naplnenia zákonných podmienok, vyhovieť takejto žiadosti. Ako je uvedené vyššie, 

tieto neboli v prípade žiadateľky naplnené a z jej strany sa preto jedná o konanie, ktoré je 

v rozpore s princípom zákazu zneužitia práva. 

Správny orgán preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia, teda 

nevyhovel žiadosti, ktorou žiadateľka žiadala o dočasné pozastavenie výkonu činnosti 

mediátora v zmysle § 8a ods. 1 zákona o mediácii, pretože žiadateľka ako mediátorka vo svojej 

žiadosti nepreukázala existenciu vážnych rodinných alebo osobných dôvodov, alebo iných 

dôležitých dôvodov, a teda vo výsledku nesplnila podmienky pre dočasné pozastavenie výkonu 

činnosti mediátora v zmysle zákona o mediácii. 

P o u č e n i e 

  Proti tomuto rozhodnutiu možno podať rozklad do 15 dní odo dňa jeho doručenia na 

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom 

po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku. 

 

Mgr. Janko Očenáš 

vedúci odboru 

Rozhodnutie dostanú: 

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

2. Spis Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 

 

 


