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Medzinárodné mediačné centrum pre 
rodinné konflikty a únosy detí

Každý príspevok sa počíta
 - podporte našu prácu!

Účet pre príspevky:

Deutsche Kreditbank AG
IBAN: DE39 1203 0000 1005 3393 44 

BIC: BYLADEM1001

Paypal: info@mikk-ev.org

Bezplatná, dôverná a viacjazyčná poradenská 
služba pre rodičov a rodiny

Odporúčania a organizácia mediácií vo viac 
ako 30 jazykoch a vo viac ako 35 krajinách

Odporučenie na špecializovaných rodinných 
právnikov zo siete MiKK

Cezhraničná rodinná mediácia (CBFM) 
Školenia a semináre pre medzinárodných 
mediátorov

Oslovovanie verejnosti a spolupráca s 
medzinárodnými zainteresovanými stranami

Výskum a vývoj

Kontaktujte nás! 
Sme tu, aby sme vám pomohli.

Naše služby

+49 (0) 30 - 74 78 78 79

info@mikk-ev.org 

Sme odhodlaní chrániť najlepšie záujmy detí v 
obzvlášť ťažkých podmienkach: detí, ktoré sa 
nachádzajú nielen medzi rodičmi vo vzájomnom 
konflikte, ale aj medzi krajinami a kultúrami.

Vo viac ako 70 % 
všetkých mediácií MiKK sa 
rodičom podarí dosiahnuť 

zmierlivé riešenie!
70%

MiKK leták v iných jazykoch:
www.mikk-ev.org/informations/flyer/

MiKK e.V.

Fasanenstraße 12
10623 Berlin

Nemecko
www.mikk-ev.org
info@mikk-ev.org

+49 (0)30 -74 78 78 79

International Mediation 
Centre for Family Conflict 

and Child Abduction



Kto sme Ako podporujeme rodičov

Prečo existujeme
Výhody mediácie

MiKK je špecializovaná mimovládna organizácia, 
ktorá už viac ako 20 rokov pôsobí na medzinárodnej 
úrovni v oblasti mediácie v cezhraničných konfliktoch 
v oblasti rodiny a rodičovských práv a povinností.

Poradenstvo poskytujeme aj v prípadoch, keď 
sa rodina plánuje spoločne presťahovať do 
zahraničia.

Poslaním MiKK je podporovať 
mediáciu v medzinárodných sporoch 
o opatrovníctvo a v prípadoch únosov 
detí: v najlepšom záujme dieťaťa!

S cieľom splniť požiadavky týchto dvojnárodných 
prípadov a potreby rodičov mediátori MiKK vždy 
pracujú v rámci spolumediácie podľa tzv. “modelu 
4 B”. Zastupujú OBOJE:

•  Medzinárodné spory o opatrovníctvo a kontakt
•  Prípady medzinárodných únosov detí
•  Prevencia únosov detí
•  Presťahovanie do zahraničia
•  Spory o výživné (finančné) v prípadoch  
   rozchodu/rozvodu

Prostredníctvom zrýchleného konania v súlade s 
Haagskym dohovorom o občianskoprávnych aspek-
toch medzinárodných únosov detí a nariadením EÚ 
Brusel IIb môžu súdy nariadiť rýchly návrat dieťaťa 
do krajiny obvyklého pobytu dieťaťa. Takéto konanie 
však nemôže riešiť to, čo je z dlhodobého hľadiska v 
najlepšom záujme dieťaťa.

Mediácia je mimosúdna metóda riešenia konfliktov. 
V prípade sporov týkajúcich sa rodičovských práv a 
povinností sa v príslušných právnych nástrojoch a zo 
strany odborníkov odporúča mediácia.

Najmä v týchto prípadoch ponúka 
mediácia skutočnú šancu!

Mediácia pomáha rodičom:

A:

Pri rozchode medzinárodných rodín majú okrem 
riešenia konfliktu vzťahov v prípade jedného z 
rodičov veľký význam zahraničné a medzinárodné 
právne predpisy:

Ako medzinárodne uznávaná a popredná organizácia  
v tejto oblasti pomáha MiKK rodičom na celom svete 
v ťažkých, často veľmi vyhrotených konfliktných 
situáciách nájsť priateľské a udržateľné riešenia.

deeskalovať rodičovský konflikt.

komunikovať medzi sebou v bezpečnom, 
dôvernom a podporovanom procese.

prevziať zodpovednosť za nájdenie 
spravodlivého riešenia, ktoré sa zameriava 
na blaho ich dieťaťa.

priniesť riešenia pre širokú škálu problémov  
- v najlepšom záujme ich dieťaťa.

mediácia sa môže uskutočniť kedykoľvek  
- aj počas prebiehajúceho súdneho konania, 
dokonca aj v konaní o únosoch detí.

sprostredkovaná dohoda môže byť právne 
záväzná a vykonateľná súdom. 

Odporúčame a organizujeme dvojja-
zyčné mediácie pre rodičov na celom 
svete vo viac ako 30 jazykoch so 

špecializovanými viacjazyčnými mediátormi z 
medzinárodnej siete MiKK vo viac ako 35 krajinách. 
Osobne alebo online na témy ako:

Bezplatne informujeme a radíme 
rodičom vo viacerých jazykoch o 

všetkých aspektoch týkajúcich sa medzinárodných 
konfliktov v oblasti rodiny a rodičovských práv a 
povinností a mediácie.

Kultúry (dvojkultúrne)1

Jazyky (dvojjazyčné)2

Pohlavie rodičov (dvojpohlavné)3

Odborné zázemie: psychosociálne
a právne (dvojprofesijné)

4

nevráti sa s deťmi po dovolenke v zahraničí 
bez súhlasu druhého rodiča, ktorý má spoločné 
opatrovnícke právo.

rozhodne sa vrátiť do svojej domovskej krajiny 
a vezme dieťa so sebou bez súhlasu druhého 
rodiča, ktorý má spoločné opatrovnícke právo.

rozhodne sa vrátiť do svojej domovskej krajiny, 
čo od neho vyžaduje cezhraničnú spoluprácu.

Rodičia si často neuvedomujú, že ide o únos 
dieťaťa a že zaň môžu byť stíhaní podľa 
občianskeho aj trestného práva.


