
Prihlásiť sa môžete: 

1. telefonicky na tel. čísle 0908 157 197 

2. emailom na michal.revay@riesme.sk 

v emailovej prihláške je potrebné uviesť: 

(V prípade skupinovej prihlášky uveďte, prosím,  

údaje všetkých účastníkov) 

- meno a priezvisko 

- reg. číslo mediátora v zozname MS SR, alebo 

dátum narodenia 

- dátum, kedy chcete kurz absolvovať 

 

Prihláška sa považuje za záväznú až po uhradení poplatku.  

Poplatok je potrebné uhradiť prevodom na účet IBAN: SK84 

0900 0000 0051 1256 2553. Ako variabilný symbol pri platbe 

použite reg. číslo mediátora, alebo dátum narodenia (v 

tvare DDMMRRRR). 

 

 

V prípade akýchkoľvek otázok ma, prosím,  kontaktujte na tel. 

čísle 0908 157 197. 

 
Kurz organizuje Mgr. Michal Révay, mediátor zapísaný v zozname mediátorov MS SR 

pod č. 1301, so sídlom Javorová 9, 949 01 Nitra, prev. Štefánikova tr. 84, 949 01 

Nitra,  IČO: 40880109, DIČ: 1070890920. Nie je platca DPH. 

 

 

od 1.10.2016 

Kurz:  

Reč tela 

pre mediátorov I.  

65€/osoba 
(v cene je zahrnutý 

študijný materiál a drobné 

občerstvenie – káva, 

minerálka) 

Malé skupiny    
Nenechajte sa rozptyľovať veľkou skupinou.         Kurz je 

projektovaný maximálne pre 4 účastníkov v jednom 

termíne.  Dohodnite sa  s kolegami a zorganizujte si 

účasť v skupine podľa vašich predstáv, alebo kurz 

absolvujte individuálne.  

 

Obsah zameraný na mediačnú prax 
Nevyhnutná teória je obmedzená  na základné pojmy a pravidlá pre 

správnu interpretáciu reči tela. Po absolvovaní kurzu budete vedieť 

včas odhaliť a reagovať na submisivitu, strach, dominanciu, 

agresivitu, klamstvo a nezáujem strán sporu v mediácii.   

 

Skúsený lektor 
Pri príprave kurzu som sa dôsledne 

zameral na prax. Svoje vedomosti a 

skúsenosti Vám rád odovzdám tak, 

aby ste ich vedeli ihneď využiť v 

každodennej práci.  

 

Žiadne pevné termíny              
Dohodnite si deň, ktorý vám vyhovuje, 

kedykoľvek od pondelka do soboty. 

Kurz prebieha vždy od 9:00 do 17:00. 

Voľný termín si overte aspoň 1 týždeň 

vopred na tel. č. 0908 157 197. 

 

Reálne prostredie              
Kurz zameraný na mediačnú prax prebieha v 

mediačnej kancelárii.  Nájdeme tu všetko čo 

k základom neverbálnej komunikácie 

v mediácii potrebujeme. Mediačná kancelária 

sa nachádza v Nitre, na Štefánikovej tr. 84. 

 


