MEDIÁCIA
Nedorozumenie a ťažkopádnosť v komunikácii spôsobujú vo svete viac omylov ako
zákernosť a zloba.
J.W.Goethe
Dovoľte osloviť Vás, jestvujúcich alebo potencionálnych účastníkov rôznych sporov, ktorí si
doteraz mysleli, že jedinou možnou inštitúciou, ktorá dokáže vyriešiť ich vzájomný konflikt
je súd. Ponúkame Vám možnosť v skratke sa oboznámiť s novým a moderným spôsobom
mimosúdneho riešenia sporov – s mediáciou. Je určená nielen tým, čo sa iba rozhodujú, či
podať alebo nepodať žalobu na súd, ale aj pre tých, ktorí už tak urobili. Je menej stresové
vrátiť sa z kratšej cesty nezačatím alebo nepokračovaním súdneho sporu, ale ukončiť ho
mediáciou, čím získate nielen časový, ale aj finančný efekt.
Účastníkom súdneho konania sa vráti súdny poplatok vo výške 90 % zaplateného súdneho
poplatku, ak účastníci skončia konanie schválením súdneho zmieru do začiatku pojednávania.
Ak tieto okolnosti nastanú po začatí pojednávania, vráti sa im 50% zo zaplateného poplatku.
Pri vyriešení časti sporu súdnym zmierom v zmierovacom konaní, vráti sa im 30 % zo
zaplateného poplatku za ďalšie konanie súdu v tejto veci.
Slovo mediácia je pôvodom z latinčiny a znamená napr. nestranný alebo rozhodca. Možno ju
chápať ako zásah tretej strany do nefungujúcej, poruchovej komunikácie. Je to v podstate
kultivovaný dialóg dvoch strán prostredníctvom tretej osoby - mediátora. Podľa zákona č.
420/2004 Z.z. o mediácii môže byť mediátorom každá fyzická osoba zapísaná v registri
mediátorov, na ktorej sa osoby zúčastnené na mediácií dohodnú a ktorá funkciu mediátora
prijme. Mediátor musí byť bezúhonný, dosiahnuť vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
a musí absolvovať odbornú prípravu. V prípade splnenia týchto predpokladov zapíše
Ministerstvo spravodlivosti SR mediátora do registra mediátorov, ktorý je bežne dostupný na
internetovej stránke ministerstva. V zákone o mediácii sú podrobne uvedené požiadavky
kladené na osobu mediátora. Inak povedané, v mediátorovi, ktorému vstúpite do kancelárie
musíte v prvom rade nájsť človeka, voči ktorému máte dôveru. Dôveru v jeho odbornosť,
empatiu, ústretovosť, nestrannosť, ... Tento človek by mal mať príslušný ľudský rozmer.
Mediátor sa predovšetkým zameriava na vytvorenie priaznivej atmosféry, v ktorej bude
príležitosť obojstranne hľadať možnosti riešenia. V jeho prístupe sa nenachádzajú prvky
rozhodovania ako autority, nadŕžania niektorej zo zúčastnených strán či nebodaj nejakej
formy nátlaku. Tento proces by mal za normálnych okolností vyústiť do sformulovania
mediačnej dohody, ktorá by mala na rozdiel od súdnych rozhodnutí znamenať nie výhru
jednej a prehru druhej strany, ale jednoznačne spokojnosť oboch zúčastnených strán. To je
úspešný záver. Zároveň treba zdôrazniť, že v prípade neúspechu nič nikomu nestojí v ceste
pokračovať v súdnom konaní. Jedným zo základných pilierov mediácie je jej dobrovoľnosť
takmer vo všetkých krajinách Európskej únie, ale napr. v Nemecku, Belgicku či Grécku je
zákonom stanovená alebo sudcom uložená povinnosť použiť najprv mimosúdne riešenie
sporov. Ktovie? Možno aj na Slovensku má mediácia takúto perspektívnu budúcnosť, tak si
na ňu pomaly zvykajme.

1

Úspešné mediačné konanie sa končí mediačnou dohodou, ktorá by mala odrážať rovnováhu
medzi stranami. Obsahom mediačnej dohody pritom môže byť čokoľvek. Počínajúc napr.
susedským sporom o umiestnenie udiarne, cez rozdelenie bezpodielového spoluvlastníctva
manželov až po pracovnoprávny spor o plnení kolektívnej zmluvy. Isté je, že záber mediácie
je veľmi široký. Pre mediáciu sú vhodné spory, ktoré treba riešiť rýchlo, lebo ich odkladaním
by sa len prehlbovali jestvujúce rozpory a nemali by sa preto riešiť súdnou cestou. Pripadá do
úvahy tiež v tom prípade, ak aj žaloba je na súde, ale verdikt súdu dlho neprichádza a sporiace
sa strany začínajú rezignovať.
Na začiatku je teda nejaký spor a k jeho ukončeniu stačí tak málo, iba ochota dohodnúť sa
a vyhľadať mediátora.
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