
V centre vinohradníckeho mestečka Modra, obklopení rodinnou atmosférou Hotela Sebastian, 

bývalého renesančného domu zo 16. storočia, sa dňa 25.4.2014 stretli mediátori a odborníci 

z rôznych oblastí starostlivosti o človeka na prvom ročníku medzinárodnej vedeckej 

konferencie o mediácii s názvom „Aktuálne výzvy a perspektívy v mediácii“.   

Hlavným usporiadateľom a garantom podujatia bolo občianske združenie mediátorov 

„Asociácia mediátorov Slovenska (AMS)“. K úspechu podujatia veľkou mierou prispeli 

partneri a sponzori: Aliancia advokátov Bratislava, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej 

práce sv. Alžbety Bratislava, Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity 

v Prešove, insuria consulting Bratislava, VVD - Vinohradnícko vinárske družstvo Dvory nad 

Žitavou a mediálny partner Prohuman - Vedecko-odborný internetový časopis. 

Po oficiálnom zahájení podujatia predsedom Asociácie mediátorov Slovenska, PhDr. 

Ernestom Kováčom, sa ujal úvodného slova prof. RNDr.  Karol Mičieta, PhD. za Univerzitu 

Komenského. V ďalšom slede pozdravili zúčastnených prof. JUDr. Ján Svák, Dr.Sc. za 

Paneurópsku vysokú školu, doc.  PhDr. Michal Oláh, PhD., mim. prof., za  Vysokú školu 

zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, doc. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD.  za 

Gréckokatolícku teologickú fakultu Prešovskej univerzity, PhDr. Lenka Holá, PhD. za 

Univerzitu Palackého v Olomouci. Prítomných pozdravila aj primátorka mesta Modra – Ing. 

arch. Hana Hlubocká. Záverom úvodnej časti privítal účastníkov odborného fóra vedecký 

garant konferencie prof. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD. 

Cieľom konferencie bolo navodenie odbornej diskusie o problematike, skúsenostiach 

a víziách v oblasti mimosúdnych riešení sporov formou mediácie a jej právnej úprave. Je 

paradoxom, že 10 rokov po implementácii zákona o mediácii do praxe, sa v súčasnej dobe 

práve zákon o mediácii javí ako hlavná prekážka širšieho využitia tejto metódy alternatívneho 

riešenia sporov na Slovensku.  

K pozitívam podujatia radíme vyše 40 príspevkov, prezentovaných v dvoch sekciách 

odborníkmi z Čiech a Slovenska. Širokú paletu názorovej platformy predstavovali príspevky 

rôznych tém počnúc duchovným zámerom, pokračujúc teoretickými východiskami 

a prezentáciou zahraničných skúseností až po skúsenosti praktizujúcich mediátorov z oblastí 

civilnej a trestnej mediácie. 

Odborný program odštartovali prednášky Mons. prof. ThDr. JCDr.  Antona Fabiana, PhD., na 

tému kresťanského zmierenia a mediácie,  PhDr. Lenky Holej, PhD., na tému spravodlivosti v 

mediácii a prof. PaedDr. Vladimíra Labátha, PhD. na nosnú tému konferencie – perspektívy a 

výzvy v mediácii. 

Po úvodnej spoločnej časti prebiehala konferencia v dvoch sekciách. V oboch odborníci 

prezentovali a diskutovali perspektívy a výzvy mediácie, ktoré vďaka veľkému záujmu 

odborníkov z rôznych oblastí, ako bolo už naznačené, neboli formulované „iba“ akademickou 

obcou v teoretickej rovine, ale obohatené o praktické návrhy riešení a skúseností z praxe.  

Prvá sekcia bola orientovaná najmä na právnu úpravu mediácie na Slovensku ako aj v 

medzinárodnom kontexte, so zameraním na občianske, obchodné právo, spotrebiteľské právo 

a mediáciu v komunálnej sfére a na všeobecné otázky úpravy mediácie ako profesie. 

V prvom príspevku Doc. ThDr. PaedDr. Ing Gabriel Paľa, PhD. a ThLic. Emília Halagová 

predniesli závery svojho výskumu na poli využívania mediácie medzi duchovnými. Právne 



aspekty mediácie na Slovensku boli prezentované vo viacerých príspevkoch, príkladom 

uvádzame príspevky JUDr. Beáty Swanovej, JUDr. Renáty Dolanskej, RNDr. Daniel Macka, 

CSc., JUDr. Ing. Otílie Hamackovej,  so zahraničnou úpravou oboznámili prítomných Mgr. 

Martin Manina a JUDr. Gerta Sámelova Flassiková.  

 

Čo sa týka momentálne platnej právnej úpravy, viaceré príspevky poukazovali na nedostatky, 

ktoré značne komplikujú mediačný proces. Okrem častokrát opakovaných výhrad voči 

povinnému registrovaniu dohody o začatí mediácie v centrálnom notárskom registri listín sa 

diskutovalo aj o nedostatočnej úprave účinkov mediácie na premlčanie a preklúziu, otázkam 

ohľadne mlčanlivosti a chýbajúcej podpore zo strany súdov pri presadzovaní mediácie. 

Taktiež sa diskutovalo o postavení mediátora v systéme pomáhajúcich profesií, zvlášť o 

negatívach výkonu mediácie ako podnikateľskej činnosti. De lege ferenda by mala byť 

pozícia mediátora upravená tak, aby mediácia mohla naozaj slúžiť na odbremenenie súdov, čo 

bol cieľ právnej úpravy od počiatkov prijatia zákona tak ako aj cieľ Smernice Európskeho 

parlamentu a rady o určitých aspektoch mediácie v občianskych a obchodných veciach. Toto 

vyžaduje oddeliť profesiu mediátora od iných odborných činností, ktoré mediáciu ako metódu 

využívajú, ale ktoré nemajú za cieľ naplniť poslanie alternatívy súdneho konania v civilných 

sporoch. 

V oblasti obchodného práva bol prednesený príspevok o mediácii v manažérskej praxi od 

PhDr. Andrei Jankurovej, PhD.  a tiež o možnosti bartrových kompenzácií pri riešení 

podnikateľských – najmä dodávateľsko-odberateľských sporoch od Ing. Evy Pospíšilovej. 

Z oblasti komunálneho práva predniesol príspevok PhDr. Róbert Široký, ktorý konštatoval, že 

nie je dostatočne využitý  potenciál mediácie, čo má presah na činnosť starostov a primátorov 

resp. činnosť pracovníkov obecných a mestských úradov. Títo majú určité kompetencie pre 

riešenie sporov v rámci jednotlivých územných celkov a  pri vhodnej spolupráci s mediátormi 

by mohli odkloniť časť súdnych sporov (najmä susedských sporov) a dosiahnuť ich vyriešenie 

dohodou. 

Čo sa týka vzdelávania a výkonu činnosti mediátorov, nastolená bola otázka výkonu mediácie 

v pracovnom pomere (príspevok Mgr. Kataríny Šalagovej), tiež otázka kritérií, pre ktoré sa 

sporiace strany rozhodujú pre mediáciu, ako to vyplývalo z príspevku Ing. Radoslav Režňáka, 

MBA. Dôležitosť vzdelávania tak mediátov ako aj iných spolupracujúcich osôb bola 

prezentovaná v príspevku JUDr. Evy Vaňkovej a JUDr. Lenky Pavlovej. 

V súvislosti s prácou mediátorov bol diskutovaný aj prínos médií, ktoré vo svojich 

programoch propagujú mediáciu, spomenutá bola séria z minulých rokov „A just“ a 

momentálne bežiace seriál „Ochrancovia“. Účastníci ocenili skutočnosť, že mediácia sa 

propaguje aj komerčnými aktivitami, v prípade seriálu Ochrancovia však vyjadrili 

znepokojenie nad tým, že tento seriál je vysielaný nie ako „show“ ale ako seriál zo života, 

pričom herci, stvárňujúci mediátorov, nerešpektujú základné zásady mediácie a etického 

kódexu mediátora. Týmto sa určitým spôsobom dehonestuje profesia mediátora a poškodzuje 

sa jej obraz vo verejnosti. Už sa podľa informácií účastníkov objavili klienti, ktorí vyžadujú 

výkon mediačných služieb pod vplyvom seriálu v takom rozsahu, ktorý je jednoznačne v 

rozpore s princípmi korektne vykonávanej mediácie. Hoci propagácia mediácie je 

nevyhnutná, bolo by vhodné, aby nebola klamlivá v záujme akčnosti  scenárov. 



Druhá sekcia bola obsahovým rámcom mixom rôznych oblastí praktického využitia mediácie 

využitia mediácie v civilnom a trestnom práve. K týmto môžeme radiť najmä príspevky 

MUDr. Pétera Hunčíka,  PhDr. Ladislava Maczkóa, PhDr. Vladimíra Cehlára. Hodnotné boli 

príspevky participujúcich odvetví akými sú napr. sociálnoprávna ochrana detí a mládeže ako 

aj oblasť edukácie školskej mládeže ktoré sa premietali napr. v príspevkoch  JUDr. Nadeždy 

Šebovej, PhDr. Eleny Ondruškovej, PhD., Mgr. Petera Lengyela, JUDr. Mgr. Márie 

Sedlákovej, PhD., Mgr. Dušany Bieleszovej a JUDr. Zuzany Šimovej. Cenné skúsenosti 

poskytli prezentáciou prípadových štúdií PhDr. Jana Pružinská, PhD. a autorská dvojica Mgr. 

Robin Brzobohatý s Mgr. Gabrielou Jurášovou. K oblastiam štatistickej prezentácií výsledkov 

činností mediačného centra môžeme zaradiť príspevok PhDr. Kataríny Vankovej, PhD. 

Účastníci boli mimo iných v príspevkoch  pplk. PhDr. Zuzany Valentovičovej a ThDr. 

Martina Šaboa, PhD.  oboznámený aj o špecifickej oblasti väzby a výkonu trestu odňatia 

slobody ako aj penitenciárnej a postpenitencionárnej starostlivosti. 

Cennými postrehmi a skúsenosťami v oblasti mediácie v českom prostredí prispeli PhDr. Jiří 

Tůma  PhD. a  Mgr. Bc. Jiří Tůmová, Mgr.  Lukáš Herich, DiS, ako aj ostatní nemenovaní 

autori príspevkov. Záverom možno tvrdiť, že vysokú úroveň prezentujú všetky príspevky, 

v rátane v texte nespomenutých autorov.  

Po oficiálnom závere nasledovala neformálna večera,  v rámci ktorej diskutovali účastníci 

podujatia pri poháriku zlatistého moku jedného zo sponzorov podujatia. 

Výsledkom mravčej práce organizačného tímu v zložení PhDr. Ernest Kováč, JUDr. Beáta 

Swanová, PhDr. Ladislav Maczkó, JUDr. Gerta Sámelová Flassiková, Mgr. Jana Hrašková, 

PhD., PhDr. Robert Široký, Mgr. Tomáš Morávek a pomocníkov organizačného výboru,  

Mgr. Martina Maczkóa a Mgr. Andrei Bábkovej je všeobecná spokojnosť a apel viacerých 

účastníkov na zachovanie trendu udržateľnosti a pravidelného usporadúvania  podujatia. 

Výstupom vedeckého fóra je recenzovaný zborník, ktorý je ešte v obmedzenom množstve 

možno zakúpiť u organizátora podujatia Asociácie mediátorov Slovenska.  

-AMS- 


