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MEDIÁCIA

Praktický právny sprievodca
Beata Swanová, Dana Baliová, Renáta Dolanská
Publikácia „Mediácia – Praktický právny sprievodca“
približuje čitateľom z odbornej mediačnej obce
a všetkým, ktorých mediácia zaujíma ako metóda
alternatívneho riešenia právnych sporov, mediáciu
tak,

ako

sa

vyvinula

pod

vplyvom

rôznych

legislatívnych zmien za dvanásť rokov existencie
zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii. Prináša nové
informácie z oblasti slovenskej mediácie, doplnené
o príklady a vzory. Zameriava sa najmä na praktickú
stránku mediácie a na zmeny v zákone o mediácii
účinné

od 1. januára 2016.

Praktický

právny

sprievodca mediáciou dá čitateľom odpoveď na to,
v čom spočívajú krásy mediácie, zároveň však
odkryje jej limity, prezradí osvedčené postupy,
ktorých sa treba pri mediácii držať, a v neposlednom
rade upozorní na najčastejšie chyby, ktorým sa
treba vyhnúť.

Z recenzných posudkov:

„Mediácia nie je len produktívna metóda riešenia konfliktu – je oveľa efektívnejšia ako riešenie sporu cestou súdu. Mediácia
navyše vedie strany k nezávislému a vlastnému riešeniu konfliktu, ktoré spočíva na báze ich vlastnej dohody, čím prispieva k
samostatnosti aj zodpovednosti účastníkov konfliktu za zdravý vývoj ich vzťahu. V neposlednom rade však mediácia poskytuje
príležitosť na úplne iný pohľad na konflikty: na pohľad, ktorý je pokojný, vecný a neosobný. Každý záujemca o mediáciu tak
môže postúpiť vo vlastnom osobnostnom rozvoji na celkom inú a veľmi príjemnú úroveň, ktorá obohatí doslova všetky
medziľudské vzťahy a uvoľní ich pozitívny potenciál.“
Mgr. Ladislav Briestenský
„Je potěšující číst tuto knihu o mediaci z pera tří právniček, zaměřenou na novou právní úpravu mediace na Slovensku.
Současně psanou s pochopením a citem pro samotnou metodu a její hodnoty. Přeji všem jejím čtenářům, aby jim přinesla
užitek.“
doc. PhDr. Lenka Holá, PhD.
„Publikácia Mediácia – Praktický právny sprievodca je síce primárne zameraná na právne úpravy mediácie, nezostáva však len
na úrovni právnej analýzy a interpretácie, ale poskytuje komplexný pohľad na alternatívne riešenie konfliktov metódou
mediácie. Je nesporne prvou publikáciou tohto druhu na Slovensku a patrí do knižnice každého odborníka v oblasti riešenia
konfliktov.“
prof. PaeDr. Vladimír Labáth, PhD.
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