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Asociácia mediátorov Slovenska bola už po štvrtýkrát organizátorom konferencie 

venovanej mediácii, ktorá prebiehala v dňoch 7. - 8. apríla 2017 v Modre. Ako napovedá jej 

samotný názov - Súčasné trendy vzdelávania v mediácii – konferencia bola venovaná 

vzdelávaniu v mediácii, a to tak problematike vzdelávania podľa zákona o mediácii, ako  aj 

mediácii školskej a rovesníckej, ktorá sa zameriava na oboznamovanie žiakov základných 

a stredných škôl s mediáciou, ako spôsobom riešenia konfliktov. 

Konferencia bola po prvýkrát organizovaná aj so širšou medzinárodnou účasťou, 

nakoľko sme v našich radoch privítali kolegov až z ďalekej Brazílie, ktorí spolu s hosťami 

z Maďarska, Rakúska a Českej republiky obohatili konferenciu o skúsenosti zo zahraničia.  

Konferenciu slávnostne otvoril PhDr. Ernest Kováč, predseda Asociácie mediátorov 

Slovenska a pokračovali slávnostné príhovory zástupcov vedeckého výboru, ktorého 

garantom bol prof. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD., z Univerzity Komenského v Bratislave. 

Prítomných na konferencii slávnostne privítali: prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD., doc. 

JUDr. Markéta Selucká, Ph.D., doc. ThDr. Juraj Spuchľák, PhD., JUDr. Daniela Šikutová 

a v neposlednom rade prezidentka brazílskej Národnej nadácie mediácie konfliktov (Fundação 

Nacional de Mediação de Conflitos) profesorka Fernanda Lima. V slávnostnom príhovore sa 

prihovorila účastníkom konferencie tajomníčka z Veľvyslanectva Brazílskej federatívnej 

republiky p. Vanessa Sant'Anna B. Tavares. Za Ministerstvo spravodlivosti SR sa prihovoril 

v slávnostnom príhovore generálny riaditeľ sekcie, Sekcia dohľadu p. Mgr. Martin Butko.  

Slávnostného otvoria s príhovorom sa prihovoril predseda Bratislavského samosprávneho 

kraja p. Ing. Pavol Frešo, kde vo svojom príhovore poznamenal, že mediácia predstavuje 

spôsob, ako sa dajú  kultivovane riešiť konflikty vo všetkých oblastiach života. 

Prostredníctvom videoprezentácie pozdravil účastníkov konferencie aj europoslanec 

Európskeho parlamentu p. Ing. Ivan Štefanec, PhD., MBA. Týmto ďakujeme za Záštitu nad 

konferenciou. O meste Modra a jeho histórii nás informovali  zamestnankyne Mestského 

úradu. 

Samotnej téme vzdelávania v mediácii z hľadiska koncepcie prípravy programov 

vzdelávania a tiež najvhodnejšej systematiky preskúšavania získaných vedomostí sa venoval 

úvodný príspevok prof. Vladimíra Labátha. Vzdelávanie v oblasti alternatívneho riešenia 

konfliktov v školách a reálne skúsenosti s takýmto vzdelávaním popisoval vo svojom 

príspevku Mgr. Aleš Bednařík. Jeho skúsenosť, že úspešnosť aplikácie týchto programov 

v školskom prostredí  vie často negatívne ovplyvniť autoritatívny prístup niektorých učiteľov, 

rozprúdil podnetnú diskusiu.  

Nasledujúce príspevky predniesli českí hostia - JUDr. Martin Svatoš, Ph.D. sa venoval 

tréningovým programom pre mediátorov so zameraním na techniky, ktoré sú pre vzdelávanie 

najefektívnejšie, a JUDr. Lenka Šalamoun, Ph.D popísala účastníkom konferencie Jozefské 

sympózium. Toto každoročne organizuje ESI – Institut pro mediaci, smír a rozhodčí řízení 

a jeho predmetom je rozvoj medzigeneračného dialógu a podpora prevencie konfliktov 

priamym zapojením detí a mládeže do rôznych zaujímavých aktivít. Úvodnú časť programu 

ukončila veľmi osobnou a charizmatickou prednáškou profesorka Berenice Brandão 

z Brazílie, ktorá sa venovala potrebe humanizácie v mediácii.  



Popoludňajší program prebiehal v dvoch sekciách, pričom v prvej sa prednášajúci 

venovali vzdelávaniu v oblasti mediácie podľa zákona o mediácii, a v druhej sa príspevky 

zaoberali školskou mediáciou a vzdelávaním mediátorov, ktorí pôsobia v oblasti probačnej 

a mediačnej služby v rámci trestnoprávnych konaní.  

 

Koncepcii „konštruktivistickej“ mediácie (Mediação Construtivista) sa venoval 

príspevok  Márie Luizy de Araújo Lima Rezende a Pedra Magalhãesa, dvoch brazílskych 

študentov. Túto metodiku mediácie aktívne využíva a podporuje brazílska Národná nadácia 

mediácie konfliktov, ktorá podľa tejto metódy realizuje aj vzdelávanie sudcov, prokurátorov 

a iných zástupcov súdnej správy v brazílskom štáte Minas Gerais. 

Ing. David Gruber, známy autor kníh o komunikácii, sa tentokrát zameral na tému 

vzdelávania v oblasti mediácie podľa psychovzorcov. JUDr. Eva Vaňková predstavila 

možnosti vzdelávania v kolaboratívnej praxi a JUDr. Dana Baliová sa venovala vzdelávaniu 

mediátorov v každodennej mediačnej praxi. 

Ďalší príspevok predniesol Mgr. Vladimír Hambálek, posudzoval v ňom paralely, ale 

aj rozdiely práce mediátorov a rodinných poradcov a poukázal na prienik vzdelávania v týchto 

dvoch profesiách . 

JUDr. Beata Swanová sa vo svojom príspevku venovala predmetu Klinika mediácie, 

ktorý už tretí rok tvorí súčasť študijného programu na právnickej fakulte Univerzity 

Komenského.  

Ďalším zahraničným hosťom z Maďarska bola Dr. Diana Szekeres, PhD., ktorá mala 

príspevok o vzdelávaní študentov stredných škôl o mediácii, po ktorom brazílske kolegyne – 

mediátorky Fernanda Lima, Renata Dias de Araújo Lima a Maria Flávia de Freitas Ferreira 

predniesli ďalšie informácie o aplikácii konštruktívistickej mediácie v oblasti 

rodinnoprávnych vzťahov a na kazuistike konkrétneho prípadu podrobnejšie vysvetlili toto 

poňatie mediácie. 

JUDr. Dagmar Tragalová sa vo svojom príspevku venovala potrebe špecializácie v 

mediácii ako odbornej činnosti, mediátorov, ktorí vykonávajú svoju činnosť v zmysle zákona 

o mediácii a zamerala sa aj na ďalšie povinné vzdelávanie v praxi.   

O zaujímavé informácie z oblasti E-learningu sa s účastníkmi podelil Mag. Dr. Peter 

Adler z Rakúska. Maďarská kolegyňa  Dr. Erika Magyar sa venovala Úlohe KEMI (Közép 

Európai Mediációs Intézet) v ďalšom vzdelávaní mediátorov v Maďarsku. 

 

V druhej sekcii boli v popoludňajšej časti odprezentované príspevky zamerané na prax 

v školskej a rovesníckej mediácie. Ako prvá predniesla svoj príspevok Mgr.  Dušana 

Bielezsová, ktorá tiež publikuje a venuje sa školskej mediácii dlhodobejšie. Výsledok jej 

snahy o implementáciu školskej mediácie na školách prišli odprezentovať študenti stredných 

škôl. V prezentácii odzneli skúsenosti týchto mladých mediátorov a ich pohľad na mediáciu.  

Rovnako známa priekopníčka v styku s mládežou na slovenských školách, ktorá sa 

zúčastnila tohtoročnej konferencie, bola Ing. Soňa Ďurčová. Rovnako aj jej príspevok bol 

zameraný na prácu s mládežou na školách a predstavenie procesu a výhod mediácie medzi 

mladými ľuďmi. Ako ďalšia prednášajúca sa prítomným predstavila riaditeľka ZŠ sv. Cyrila 

a Metoda v Košiciach p. PaedDr.  Mária Čačková. V príspevku odzneli skúsenosti s 

alternatívnymi spôsobmi riešenia konfliktov. 

Z Rakúska prišla mediátorka Mgr. Libuša Kanov, ktorá tam zároveň pôsobí ako 

certifikovaná supervízorka mladých mediátorov. V príspevku priblížila proces a podmienky 

získania certifikátu na implementáciu peer mediácie na školách v Rakúsku.  

V rámci tejto témy sa niesol aj príspevok zameraný na školskú mediáciu,  resp. výučbu 

na získanie mediačných zručností budúcich sociálnych pedagógov. Príspevok predniesla p. 



Kristína Liberčanová, PhD., ktorá zároveň na konferenciu priviedla študentov Trnavskej 

univerzity. 

Na záver odznel príspevok na tému mediátor a jeho zručnosti v posunkovej reči. PhDr. 

Denisa Morongová uviedla, ako sa zanedbávajú práva sluchovo postihnutých ľudí na prístup 

k mediácii, z dôvodu absencie zdatných mediátorov v posunkovej reči. Zároveň vyzdvihla iné 

profesie, ktorých príslušníci sa snažia adaptovať aj v prostredí takto hendikepovaných ľudí. 

 

Vzdelávaniu v trestnej mediácii sa venovala Mgr. Jana Burianová z Českej republiky, 

kde podobne ako na Slovensku fungujú probační a mediační úradníci, ktorí majú osobitné 

postupy pri ich vzdelávaní vzhľadom na povahu tejto činnosti ako štátno-zamestnaneckého 

pomeru.. 

 

Všetky príspevky v tlačenej forme boli publikované v zborníku z konferencie. 

 

Sobotňajší program tvorili veľmi zaujímavé workshopy, ktoré boli venované širokému 

spektru tém. 

 

Slávnostné ukončenie druhého konferenčného dňa sa nieslo najmä v duchu podpory 

cezhraničnej spolupráce, pretože spolu s vysokou kvalitou príspevkov aj stúpajúci počet 

účastníkov zo zahraničia je dôkazom toho, že každý rok sa konferencia Asociácie mediátorov 

Slovenska posúva na vyššiu a vyššiu úroveň. 

 

Ďakujeme a teší nás, že Záštitu nad konferenciou prevzal predseda vlády SR p. doc. 

JUDr. Róbert Fico, CSc., Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvo 

školstva, vedy, výskumu a športu SR, Bratislavský samosprávny kraj, Lucia Ďuriš 

Nicholsonová, podpredsedníčka Národnej rady SR a p. Ing. Ivan Štefanec, PhD., MBA, 

europoslanec. 

 

Naše poďakovanie patrí všetkým prítomným na konferencii, všetkým organizátorom, 

odborným recenzentom a partnerom konferencie (Univerzite Komenského v Bratislave, 

Paneurópskej vysokej škole, Právnickej fakulte Karlovej Univerzity v Prahe a Masarykovej 

univerzity v Brne, Mestu Hurbanovo, Veľvyslanectvu Brazílskej federatívnej republiky 

a mnohým ďalším.) Poďakovanie patrí aj našim mediálnym partnerom (najpravo.sk, rádio 

Lumen a opoisteni.sk) 

 

V budúcom roku sa uskutoční piaty jubilejný ročník, na ktorý týmto všetkých 

záujemcov už vopred pozývame. 
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