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Motto:

„Nikdy nepochybujte o tom, že by malá skupina premýšľajúcich odhodlaných ľudí mohla zmeniť svet. V

skutočnosti je to jediná vec, ktorá ho kedy zmenila.“ 

Margaret Meadová 

Pre o som sa rozhodla sta  mediátorkoučná kancelária ť mediátorkou

Mám rada ľudí,  smiech, ich radosť a normálnosť. Už ako dieťaťu sa mi nepáčila krivda a 

nespravodlivosť v akejkoľvek podobe medzi mojimi rovesníkmi ale aj medzi generáciami. Takéto situácie 

som vnímala veľmi intenzívne, rozmýšlala nad nimi a snažila sa pochopiť obe strany a  nájsť spôsob ako by

som to vyriešila ja, aby boli obe strany spokojné.

Po vstupe do sveta  kolegiálnych vzťahov, vnímanie firemnej hierarchie,  konkurencie na pracovisku a  s 

tým súvisiacich názorových rozdieľov, rôznych typov rečníkov , rozdieľnosť vnímania  a zmes ľudských 

pováh mi bolo jasné, že nastupujem na cestu testovania výsledkov mojich detských a študentských 

pozorovaní v praxi.

V súčasnej  kultúre sme predovšetkým vedení k fyzickej a psychickej výkonnosti a prejavom naučeného 

správania sa akceptovateľného pre spoločnosť, ktorá kopíruje istý nastavený model. V podstate sme 

nepriamo a často aj priamo vedení k potláčaniu toho čo naozja cítime, a nie je psrávne to vyjadriť.

Dnešnú dobu považujem za veľmi rýchlu a neosobnú. Ľudia sa snažia všetko stíhať, rozdeľuje ich  a  

nestíhajú to dôležité, čo ich  spája a zároveň napĺňa a uspokojuje. Tým je vzájomná komunikácia, ktorú 

denne ritunne vykonávajú.

Moja dennodenná práca, výsledky  a kontakt s ľuďmi v súkromí aj pracovnom živote mi poskytli 

presvedčenie, že mediácia, jej prvky a hlavne tie moderné sú správnym krokom ako začať ozdravovať 

sociálne prostredie a spoločnosť, v ktorej žijeme. A to ma posúva vpred.

omu sa v mediácii venujemČomu sa v mediácii venujem

Momentálne sú to prevažne  spory  z rodinného prostredia, ktoré majú  široký záber. Od úpravy styku pri 

rozchode alebo rozvode rodičov cez  výšku výživného, medzigeneračné problémy až po vyporiadanie 

majetku po rozchode rodičov. 

Niektoré mediácie sú špecifické, a aby bolo možné poskytnúť mediáciu čo najširším okruhu záujemcov o 



tento spôsob rešenia ich sporu spolupracujem s kolegom JUDr. Jurajom Pandim z Dubnice nad Váhom. 

Ako rodič a pedagóg považujem za základný prvok začať mediáciu uplatňovať aj ako odbornú metódu v 

školskom prostredí, pretože je  to jedinenčná príležitosť pôsobiť skupinovo na celú triedu detí v jednom 

okamihu. Zároveň úprimnosť detí v kolektíve poskytuje neopakovateľnú autentickosť a nenahraditeľnú 

skúsenosť a možnosť osvojiť si komunikačné zručnosti, ktoré sa stanú už v tomto ešte  plastickom veku ich

trvalou devízou do budúcna. 

Založila som Občianske združenie  „Mediátori z praxe” ktorého cieľom je získanie a posilnenie vážnosti 

mediácie v našej spoločnosti.  

„Ľudia stavajú príliš mnoho múrov a veľmi málo mostov”

Isaac Newton


