
PhDr. Erika Tkáčová 
 
Slová dokážu zraniť a vyburcovať do boja, ale slová dokážu aj zblížiť do 
spolupráce – je na oboch partneroch, pre ktorú formu komunikácie sa 
rozhodnú.  
 
Ak chcete zažiť pocit víťazstva, pomsty a chcete vidieť partnera na 
kolenách ......voľte súd 
 
Ak chcete zažiť vyrovnaný, pokojný život bez nenávisti, život 
s fungujúcimi vzťahmi s deťmi, priateľmi a budúcimi 
partnermi......vtedy voľte mediáciu 
 
 
MOJA ŠPECIALIZÁCIA: 

- Poradenstvo individuálne, párové a rodinné 
- Pomoc pri zlepšovaní komunikácie rodičov pred, počas a po 

rozvode/rozchode  
- Poradenstvo pri zvládaní náročných životných situácií či 

rozhodovaní, pri zvládaní rôznych problémov, najmä 
partnerských, komunikačných a výchovných 

- Pomoc pri zvládaní vzťahových a pracovných problémov 
- Diagnostika v rámci klinického posúdenia aktuálneho 

psychického stavu klienta (dospelí, deti) 
- Dopravno-psychologické vyšetrenia vodičov 
- Klinicko psychologické vyšetrenie psychickej spôsobilosti pre 

držanie a nosenie strelnej zbrane a streliva 
 
VZDELANIE A PRÁCA: 

- Jednoodborové štúdium Psychológia na FiF UK Bratislava 
(štátne skúšky zo všeobecnej, vývinovej, poradenskej 
a klinickej psychológie) – titul „Mgr.“ 

- Rigorózna skúška na FF PU v Prešove – titul „PhDr.“ 
- Odborná spôsobilosť na výkon špecializovanej pracovnej 

činnosti v odbore Klinická psychológia a na výkon 
certifikovanej pracovnej činnosti Dopravná psychológia  

- Výcvik SUR Praha 2003-2008 – hlbinne a dynamicky 
orientovaný psychoterapeutický výcvik (sebeskúsenostná časť) 

- Od roku 2005 - TPP v neštátnom psychologickom centre Salvus 
na pozícií klinický psychológ 

- Externá spolupráca so spoločnosťou Nutri Food ako 
prednášajúci lektor z odboru Psychológia pre výživových 
poradcov  

- Lektor  z odboru Psychológia pre študentov SZU 
- Spolupráca so súdnym znalcom z oblasti Psychológia ako 

prizvaný konzultant pri súdnoznaleckom dokazovaní 
v trestných a civilných sporoch  

- Externá spolupráca s advokátom a mediátorom ako prizvaný 
psychológ v rámci mediačného procesu  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KONTAKTNÉ ÚDAJE: 
Adresa 
NZZ Salvus, Komárnická 11,  
821 03 Bratislava 
 
Telefónne číslo 
+421 948 15 00 88 
 
Email 
tkacova.erika06@gmail.com 
 
JAZYKY: 
Anglický – pokročilý 
Nemecký - pokročilý 
 
MEDIÁTOR 
Zoznam mediátorov MS SR 
Evidenčné číslo 1842 
 
KLINICKÝ PSYCHOLÓG 
S certifikovanou pracovnou 
činnosťou Dopravná psychológia, 
registrovaná v Komore 
psychológov, ev.číslo 4D 443 
 
VZDELÁVANIE 
- Psychodiagnostika a jej využitie 
v praxi 
- Medzinárodné konferencie z:    
Klinickej psychológie 
Dopravnej psychológie 
Mediácie 
 
 



 
Prečo som sa stala mediátorom? 
 
Ako psychológ a konzultant pri súdnoznaleckých dokazovaniach sa 
často stretávam s pármi, ktoré si veľakrát sami (i nevedome) zťažujú 
svoju životnú situáciu, vzťahy a budúcnosť nie práve najvhodnejšie 
zvolenou formou komunikácie s partnerom (životným, pracovným, 
rodinným....) . V rámci psychologickej činnosti pri súdnoznaleckých 
dokazovaniach a práce s rodičmi i deťmi počas a po rozvode som 
pochopila, že nie súdy, ale rodičia by sa mali rozhodnúť a dohodnúť 
o živote svojom a hlavne o živote svojich detí – na to je však potrebné, 
aby rodičia vyšli zo svojich pozícií zranených alebo nešťastných 
partnerov, a postúpili do pozície milujúcich rodičov. Iba vtedy môžu byť 
schopní spolupracovať a komunikovať ako dospelí, ktorí vo svojom 
živote vnímajú aj svoje okolie a hlavne svoje deti. Deti si nezaslúžia byť 
zaťahované do problémov dospelých – neukracujme deťom detstvo, 
naučme sa komunikovať ako ľudia, ktorí majú spoločné to najcennejšie 
– svoje deti. A na tom stavajme spoluprácu ako rodičia – pretože 
spoločnými rodičmi ostávame navždy. A preto som presvedčená o tom, 
že mediácia dokáže byť veľmi nápomocná a vďaka mediácií dokážu 
rodičia eliminovať negatívne dopady rozvodu/rozchodu pre svoje deti. 
 
 
 

 


