Mgr. et Mgr. Iveta Gallová, PhD.
Číslo a dátum zápisu do registra mediátorov MS SR
ev. č. 1424, 19.7.2016
Adresa mediačnej kancelárie, kontakt
Martimex, a..., ul. eerven ej armdy 1, 066 01 Martin 
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Ukončené vysokoškolské vzdelanie
 Filozofickd fakulta Un iverzit Komen .kého Brati.lava,
štuyijn ý oybor : Výchova a vzyeldvan ie yo.pelých
 Teologickd fakulta Trn av.kej un iverzit Brati.lava,
štuyijn ý oybor Nduka o royin e
 Po.tgrayudln e štúyium: Filozofickd fakulta Un iverzit
Komen .kého Brati.lava, štuyijn ý oybor An yragogika
Špecializácia pri mediácii
 man žel.ké a royin n é .por ,
 .por v občian .kom .polužit (n apr. komun itn é, .u.ey.ké
kon fikt ),
 .por v pro.treyí verejn ej .prdv a .amo.prdv
Spolupráca s inštttúciami
Me.to Martin  - po.k tujem bezplatn é meyiačn é porayen .tvo
kažyú .treyu v n epdrn om týžyn i oy 16.00 hoy. – 16.45 hoy.,
buyova M.Ú Martin , Ndme.tie S. H. Vajan .kého 1,
066 01 Martin , 2. po.choyie, kan celdria č. 219
elen ka A.ocidcie royin n ých meyidtorov Sloven .ka
elen ka Ú.treyia .loven .kej kre.ťan .kej in teligen cie

Prečo som sa stala mediátorkou
Vo .vojej profe.ii an yragóga a .ocidln eho pracovn íka ergoterapeuta, ale aj v mojom .úkromn om živote .om .a
.tretdvala . mn ohými prípaymi kon fiktov a .porov, ktoré
zo.tdvali n eyopoveyan é, n eyoriešen é, prípayn e mali .voju
yohru v .úyn om kon an í. Zan echdvali n eblahé .top n ielen 
u tých, ktorých .a kon fikt yotýkal priamo, ale aj n a okolí.
Moja o.obn o.ť, povahové vla.tn o.ti a viera v Boha mi
n eyovoľovali obchdyzať okolo vdžn  ch problémov bez
povšimn utia. Motivdciou k ab.olvovan iu oyborn ej príprav
meyidtora, ako aj špecializdcie v obla.ti royin n ej meyidcie
bolo to, že .om hľayala aj in é možn o.ti, ako riešiť .por
účin n ejšie, efektvn ejšie, rýchlejšie, lacn ejšie a yi.krétn ejšie meyidciou.
Po ab.olvovan í oyborn ej príprav .om začala v užívať
meyiačn é komun ikačn é techn ik . Preyovšetkým pri riešen í
kon fiktov klien tov, ktorí boli preymetom môjho profe.ijn ého
zameran ia – .en iorov a zyravotn e ťažko po.tihn utých.
Pomdhali a mali .voje opoy.tatn en ie. Ne.kôr .om .a
rozhoyla n apln o ven ovať profe.ii meyidtork .
Rodinná mediácia:
Ako člen ka A.ocidcie royin n ých meyidtorov Sloven .ka .a
špecializujem n a problematiku royin n ej meyidcie. Som
oyporúčan ou meyidtorkou projektu Spoločen .tva Layi.lava
Han u.a - www.za.tolom..k, ktorého úlohou je .prevdyzať
royin  n a ce.te vier .

Ako príklay zaujímavej royin n ej meyidcie môžem uvie.ť
prípay .tarších veriacich man želov, ktorí už viac rokov žijú
oyyelen e. Komun ikdcia meyzi n imi je veľmi n dročn d.
Man želka uvažovala o poyan í n dvrhu n a rozvoy man žel.tva.
Pro.treyn íctvom meyidcie .a poyarilo to, že man želia začali
vzdjomn e začali meyzi .ebou komun ikovať a upravili .i
praviyld komun ikdcie pre buyúcn o.ť.
Lektorská činnosť
Spolupracujem . Region dln  m vzyeldvacím cen trom
v Martin e ako lektorka pri propagdcii meyidcie
prey.taviteľom .amo.prdv . Riayiteľom zdklayn ých škôl .om
prezen tovala možn o.ti škol.kej a peer meyidcie.
Moje oyborn é praktické i teoretické .kú.en o.ti v obla.ti
meyziľuy.kých vzťahov a komun ikdcie oyovzydvam
pro.treyn íctvom preyn dšok, či praktických cvičen í,
zameran ých n a rozvoj komun ikačn ých zručn o.t.
V .úča.n o.ti .a ven ujem problematike n en d.iln ej
komun ikdcie poyľa Mar.chala B. Ro.en berga, ktord
n apomdha v jayriť .voje pozorovan ie, pocit , potreb
a pro.b bez toho, ab .me zb točn e zraňovali yruhých, ale
pritom efektvn e komun ikovali. Nen d.iln ú komun ikdciu
školím pro.treyn íctvom .emin dra. Uveyen ý .emin dr, či
preyn dška je mojou pon ukou aj pre vd..

Vízia do budtúcnost:
Naďalej .a chcem ven ovať problematike royin n ej
meyidcie, v ktorej viyím veľkú buyúcn o.ť. Svoju pozorn o.ť
pldn ujem zamerať aj n a obla.ť špecifk meyidcie
a komun ikdcie u man želov, alebo bývalých man želov, ktorí .ú
veriaci a majú uzatvoren é .viato.tn é man žel.tvo.
Naďalej chcem .polupracovať . me.tom Martin  v rdmci
bezplatn ého meyiačn ého porayen .tva.
Verím, že .a zlepší aj .poluprdca meyidtorov .o .úymi, či
. o.tatn ými prdvn ickými profe.iami, orgdn mi .ocidln oprdvn ej
ochran  yet, či p. chológmi. Mojím želan ím yo buyúcn o.ti
je, ab meyidtori mali .voju .tavov.kú organ izdciu, ktord b
mohla oyborn e za.trešovať ich prdcu.

