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Ako som sa dostal k mediácii?
Počas svojej práce v oblasti práva obchodných spoločností som sa často stretával s bezmocnosťou
a beznádejou pri riešení sporov, ktoré vznikali medzi spoločnosťami. Táto situácia vyplývala
z dlhodobých súdnych sporov, ktoré jednotlivé spoločnosti absolvovali. A takto som sa dostal
k riešeniu ich situácie tým, že som im ponúkol riešenie , ktoré je časovo aj finančne oveľa menej
náročné. Týmto riešením bola práve mediácia. Rovnako som videl široké využitie mediácie aj
v občianskoprávnych vzťahoch, a samozrejme aj v rodinných či pracovných vzťahoch, kde vznikajú
konflikty na dennej báze. Preto som sa po zrelej úvahe rozhodol absolvovať odbornú prípravu
mediátora a po jej úspešnom absolvovaní sa začala moja mediačná kariéra. A aj keď viem , že
mediácia nie je všeliek, vie napraviť to čo sa stalo oveľa lepšie ako súdne konanie, po ktorom sa
vzťahy medzi účastníkmi väčšinou negatívne prehĺbia tak, že akákoľvek ďalšia komunikácia je veľmi
ťažká.
Aké prípady riešim a s akými inštitúciami spolupracujem?
Mojou hlavnou špecializáciou sú najmä majetkové spory, obchodnoprávne vzťahy, pracovnoprávne
vzťahy, a v súčinnosti s kolegyňou, Mgr. Jankou Grossmanovou, aj rodinné spory a z nich vyplývajúce
konflikty, ako výživné , úprava styku a vyporiadanie BSM. Spolupracujem so súdmi, UPSVaR – mi, ale
aj notármi či inými mediátorimi. Svoje pôsobenie orientujem v kancelárii v mieste bydliska v Dubnici
nad Váhom a okolí a rovnako aj v kancelárii v Bratislave v Podunajských Biskupiciach.
Kam ďalej v mediácii?
Mediácia má široké využitie v oblasti celého civilného práva. Tak ako je stanovené v zákone o
mediácii, rieši spory vyplývajúce z občianskoprávnych, rodinných, obchodných a pracovných vzťahov.
Je teda jasné, že môže riešiť každodenné konflikty každého človeka žijúceho v spoločnosti. Je
dôležité, aby sa mediácia dostala do povedomia nie len odbornej verejnosti, ale predovšetkým j tej
laickej, pre ktorú je v rámci aplikačnej praxe určená, ako efektívny alternatívny spôsob riešenia
sporov. Momentálne pracujem na vytvorení platformy súdnej mediácie, ktorá bude riešiť spory, ktoré
už reálne na súdoch sú. Táto platforma je založená z dôvodu etablovania mediácie, pre účastníkov
zahájeného súdneho konania., aby aj samotní účastníci vedeli, že aj počas súdneho konania je stále
možnosť dohodnúť sa, napraviť vzťahy a pohnúť sa ďalej smerom do budúcnosti, a to vo všetkých
inštanciách súdneho konania, teda aj v odvolacom konaní.
Moje mediačné motto?
NESÚĎTE SA, DOHODNITE SA......................

