
 
 
JUDr. Ing. PhDr. Róbert Toporcer

 
Po ukončení štúdia na gymnáziu J.F.Rimavského v Levoči v roku 1990, následným absolvovaním 

magisterského štúdia na právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave, ktoré 
štátnych záverečných skúšok z predmetov 
diplomovej práce na tému „ Trestnoprávna ochrana zdravia
rigoróznej skúšky, mi bol právnickou fakultou UPJŠ v Košiciach udelený titul „ Doktor práv“ (JUDr.)
Doplňujúcim štúdiom na Vysokej škole 
súdne inžinierstvo, som  získal titul „Ing.“

Od roku 2014 som mediátorom, zapísaný
spravodlivosti SR pod evidenčným číslom 1023.
oblasti alternatívneho riešenia sporov. Zložením skúšky z predmetov 
následným obhájením rigoróznej práce na tému „ 
Doktor filozofie (PhDr.). 

 V  rámci mimosúdneho riešenia sporov sa zameriava
sporov ( napr. dohody o vyporiadaní BSM po rozvode manželstva, susedské spory) a obchodnoprávnych sporov 
(napr. dohody o urovnaní). 

 
Potreba mediácie na Slovensku priniesla nový rozmer  riešenia konfliktov v

alternatíve k súdnemu konaniu. Rôznorodosť a rozmanitosť sporov je veľká, neexistuje univerzálnosť 
a konformita  pri riešení konkrétnych sporov. Takáto diferenciácia dáva osobe  mediátora možnosť jeho 
neustáleho rastu a rozvoja.  

Úlohou mediátora nie je totiž len vypočuť si názory strán sporu.  Dobrý mediátor je schopný nároky 
a námietky jednotlivých strán preskúmať a
väčšinu konfliktov, nájsť podstatu sporu. Takto dokáže byť str
vhodného riešenia. Ako veľmi dôležité vnímam, aby sa ľudia v dnešnej spoločnosti naučili spôsobom a 
metódam, ako tieto ich strety záujmov riešiť a aby vedeli v
nájsť nestrannú a nezávislú osobu, ktorá im pomôže ich konflikt vyriešiť a
finančne náročnému súdnemu konaniu, 
zhoršia.   

Mediáciu považujem za veľmi prínosn
potrebné zachovať potencionálne dobré vzťahy do budúcna, či už pôjde o
dedičských sporov. Takéto riešenie sporov mimosúdnou cestou navyše uľahčuje dobrovoľný výkon
dohody a čiastočne eliminuje opakovanie konfliktov medzi stranami do
takýchto  kritérií  bude výsledná  Dohoda oveľa ľahšie plniteľná aj v

Verím, že aj mojou prácou mediátora, aspoň čiastočne
obyvateľstva SR o tomto novom a
pozitívach. 
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motto:  

         „Lex non exacte definit, sed arbitrio boni viri permittit.“
  „Zákon nemá presné defínície, ale sa spolieha na úsudok čestného
človeka“  
   
Hugo Grotius 
 

Toporcer 

Po ukončení štúdia na gymnáziu J.F.Rimavského v Levoči v roku 1990, následným absolvovaním 
magisterského štúdia na právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave, ktoré som úspešne ukončil zložením 
štátnych záverečných skúšok z predmetov – Občianske právo, Obchodné právo, Trestné právo a obhájením 

Trestnoprávna ochrana zdravia“, som pokračoval v štúdiu práva a vykonaním 
vnickou fakultou UPJŠ v Košiciach udelený titul „ Doktor práv“ (JUDr.)

Doplňujúcim štúdiom na Vysokej škole v oblasti manažmentu, kde som sa zameral predovšetkým na predmet 
získal titul „Ing.“  

mediátorom, zapísaným v zozname mediátorov, vedeného Ministerstvom 
spravodlivosti SR pod evidenčným číslom 1023. Počas výkonu činnosti mediátora som sa začal venovať etike v 
oblasti alternatívneho riešenia sporov. Zložením skúšky z predmetov – Teória a dejiny etiky a Aplikova
následným obhájením rigoróznej práce na tému „ Vybrané etické súvislosti mediácie“ m

rámci mimosúdneho riešenia sporov sa zameriavam predovšetkým na oblasť občianskoprávnych 
sporov ( napr. dohody o vyporiadaní BSM po rozvode manželstva, susedské spory) a obchodnoprávnych sporov 

Potreba mediácie na Slovensku priniesla nový rozmer  riešenia konfliktov v
alternatíve k súdnemu konaniu. Rôznorodosť a rozmanitosť sporov je veľká, neexistuje univerzálnosť 

konformita  pri riešení konkrétnych sporov. Takáto diferenciácia dáva osobe  mediátora možnosť jeho 

tora nie je totiž len vypočuť si názory strán sporu.  Dobrý mediátor je schopný nároky 
námietky jednotlivých strán preskúmať a zmeniť  na požiadavky a v spleti  silných emócii sprevádzajúcich 

, nájsť podstatu sporu. Takto dokáže byť stranám účinne nápomocný pri hľadaní ďalšieho 
Ako veľmi dôležité vnímam, aby sa ľudia v dnešnej spoločnosti naučili spôsobom a 

metódam, ako tieto ich strety záujmov riešiť a aby vedeli v prípade, keď si už nebudú vedieť ich spor riešiť sami
nezávislú osobu, ktorá im pomôže ich konflikt vyriešiť a neutiekať sa hneď k

finančne náročnému súdnemu konaniu, pričom sa s veľkou pravdepodobnosťou ich vzájomné vzťahy ešte viac 

Mediáciu považujem za veľmi prínosnú metódu riešenia sporov, zvlášť sporov rodinných, kde je 
potrebné zachovať potencionálne dobré vzťahy do budúcna, či už pôjde o výchovu detí alebo v
dedičských sporov. Takéto riešenie sporov mimosúdnou cestou navyše uľahčuje dobrovoľný výkon
dohody a čiastočne eliminuje opakovanie konfliktov medzi stranami do budúcnosti. Takisto
takýchto  kritérií  bude výsledná  Dohoda oveľa ľahšie plniteľná aj v reálnom živote. 

prácou mediátora, aspoň čiastočne prispievam k osvete a 
tomto novom a podľa môjho názoru veľmi  perspektívnom inštitúte 

JUDr. Ing. PhDr. Róbert Toporcer 
kancelária: Duklianska 38A, 052 01 Spišská Nová Ves,  

713; MS SR 1023, email: robert.toporcer@gmail.com 

„Lex non exacte definit, sed arbitrio boni viri permittit.“  
ale sa spolieha na úsudok čestného      

Po ukončení štúdia na gymnáziu J.F.Rimavského v Levoči v roku 1990, následným absolvovaním 
úspešne ukončil zložením 
restné právo a obhájením 

pokračoval v štúdiu práva a vykonaním 
vnickou fakultou UPJŠ v Košiciach udelený titul „ Doktor práv“ (JUDr.) 

sa zameral predovšetkým na predmet 

m v zozname mediátorov, vedeného Ministerstvom 
sa začal venovať etike v 

Teória a dejiny etiky a Aplikovaná etika, 
“ mi bol priznaný titul 

predovšetkým na oblasť občianskoprávnych 
sporov ( napr. dohody o vyporiadaní BSM po rozvode manželstva, susedské spory) a obchodnoprávnych sporov 

Potreba mediácie na Slovensku priniesla nový rozmer  riešenia konfliktov v  spoločnosti  resp. 
alternatíve k súdnemu konaniu. Rôznorodosť a rozmanitosť sporov je veľká, neexistuje univerzálnosť 

konformita  pri riešení konkrétnych sporov. Takáto diferenciácia dáva osobe  mediátora možnosť jeho 

tora nie je totiž len vypočuť si názory strán sporu.  Dobrý mediátor je schopný nároky 
zmeniť  na požiadavky a v spleti  silných emócii sprevádzajúcich 

anám účinne nápomocný pri hľadaní ďalšieho 
Ako veľmi dôležité vnímam, aby sa ľudia v dnešnej spoločnosti naučili spôsobom a 

prípade, keď si už nebudú vedieť ich spor riešiť sami, 
neutiekať sa hneď k časovo aj 

veľkou pravdepodobnosťou ich vzájomné vzťahy ešte viac 

ú metódu riešenia sporov, zvlášť sporov rodinných, kde je 
výchovu detí alebo v rámci rôznych 

dedičských sporov. Takéto riešenie sporov mimosúdnou cestou navyše uľahčuje dobrovoľný výkon výslednej 
Takisto možno na základe  

osvete a  zvýšeniu povedomia 
názoru veľmi  perspektívnom inštitúte –  mediácii a jeho 


