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? Politické prekáračky 
predsedu vlády Matoviča 
a vicepremiéra Sulíka už 
nevydržala poslankyňa 
Jana Žitňanská a verejne 
sa vyjadrila, že situáciu 
by mohol upokojiť profe-
sionálny mediátor. Vidíte 
to aj vy ako cestu?
Spor medzi premiérom a vi-

cepremiérom už začína ísť 
totálne „cez čiaru“. Najmä 
v tejto zložitej dobe je doslo-
va trestuhodné, že si to ani 
jeden z aktérov neuvedomu-
je. Tento národ má skutočne 
iné starosti, ako byť denne 
svedkom útokov a obviňo-
vaní toho najťažšieho kalib-
ru. Iste, každý vie, že medzi 

vládnucimi zoskupeniami 
a opozíciou to iskrí, o tom je 
koniec-koncov politika. Ale 
aby sa to dialo medzi stra-
nami, ktoré sú pri kormidle? 
Absurdné! A k tomu čereš-
nička na tor-
te v podobe od-
porúčania pod-
predsedu par-
lamentu stra-
ny Za ľudí, aby 
si obaja nie-
kde „dali po hube“. 
To mi pripomenulo 
kedysi slovník iné-
ho podpredsedu NR SR, tra-
gikomickej postavy našej po-
litiky Jána Ľuptáka...
? Myslíte si, že v prípade 
sporov premiéra a  vice-
premiéra je mediácia vô-
bec možná?

Áno, je možná mediácia, len 
pevne verím, že ego oboch 
pánov nie je také silné, aby 
odmietlo mediáciu, kto-
rá môže byť vedená odbor-
níkom z rôznych spoločen-
ských oblastí – nemusí to byť 

len právnik, ale aj psy-
chológ, psychiater, so-

ciológ, poli-
tológ, býva-

lý politik... To 
všetko sú to-

tiž profesie odborní-
kov, ktorí sú záro-
veň certifikovaný-

mi mediátormi pracujúci-
mi v rámci nášho inštitútu. 
A naozaj ide často len o to 
ego. Už sa mi totiž stalo, že 
istý veľmi vysoký ústavný či-
niteľ kedysi reagoval na mo-
ju ponuku slovami, či on je 

taký slaboch, že si nevie vy-
riešiť s niekým svoj problém 
a čo by na to povedala ve-
rejnosť?
? Takže niekedy majú 
strany problém s diskrét-
nosťou mediácie?
Mlčanlivosť a dôvernosť ga-
rantuje profesionálny medi-
átor na prvom mieste. Zo zá-
kona je totiž mediátor viaza-
ný tým, že za žiadnych okol-
ností nesmie hovoriť o obsa-
hu mediácie a dokonca môže 
na základe požiadavky strán 
garantovať aj diskrétnosť 
o skutočnosti, či k mediácii 
vôbec došlo.
? Videli by ste aj iné rie-
šenie, ako je profesionálna 
mediácia?
Pokiaľ by nebola ochota vy-
užiť ponuky profesionálnej 

mediácie, osobne by som 
veľmi držal palce v  anga-
žovaní sa pani prezident-
ky Zuzany Čaputovej. Nie-
len z  titulu svojej funkcie, 
ale predovšetkým odborne, 
osobnostne 
a ľudsky má 
všetky pred-
poklady na 
pomoc do-
tknutým 
stranám.
? Aké 
máte skúsenosti prá-
ve s mediáciou v po-
litike?
Na začiatku mojej mediač-
nej aktivity, asi pred sedem-
nástimi rokmi, som bol oslo-
vený istou dnes už neexis-
tujúcou politickou stranou 
s  cieľom asistovať pri ko-

munikácii troch názorových 
platforiem a v podstate ten-
to priebeh len moderovať. 
Bol to zaujímavý poznatok 
s tým, že primárnym prob-
lémom bolo pochopiť mys-
lenie politikov, rôznu skry-

tú i menej skry-
tú motiváciu ich 

konania, 
koho zá-

ujmy reálne re-
prezentu-
jú. Odvtedy 

pretieklo veľa vody v Du-
naji, mám za sebou desiat-

ky podobných aktivít v rám-
ci domácej politickej scény, 
ale vždy mám pocit, že sa 
pohybujem na tom najten-
šom, najšmykľavejšom, ale 
súčasne najnebezpečnejšom 
ľade.

? Ako mediátor ste v mi-
nulosti pôsobili aj v Slo-
venskej televízii. Robili 
ste už vtedy politickú me-
diáciu?
Zaujímavý priestor na ak-
tivitu v  politic-
kej oblasti do-
stala mediácia 
asi pred desia-
timi rokmi vo 
vtedajšej Slo-
venskej te-
levízii počas 
jej vedenia Šte-
fanom Niž-
ňanským. 
Televízne 
mediačné centrum sa počas 
predvolebných kampaní vo-
lieb „preklápalo“ do voleb-
nej kancelárie, ktorá okrem 
iného riešila sťažnosti voleb-

ných tímov na priebeh vysie-
lania, pripomienky k zastú-
peniu v spravodajských relá-
ciách, respektíve údajné po-
rušovanie rôznych morató-

rií atď. Dodnes 
rád spomínam 
na korektný 

a  ústretový 
priebeh me-
diácie me-
dzi vtedaj-

ším preziden-
tom Ivanom 
Gašparovi-
čom a kandi-

dátkou na prezidentku Ive-
tou Radičovou pri organizo-
vaní záverečného televízne-
ho duelu. 
? Aké skúsenosti majú 

s mediáciou v politike vo 
svete?
Vo svete je bežné, že v prípa-
de bezvýchodiskového zaba-
rikádovania sa politikov, res-
pektíve totálneho vyhrotenia 
animozity a  podpásových 
osobných útokov, si strany 
volajú mediátorov, ktorí im 
pomáhajú dostať sa zo sle-
pej uličky. Sú to skutočne od-
borníci a uznávané osobnos-
ti vo svojich profesiách. Mal 
som možnosť oboznámiť sa 
s ich prácou napríklad v izra-
elskom parlamente kneset, 
a,  ako mi povedali, najväč-
ším problémom v ich práci je 
prekonávanie interkultúnych 
a  interreligióznych bariér 
v politických elitách. 

Si  
zodpovedný  

za tisícky 
životov!

Toto  
považujem  
už naozaj  
za čiarou!

Mediátor 
František Kutlík  
o svároch našich 

politikov:

Jana Žitňanská:
- Ako poslanci sa snažíme vychádzať vláde v ústrety pri schvaľova-
ní zákonov v tejto ťažkej dobe. No aby sme si mohli svoju prácu ro-
biť poriadne, potrebujeme na to iný prístup zo strany vlády a naj-
mä menej osobných konfliktov medzi našimi koaličnými partnermi.

Často ide   len o ego!

KUTLÍK: Vysvetľuje, že mediátor 
je viazaný mlčanlivosťou.

VEREJNÉ OSOČOVANIA: 
Premiér s vicepremiérom
by podľa mnohých mali 

využiť služby mediátora.

ŽITŇANSKÁ: Na sociálnej 
sieti napísala jednoznačný status.

Marika Eisler Studeničová • Foto m. herc, afk, anc

Konflikt v koalícii pretrváva a nezdá sa, že 
by v tejto chvíli občania krajiny videli svetlo 
na konci tunela. Zdá sa, že tu pomôže už len 
profesionálny mediátor. František Kutlík sa 
zaoberá aj mediáciou v politike a má v tomto 
smere dlhoročné skúsenosti. Ako vníma celú 
situáciu na našej politickej scéne? 

začína ísť 
a vicepremiérom 
medzi premiérom 

Spor 

„cez čiaru“
a najnebezpečnejšom

po tom najtenšom
pocit, že sa pohybujem

Vždy mám 

ľade Gašparovičom 
a Ivetou Radičovou

medzi prezidentom
priebeh mediácie 

rád na korektný
Spomína 
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ODBORNÍK: Františk Kutlík prednáša o mediácii doma aj v zahraničí.

SKÚSENÝ MEDIÁTOR: Vraví, že platí - čím je mediátor nenápadnejší, tým lepšie pre proces.

Mediátor 
musí hrať 
fair play

pokračovanie zo strany 29
? Ako to vyzeralo v pra-
xi?
Prvýkrát som tam videl 
v praxi, čo v prípade, ak sa 
strany nevedia dohodnúť 
na osobe mediátora. Riešili 
to jednoducho tak, že obi-
dve oslovili nimi vybraného 
mediátora a mediáciu vied-
li dvaja mediátori v tande-
me ako dvaja rovnocenní 
mediátori. Jeden bol rus-
ký emigrant a druhý Arab. 
A dohodli sa, 
len museli po-
znať vzájom-
né odlišnosti.
? Je nut-
né, aby sa 
sporové 
strany stretli 
osobne?
V  prípade 
naozaj vyhrotených vzťa-
hov sa strany nemusia ani 
osobne stretnúť. Mediátor 
môže využiť inštitút tzv. 
kyvadlovej (shuttle) me-
diácie, pri ktorej pendlu-
je medzi stranami ako ky-
vadlo a  sprostredkováva 
odkazy, návrhy, stanovis-
ká. V prípade, že sa začne 
blýskať na lepšie časy, od-
poručí stranám, aby sa stre-
tli a v prípade súhlasu je to 
veľmi dobrý signál na mož-
nosť stretnúť sa zoči-voči.
? Musí ísť pri politickej 
mediácii len o  riešenie 
konfliktu?
Nie, naopak. Práve v prípa-
de politickej mediácie nie-

kedy stačí, aby sa strany len 
stretli a vydiskutovali si is-
té sporné skutočnosti, ktoré 
bránia v začatí práce na od-
stránení konfliktu. Ako ke-
dysi tento stav pomenovali 
Indiáni: „Hovorte, hovorte, 
hovorte, dokiaľ sa rozhovo-
ry nezačnú.“ Áno, niekedy 
je najväčší problém mediá-
cie, ale aj umením mediáto-
ra uvoľniť stavidlá tak, aby 
sa komunikačný tok mohol 
dať naplno do pohybu.
? Ako by ste charakte-

rizovali odliš-
nosti mediá-
cie v domácej 
politike od os-
tatných dru-
hov mediácií? 

Je trochu iný ako 
bežná mediá-
cia, v  prvom 

rade v  tom, že mediá-
tor sa primárne sústreďu-
je na proces mediácie, na 
slušný a  korektný prie-
beh vzájomnej komuni-
kácie. Mediátor v prípade 
sporov v domácej politike 
takmer vôbec nevystupuje 
ako evaluátor (hodnotiteľ) 
a  vyhýba sa komentova-
niu obsahu a to aj v prípa-
de, že by bol o to požiada-
ný. Zvlášť tu platí, že čím 
je nenápadnejší, tým lep-
šie pre proces. Niečo ako 
futbalový rozhodca, ktorý 
je vtedy dobrý, ak ho na 
ihrisku nie je príliš vidno 
a pritom sa hrá fair play. 
 

osobne stretnúť
nemusia ani 

vzťahov sa strany 
vyhrotených 

V prípade


