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KUTLÍK: Vysvetľuje, že mediátor
je viazaný mlčanlivosťou.

Si
zodpovedný
za tisícky
životov!

Toto
považujem
už naozaj
za čiarou!

VEREJNÉ OSOČOVANIA:
Premiér s vicepremiérom
by podľa mnohých mali
využiť služby mediátora.

Mediátor
František Kutlík
o svároch našich
politikov:

Často ide len o ego!

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?
? Politické prekáračky
predsedu vlády Matoviča
a vicepremiéra Sulíka už
nevydržala poslankyňa
Jana Žitňanská a verejne
sa vyjadrila, že situáciu
by mohol upokojiť profesionálny 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 doslova trestuhodné, že si to ani
jeden z aktérov neuvedomuje. Tento národ má skutočne
iné starosti, ako byť denne
svedkom útokov a obviňovaní toho najťažšieho kalibru. Iste, každý vie, že medzi

vládnucimi zoskupeniami
a opozíciou to iskrí, o tom je
koniec-koncov politika. Ale
aby sa to dialo medzi stranami, ktoré sú pri kormidle?
Absurdné! A k tomu čerešnička na torte v podobe odporúčania podpredsedu parlamentu strany Za ľudí, aby
si obaja niekde „dali po hube“.
To mi pripomenulo
kedysi slovník iného podpredsedu NR SR, tragikomickej postavy našej politiky Jána Ľuptáka...
? Myslíte si, že v prípade
sporov premiéra a vicepremiéra je mediácia vôbec možná?

Áno, je možná mediácia, len
pevne verím, že ego oboch
pánov nie je také silné, aby
odmietlo mediáciu, ktorá môže byť vedená odborníkom z rôznych spoločenských oblastí – nemusí to byť
len právnik, ale aj psychológ, psychiater, sociológ, politológ, bývalý politik... To
všetko sú totiž profesie odborníkov, ktorí sú zároveň certifikovanými mediátormi pracujúcimi v rámci nášho inštitútu.
A naozaj ide často len o to
ego. Už sa mi totiž stalo, že
istý veľmi vysoký ústavný činiteľ kedysi reagoval na moju ponuku slovami, či on je

Spor
medzi premiérom
a vicepremiérom
začína ísť
„cez čiaru“

taký slaboch, že si nevie vyriešiť s niekým svoj problém
a čo by na to povedala verejnosť?
? Takže niekedy majú
strany problém s diskrétnosťou mediácie?
Mlčanlivosť a dôvernosť garantuje profesionálny mediátor na prvom mieste. Zo zákona je totiž mediátor viazaný tým, že za žiadnych okolností nesmie hovoriť o obsahu mediácie a dokonca môže
na základe požiadavky strán
garantovať aj diskrétnosť
o skutočnosti, či k mediácii
vôbec došlo.
? Videli by ste aj iné riešenie, ako je profesionálna
mediácia?
Pokiaľ by nebola ochota využiť ponuky profesionálnej

mediácie, osobne by som
veľmi držal palce v angažovaní sa pani prezidentky Zuzany Čaputovej. Nielen z titulu svojej funkcie,
ale predovšetkým odborne,
osobnostne
a ľudsky má
všetky predpoklady na
pomoc dotknutým
stranám.
? A ké
máte skúsenosti práve s mediáciou v politike?
Na začiatku mojej mediačnej aktivity, asi pred sedemnástimi rokmi, som bol oslovený istou dnes už neexistujúcou politickou stranou
s cieľom asistovať pri ko-

munikácii troch názorových
platforiem a v podstate tento priebeh len moderovať.
Bol to zaujímavý poznatok
s tým, že primárnym problémom bolo pochopiť myslenie politikov, rôznu skrytú i menej skrytú motiváciu ich
konania,
koho záujmy reálne reprezentujú. Odvtedy
pretieklo veľa vody v Dunaji, mám za sebou desiatky podobných aktivít v rámci domácej politickej scény,
ale vždy mám pocit, že sa
pohybujem na tom najtenšom, najšmykľavejšom, ale
súčasne najnebezpečnejšom
ľade.

Vždy mám
pocit, že sa pohybujem
po tom najtenšom
a najnebezpečnejšom
ľade

? Ako mediátor ste v minulosti pôsobili aj v Slovenskej televízii. Robili
ste už vtedy politickú mediáciu?
Zaujímavý priestor na aktivitu v politickej oblasti dostala mediácia
asi pred desiatimi rokmi vo
vtedajšej Slovenskej televízii počas
jej vedenia Štefanom Nižňanským.
Televízne
mediačné centrum sa počas
predvolebných kampaní volieb „preklápalo“ do volebnej kancelárie, ktorá okrem
iného riešila sťažnosti voleb-

ŽITŇANSKÁ: Na sociálnej
sieti napísala jednoznačný status.

Jana Žitňanská:

- Ako poslanci sa snažíme vychádzať vláde v ústrety pri schvaľovaní zákonov v tejto ťažkej dobe. No aby sme si mohli svoju prácu robiť poriadne, potrebujeme na to iný prístup zo strany vlády a najmä menej osobných konfliktov medzi našimi koaličnými partnermi.

ných tímov na priebeh vysielania, pripomienky k zastúpeniu v spravodajských reláciách, respektíve údajné porušovanie rôznych moratórií atď. Dodnes
rád spomínam
na korektný
a ústretový
priebeh mediácie medzi vtedajším prezidentom Ivanom
Gašparovičom a kandidátkou na prezidentku Ivetou Radičovou pri organizovaní záverečného televízneho duelu.
? Aké skúsenosti majú

Spomína
rád na korektný
priebeh mediácie
medzi prezidentom
Gašparovičom
a Ivetou Radičovou

s mediáciou v politike vo
svete?
Vo svete je bežné, že v prípade bezvýchodiskového zabarikádovania sa politikov, respektíve totálneho vyhrotenia
animozity a podpásových
osobných útokov, si strany
volajú mediátorov, ktorí im
pomáhajú dostať sa zo slepej uličky. Sú to skutočne odborníci a uznávané osobnosti vo svojich profesiách. Mal
som možnosť oboznámiť sa
s ich prácou napríklad v izraelskom parlamente kneset,
a, ako mi povedali, najväčším problémom v ich práci je
prekonávanie interkultúnych
a interreligióznych bariér
v politických elitách.
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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 obidve oslovili nimi vybraného
mediátora a mediáciu viedli dvaja mediátori v tandeme ako dvaja rovnocenní
mediátori. Jeden bol ruský emigrant a druhý Arab.
A dohodli sa,
len museli poznať vzájomné odlišnosti.
? Je nutné, aby sa
sporové
strany stretli
osobne?
V prípade
naozaj vyhrotených vzťahov sa strany nemusia ani
osobne stretnúť. Mediátor
môže využiť inštitút tzv.
kyvadlovej (shuttle) mediácie, pri ktorej pendluje medzi stranami ako kyvadlo a sprostredkováva
odkazy, návrhy, stanoviská. V prípade, že sa začne
blýskať na lepšie časy, odporučí stranám, aby sa stretli a v prípade súhlasu je to
veľmi dobrý signál na možnosť stretnúť sa zoči-voči.
? Musí ísť pri politickej
mediácii len o riešenie
konfliktu?
Nie, naopak. Práve v prípade politickej mediácie nie-

kedy stačí, aby sa strany len
stretli a vydiskutovali si isté sporné skutočnosti, ktoré
bránia v začatí práce na odstránení konfliktu. Ako kedysi tento stav pomenovali
Indiáni: „Hovorte, hovorte,
hovorte, dokiaľ sa rozhovory nezačnú.“ Áno, niekedy
je najväčší problém mediácie, ale aj umením mediátora uvoľniť stavidlá tak, aby
sa komunikačný tok mohol
dať naplno do pohybu.
? Ako by ste charakterizovali odlišnosti mediácie v domácej
politike od ostatných druhov mediácií?
Je trochu iný ako
bežná mediácia, v prvom
rade v tom, že mediátor sa primárne sústreďuje na proces mediácie, na
slušný a korektný priebeh vzájomnej komunikácie. Mediátor v prípade
sporov v domácej politike
takmer vôbec nevystupuje
ako evaluátor (hodnotiteľ)
a vyhýba sa komentovaniu obsahu a to aj v prípade, že by bol o to požiadaný. Zvlášť tu platí, že čím
je nenápadnejší, tým lepšie pre proces. Niečo ako
futbalový rozhodca, ktorý
je vtedy dobrý, ak ho na
ihrisku nie je príliš vidno
a pritom sa hrá fair play.



V prípade
vyhrotených
vzťahov sa strany
nemusia ani
osobne stretnúť
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SKÚSENÝ MEDIÁTOR: Vraví, že platí - čím je mediátor nenápadnejší, tým lepšie pre proces.

ODBORNÍK: Františk Kutlík prednáša o mediácii doma aj v zahraničí.

