
JUDr. Monika Ertl, právnička a registrovaná mediátorka so špecializáciou na rodinné právo, 
majetkové spory, vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, odborníčka na 
obchodné  právo,  právo  nehnuteľností  a  dedičské  právo,  lektorka  odborných  kurzov. 
Štúdium absolvovala nielen na domácej pôde ale i v zahraničí. Aj naďalej na sebe pracuje, v 
rámci zvyšovania odbornej spôsobilosti a profesionality pravidelne absolvuje rôzne kurzy, 
semináre, webináre, konferencie a pod., domáce i tie zahraničné. 

V  súčasnosti  je  zapojená,  ako  mediátorka,  aj  do  národného  projektu  Ministerstva 
spravodlivosti  SR, implementovanie zásad tzv.  Cochemskej  praxe na pilotných súdoch - 
Okresný  súd  Bratislava  V,  Okresný  súd  Bratislava  II  a  Krajský  súd  Bratislava.  Pilotný 
projekt je súčasťou projektu „Procesno-organizačný audit MS SR a vybraných organizácií rezortu 
spravodlivosti  a  audit  výkonu  súdnej  moci“  pri  rozhodovaní  v  rodinnoprávnych  veciach 
týkajúcich sa maloletých v spolupráci  so subjektmi oprávnenými intervenovať  v  práci  s 
rodinou.  Projekt  je  inšpirovaný  myšlienkami  tzv.  Cochemského  modelu  a  má  za  cieľ 
prispieť k pozitívnym zmenám pri vedení súdnych konaní v poručenskej agende.

Zo skúseností získaných pri doterajšej práci vie, že jej  profesia je náročná na odbornosť, 
psychickú odolnosť, skúsenosti a morálne vlastnosti. Počas dlhoročnej praxe získala široké 
spektrum  vedomostí  a  zručností  v  rôznych  oblastiach  práva,  má  výbornú  znalosť 
rodinného, obchodného a občianskeho práva ako aj súdneho sporu a právnych procesov. 
Počas  celého  štúdia  na  právnickej  fakulte  prechádzala  v  oblasti  právnych  profesií 
niekoľkými - ako právny asistent či už na notárskom úrade alebo v advokátskej kancelárii. 
Po ukončení štúdia smerovali jej prvé roky do advokácie, pracovala niekoľko rokov ako 
advokátsky  koncipient,  praktické  poznatky  má  aj  v  oblasti  rozhodcovských  súdov. 
Doterajšie  pracovné  skúsenosti  ju  naučili  zodpovednosti,  flexibilite,  cieľavedomosti  a 
vysokému pracovnému nasadeniu. Svoju prácu vykonáva na vysokej úrovni, dôkladne a so 
zmyslom pre detail. Využíva pri tom najmä rôzne metódy alternatívneho riešenia sporov, 
nevynímajúc mediáciu. 

Verí, že svojou poctivou prácou a húževnatosťou ako aj svojimi skúsenosťami, strategickými 
radami  a  premysleným  pohľadom  je  prínosom  pre  svojich  klientov.  Je  spoľahlivá,  má 
príjemné vystupovanie a reaguje na potreby klientov. Jej všestranné zázemie jej poskytuje 
ucelené znalosti o potenciálnych problémoch ovplyvňujúcich klientov. 

Je  o  nej  známe,  že poskytuje  bezpečné,  príjemné a  zároveň  profesionálne prostredie  na 
riešenie sporov - snaží sa vytvárať rámec, v ktorom strany sporu uznávajú, že dohoda je 
nielen prijateľná a uskutočniteľná ale aj možná a v ich záujme. Pomáha klientom zvládnuť 
konflikt komplexne, riešiť spor a efektívne komunikovať s cieľom hľadať také riešenia, ktoré 
podporujú a uspokojujú ich potreby nielen dnes ale i v budúcnosti, a teda dosiahnuť trvalé 
dohody, ktoré sú priaznivé a uspokojivé pre všetky strany zapojené do sporu.

ZAMERANIE:
- rodinné právo
- majetkové spory
- vyporiadanie BSM
- zmluvné právo
- obchodné právo
- právo nehnuteľností
- dedičské právo
- právo duševného vlastníctva (umenie 

divadelné, výtvarné, masmédiá…)
- verejný sektor
- farmaceutický priemysel

VZDELANIE:
- Súkromné  anglické  gymnázium, 
Žilina

- Westwood  High  School,  Hudson, 
Quebec, Canada

- Univerzita  Mateja  Bela  v   Banskej 
Bystrici,  Právnická  fakulta,  Odbor  – 
Právo, udelené tituly Bc., Mgr., JUDr.

- Akreditovaný  vzdelávací  program  – 
odborná príprava mediátora, úspešné 
vykonanie odbornej skúšky mediátora

JAZYKY:
- slovenský, český
- anglický

Štátne jazykové skúšky:
- základná, CEF framework B2,
- odborná,  odbor:  spoločenskovedný, 

CEF framework C1-C2

Medzinárodné jazykové skúšky:
- Cambridge  ESOL  Certificate: 

International  Legal  English,  UK 
National Qual. Framework C1

JUDr. Monika ERTL
Mediátor a Právnik

Kancelária:
Černyševského č. 10, 851 01 Bratislava

Tel.: +421 918 109 757
E-mail: zidzikova@gmail.com

Korešp. adresa: 
Šípkovec 1850/24, 922 03 Vrbové

REGISTROVANÝ MEDIÁTOR:
Ministerstvom  spravodlivosti SR 
Evidenčné číslo:1770

Svoju  profesiu,  mediácie  a  konzultácie 
vykonáva v jazyku slovenskom, českom a 
anglickom,  prostredníctvom  osobného 
stretnutia,  ako  aj  online  prostredníctvom 
videohovorov, e-mailov a pod.

MOTTO:  “Ak  niekto  nie  je  ochotný 
akceptovať Váš názor, skúste sa pozrieť na jeho 
uhol pohľadu.” Libanonské príslovie

mailto:zidzikova@gmail.com

