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VZDELANIE
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v
Bratislave – akreditovaný vzdelávací program Mediátor
(2020 - 2021)
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta magisterský študijný program, akademický titul Mgr.;
rigorózne štúdium, akademický titul doktor práv „JUDr.“
(2013 - 2018)
Moskovská Štátna právnická akadémia - občiansko-právna
špecializácia; Fakulta správneho práva, akademický titul
kandidát právnych vied „CSc.“ (1998 - 2006)

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Harvard Kennedy School – frekventantka kurzu „Executive
Program on the Regulation of National Securities Markets
and the Operation of Central Depositories“ (1998)

Telefón:
+421 944 716 908

Peterburská Univerzita ekonomiky a financií, Fakulta
Činnosti komerčných bánk (1992 - 1993)

Email:
info@simars.sk

Leningradský Štátny pedagogický inštitút Gercena,
Priemyselná pedagogická fakulta (1982 - 1987)

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI
V rokoch 1988 - 1992 som pracovala ako
pedagogická pracovníčka. V rokoch 1992 - 1996 som bola
vedúcou ekonómkou v Národnej banke v Petrohrade
(oddelenie pre cenné papiere a investičný trh). Od roku
1996 som pracovala v Združení účastníkov finančného
trhu v Moskve a takmer dvadsať rokov som pracovala na
manažérskej pozícii.
Publikovala som monografické práce, odborné články
z oblasti finančného a správneho práva, komparatívnej
právnej analýzy legislatívy v rôznych krajinách.
Spoluorganizovala a zúčastnila som sa na viacerých
odborných a vedeckých konferenciách a seminároch v
Rusku a Európe.

MEDIÁCIA JE UMENIE RIEŠENIA SPOROV
V rámci svojich profesionálnych povinností som sa
musela zúčastniť vyjednávacích procesov v oblasti
korporatívnych, finančných, administratívnych právnych
vzťahov, ako aj pracovnoprávnych vzťahov. Pri výbere
vhodnej metódy riešenia konfliktu v konkrétnom prípade
bolo samozrejme zohľadnených mnoho faktorov. Jedným z
atraktívnych spôsobov riešenia korporatívnych sporov bolo
napríklad arbitrážne konanie.
Pochopenie toho, že konflikty sú komplexným
praktickým a teoretickým problémom, pokúsila som sa
nájsť kritériá na posúdenie účinnosti riešenia konfliktnej
situácie. Najoptimálnejším modelom riešenia vzájomných
nárokov je mediácia.
Výhody plynúce z mediácie sú zrejmé. Mediácia
umožňuje stranám prijať dohodu, ktorá rovnako uspokojí
záujmy oboch strán a zameriava sa na spoluprácu
zúčastnených v budúcnosti. Strany považujú spor za
problém, ktorý spoločným úsilím efektívne vyriešia.
Mediácia je komplexný, mnohostranný právny inštitút.
Procedúra mediácie je metodologický dobre pripravená,
pomáha účastníkom konfliktu identifikovať a načrtnúť
rozpory a dosiahnuť kompromis alebo konsenzus.
Podľa môjho názoru je umenie mediácie podobné
umeniu choreografie. Ide o jasné pravidlá, metodiku,
techniku a vysoké majstrovstvo, ktoré spočíva v metódach
plnenia týchto pravidiel, ako aj v zaľúbení sa do profesie.

