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MEDIÁCIA JE CESTA K
LEPŠIEMU ŽIVOTU

Pracovala som s rodinným, autorským, občianskym právom, právom
životného prostredia, aj s oddlžovaním. Moja práca bola vždy veľmi
zaujímavá a rôznorodá. Písala som zmluvy, zastupovala strany na
pojednávaniach, spracovávala právne analýzy, komunikovala som
verejnosti právne otázky na prednáškach aj pre médiá, zúčastňovala
sa rokovaní a vyjednávala zmluvné podmienky, navrhovala
legislatívne zmeny.
Som veľmi vďačná za to, že práca mi priniesla aj iné, ako čisto
právne skúsenosti. Bola som pri tom, keď sme vyberali ľudí do tímu,
zaúčali ich, keď sme tvorili stratégie, alebo pripravovali zahraničnú
pracovnú cestu. Toto všetko ma obohatilo a ukázalo mi, akými
rôznymi spôsobmi je možné sa vo svojej práci realizovať. Vo svojej
práci som vždy hľadala zmysel a za každým prípadom, ktorý som
riešila, som videla konkrétneho človeka a to, ako ho daný právny
proces ovplyvní.
Popri práci som absolvovala veľké množstvo školení zameraných na
mäkké zručnosti, komunikáciu, či prácu s klientmi, pretože to bola
téma, ktorá ma vždy veľmi zaujímala a v právnej praxi podporovala.
Avšak až s rozbehnutím mojej mediátorskej praxe sa naplno
ukázalo, aké bolo venovanie sa tejto oblasti hodnotné.

PREČO SOM SA STALA MEDIÁTORKOU
Vo svojej praxi som videla veľa prípadov, keď sa do súdneho konania
investovalo nesmierne veľa času a energie, spory sa ťahali roky. A
napriek tomu strany na konci procesu neboli spokojné. To ma nútilo
zamyslieť sa nad svojou rolou v tomto procese.
Vďaka mediácii vidím priestor a možnosť podporiť ľudí, ako hľadať
rovnováhu bez použitia mocenských prostriedkov. Priestor, kde
môžu robiť veci inak a lepšie, ako je to zaužívané a kde môžu hľadať
také riešenia, ktoré im vyhovujú. Vďaka mediácii majú klienti
možnosť zobrať moc do svojich rúk a rozhodnúť sami za seba, čo je
pre nich najlepšie. Pokiaľ strany potrebujú získať názor odborníka,
aby sa mohli v mediácii posunúť, je možné prizvať k mediácii napr.
advokáta, psychológa, alebo si vyžiadať ich nestranný názor. Sama
takéto spolupráce vytváram pre podporu procesu mediácie.
Za svoju výhodu považujem to, že mám právne vzdelanie a prax a
zároveň mám ľudský prístup ku klientom a neustále pracujem na
tom, aby som svoje služby skvalitnila. Služby poskytujem aj online.
Mediácie vediem v slovenskom, českom a po dohode aj v anglickom
jazyku.

