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Mediácia?! Čo to vlastne je? 

Prečo ju ľudia, spotrebitelia 

využívajú? Čo je jej cieľom? 

 Tak takéto otázky a množstvo 

ďalších nás prenasledovalo, keď 

sme sa dozvedeli, čo je hlavnou 

témou tohtoročnej „SPOTREBY 

PRE ŽIVOT. 

 A čo nasledovalo? Hľadanie in-

formácií, štúdium, rôzne nápady, 

rozdelenie úloh a ... Uvedomili 

sme si, že najlepšie nám  túto 

problematiku priblíži človek, kto-

rý sa mediáciou zaoberá naplno a 

profesionálne.  

Preto sme oslovili  

 Mgr. Helenu Mezenskú,  

ktorá sa mediácii venuje už dlhšie 

obdobie, aby nám túto  

problematiku priblížila. 

Vysvetlili by ste nám i našim 

čitateľom, čo je mediácia? 

V jednoduchom výklade je mediá-

cia proces a spôsob riešenia spo-

ru medzi oboma sporovými stra-

nami, ktorým záleží na mimosúd-

nom a dobrovoľnom hľadaní spo-

ločnej dohody. Dosahuje sa buď 

za cenu ústupkov oboch strán, 

teda kompromisom, alebo a to je 

ten ideálnejší výsledok, nájdením 

vynaliezavého riešenia, ktoré 

v konečnom dôsledku prináša 

efekt, úžitok, posun a prínos 

obom sporiacim sa stranám. 

U mediátora sa vyžaduje a pred-

pokladá nezávislý a nestranný 

prístup. 

V spotrebiteľskej oblasti sa pre 

špeciálnu úpravu v zákone, mediá-

cia paradoxne stala jednou z naj-

viac formalizovaných, a preto 

najmenej využívaných foriem mi-

mosúdneho riešenia. Čoraz viac sú  

okrem 

n e j 

využí-

v a n é 

i iné 

menej 

f o r -

málne 

druhy 

r i eš en í 

s kombinovanými prvkami napr. 

priameho jednostranného zastú-

penia jednej zo slabších strán – 

či už v procese negociácie, alter-

natívneho riešenia sporov, práva 

spolupráce ale aj facilitá-

cie(uľahčovanie vzniku reflexu 

podprahovými podnetmi, po-

zn.red.), konciliácie(dohoda na 

službách konciliátora, ktorý sa so 

stranami stretáva oddelene, po-

zn.red.) a pod.. Toto sú formy 

mimosúdneho riešenia, ktoré vyu-

žívame častejšie. V kruhoch spot-

rebiteľskej laickej verejnosti sa 

pr e  ef e kt í v no s ť  v ýr a zu 

„mediácia“ ňou nahradilo mimo-

súdne riešenie, ktoré má všeobec-

nejší a širší význam a zahŕňa všet-

ky vyššie spomenuté formy rieše-

nia. 

V spotrebiteľskej praxi sa naj-

v i a c  v y u ž í v a  n e g o c i á c i a 

a konciliácia, pri ktorých v proce-

se vyjednávania a hľadania doho-

dy s predajcom, dodávateľom 

služieb dochádza súčasne 

i k uplatneniu a ochrane práv 

spotrebiteľa.  

Pracujete ako spotrebiteľská 

ombudsmanka a mediátorka. Čo 

Vás k tejto práci priviedlo? 

K plneniu tohto zámeru ma ako 

poslankyňu mesta viedla už dlho-

dobejšia spoločenská objednávka 

ľudí, ktorí poukazovali na porušo-

vanie svojich práv, boli to aj      
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individuálne potreby spotrebite-

ľov, ktorí sa pre nízkopredmeto-

vé spory odmietali súdiť, nevedeli 

samostatne podávať kvalifikova-

né podnety predajcom a štátnym 

subjektom. Registrovala som aj 

snahu predajcov udržať si dôveru 

a spokojnosť svojich zákazníkov. 

Vstupom do riešenia daných pod-

netov sa nám postupne neformál-

ne darilo vysporiadavať rôzne 

spory s predajcami mnoho krát 

i bez toho, aby sme využívali 

vstupy verejnoprávnych kontrol-

ných autorít a súdov. 

V neposlednom rade k tomuto 

zámeru a rozhodnutiu prispela aj 

bezzubá, nejednoznačná legisla-

tíva, jej relativizované výklady, 

ktoré spotrebiteľov ako aj pre-

dajcov odrádzali konať prostred-

níctvom súdov. Prirodzene okrem 

týchto objektívnych faktorov ma 

k tejto práci a zmierovaciemu 

konaniu priviedli i vlastné osob-

nostné a odborné predpoklady, 

potreba spoločensky účelnej se-

barealizácie. 

A tak v roku 2009 - 2011 sme 

s podporu Úradu vlády SR 

a Nórskeho finančného mecha-

nizmu spustili a realizovali pilotný 

projekt zavedenia ombudsman-

skej tradície a praxe 

v spotrebiteľskej sfére. Realizá-

cia daného projektu sa stretla 

s priaznivým ohlasom, ukázalo sa, 

že mimosúdne riešenie dosahova-

né sprostredkovateľom má aj 

v slovenských podmienkach svoje 

opodstatnenie a perspektívu. Do 

toho času sme uzavreli viac ako 

900 dohôd, ktorými sme zvýšili 

vymožiteľnosť spotrebiteľského 

práva. 

 Ako je možné skontaktovať sa 

s Vami a kedy by sme to mali 

ako spotrebitelia urobiť? 

Máme verejne prístupný telefo-

nický, elektronicky kontakt, sme 

prezentovaní na viacerých inter-

netových stránkach. Náš kontakt 

je www.ombudspot.sk,              

tel. 0908 327 464, email:        

info@ombudspot.sk.  

Spotrebitelia sa na nás môžu ob-

rátiť vždy, ak je preukázateľné, 

že došlo k ich oklamaniu, 

k porušeniu ich spotrebiteľských 

práv. 

Každý spotrebiteľ má právo na: 

 výrobky a služby bež-

nej kvalite 

 uplatnenie reklamácie, 

 náhradu škody, 

 slobodný výber 

a rozhodovanie, 

 vzdelávanie a osvetu, 

 pravdivé informácie, 

 spravodlivé a vyvážené posta-

venie v zmluvách, 

 ochranu svojho zdravia, bez-

pečnosti a ekonomických záuj-

mov, 

 podávanie podnetov 

a sťažností na kontrolné a iné 

verejnoprávne orgány. 

Čo všetko práca mediátora     

obnáša? 

Práca mediátora, ako aj spro-

stredkovateľa mimosúdneho rie-

šenia si vyžaduje 

plné sústredenie 

na všetky organi-

začné 

a administratívne 

činnosti, pri kto-

rých je potrebné 

zohľadňovať rôz-

norodé právne, 

vecné, odborné, 

komunikačné a psychologické pre-

javy, potreby a aspekty sporia-

cich sa strán. 

Pri podcenení akejkoľvek 

z vymenovaných zložiek je možné, 

že mediátor stratí dôveru 

v kvalifikovanosť a jeho ucele-

nosť. niektorého z účastníkov. 

Jedno nesprávne a nevhodne pou-

žité slovo, gesto, či neverbálny 

výraz môže naštrbiť dôveru 

v správne vyvíjajúci sa mimosúdny 

proces. 

Aké problémy riešite najčastej-

šie? 

Najpálčivejšie sú spotrebiteľské 

podnety z oblasti energetiky, 

veľmi často za nami prichádzajú 

spotrebitelia poškodení na svojich 

právach v sektore finančných 

služieb spojených s úžerou, neza-

nedbateľnú skupinu predstavujú i  

podnety týkajúce sa poskytovania 

telekomunikačných 

a internetových služieb, 

„podomového predaja“. No 

a prirodzene dlhodobo najväčšiu 

skupinu podnetov tvoria sťažnos-

ti spotrebiteľov v zamietnutých 

reklamáciách k zakúpeným 

a poškodeným spotrebným tova-

rom ako obuv, textilné výrobky, 

nábytok, telefónne aparáty, autá, 

bicykle, domáce spotrebiče 

a pod.... 
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S akým najkurióznejším prípa-

dom ste sa za celú svoju prax 

stretli? 

V aplikačnej praxi zažijeme ka-

dečo, ale zo všetkých prípadov 

/odhadujem ich na viac ako 3 
tis./ si spomínam na dva kuriózne 

prípady, a to prípad dôchodcu, 

ktorý si za svoje celoživotné ús-

pory kúpil nový automobil. Po pol 

roku ako zistil, že jeho nové auto 

má skorodované nosné konštruk-

cie sedadiel sa po neúspešných 

opakovaných reklamáciách, obrá-

til na nás. Okrem výmeny sedadiel 

sme dosiahli aj poskytnutie doho-

dy o doživotnom bezplatnom ser-

vise. 

A potom prípad vyžiadania nema-

jetkovej ujmy a satisfakcie zá-

kazníka obchodného reťazca, 

ktorého rozhorčil neadekvátny 

prístup bezpečnostnej služby pri 

prechode overovacím snímačom. 

Po tom, ako ho pred početnou 

zákazníckou verejnosťou služba 

odviedla s podozrením na krádež 

bokom, sa výrazne zhoršil jeho 

zdravotný stav. S traumou, ktorú 

prežíval sa ťažko zmieroval. 

Služba a vedenie marketu sa mu 

odmietalo ospravedlniť. A tak nás 

požiadal o pomoc. Nešlo o klasický 

podnet k nevybavenej reklamácii 

a odškodnenie za tovar, ale o vy-

žiadané ospravedlnenie za prístup 

v konaní zamestnancov od riadi-

teľa spoločnosti. Dotknutý pán 

tým sledoval i preventívny účinok, 

aby pre zlyhanie overovacieho 

elektronického bezpečnostného 

systému podobným traumám a 

šokom z neoprávneného  obvinenia 

neboli vystavení ďalší spotrebite-

lia. Po dosiahnutom písomnom 

a ústnom ospravedlnení od riadi-

teľa prevádzky sa spotrebiteľ 

konečne upokojil. Za pomoc nám 

poďakoval. 

Boli aj prípady, ktoré boli svo-

jím spôsobom ,,zbytočné‘‘, no 

napriek tomu ste ich museli rie-

šiť? 

Z pohľadu priemerných spotrebi-

teľov, ktorí nad mnohými pre-

šľapmi predajcov už len mávnu 

rukou sa niektoré spotrebiteľské 

problémy môžu javiť ako zbytoč-

né. Avšak i vyššie opísané prípady, 

ktoré sa iným môžu javiť ako tri-

viálne, dokazujú, že nápravou veci 

sa zvyšuje celková úroveň ochra-

ny spotrebiteľa.  

Po dôslednej a podrobnej analýze 

podnetov, ktoré sa prvotne javia 

ako nedôvodné, napokon často 

dospejeme k záveru, že predsalen 

je v nich zastretý motív zneužitia 

dôvery, manipulácie a poškodenia 

zákazníka. Každý spotrebiteľ má 

inak nastavený prah citlivosti na 

vnímanie svojho poškodenia a tak 

pri skúmaní vecnej podstaty pri-

stupujeme ku všetkým podnetom, 

a spotrebiteľom diferencovane. 

Čo je počas tejto práce  

najťažšie? 

Prísť na „koreň veci“ a pravú prí-

činu prekážky k uzavretiu dohody 

a zmierlivého konania 

Cieľom mediácie a mediátora, 

teda Vás, je nájsť ,,zlatú 

strednú cestu‘‘, ktorá by vyho-

vovala obom stranám. Dokážu 

sa strany stále dohodnúť? 

Každé mimosúdne konanie je pre-

dovšetkým výzvou pre mediátora 

a tak úspešnosť konania je v mno-

hom závislá od jeho vytrvalosti 

a pozornosti, ktorú do riešenia 

vloží. Ja sa držím hesla, že niet 

neriešiteľného sporu, vždy je to 

otázka času a vynaliezavosti. Pri-

púšťam, že práve čas a ešte neo-

chota k ústupku a zatvrdnutosť 

účastníka spôsobuje sporadicky 

i nemožnosť dohody. 

Čo pociťujete, ak vyriešite spor 

k spokojnosti oboch strán?  

Usvedčenie v zmysel našej práce 

a vnútorné uspokojenie. Povzbu-

denie do ďalšieho konania a po-

moci. 

Rada by som sa opýtala aj na 

v súčasnosti veľmi aktuálnu tému. 

Aký máte názor na problémy 

s nekvalitným brazílskym mäsom 

napriek tomu, že tento problém 

sa objavil už pred niekoľkými 

rokmi (viem to od svojej mamky) 

a naše reťazce boli brazílskou 

pečienkou či kuracinou napriek 

tomu donedávna zaplavené. Môže 

sa aj voči takýmto skutočnos-

tiam, ak má pocit ohrozenia zdra-

via, spotrebiteľ brániť?  

K mäsu a mäsovým výrobkom iba 

toľko, v budúcnosti bude potreb-

né zaostriť na nákupy mäsa „z 

dvora“ - od domácich producen-

tov, teda od tých, ktorých pozná-

me. A myslím, že danými kauzami 

sa čoraz viac približujeme 

k potrebe a trendom redukcie 

konzumácie mäsa. 

Ďakujeme Vám veľmi pekne za 

Váš čas i ochotu odpovedať nám a 

zároveň Vám želáme veľa úspe-

chov a čo najčastejší pocit     

zadosťučinenia v tejto náročnej, 

ale pre spotrebiteľa veľmi      

potrebnej činnosti. 

Valéria V., šéfredaktorka ŠUMu 

 

strana 3 



Mediácia sa dostala do povedomia 

ľudí najmä pomocou televízie 

a programov, ktoré jej možnosti 

a priebeh približujú. Ide 

o zaujímavý proces, ktorý nastu-

puje na scénu po zvážení možnos-

tí riešenia sporu.  

A čo to vlastne znamená?  

Je to riešenie sporov mimosúdnou 

cestou za pomoci mediátora, kto-

rý pomáha sporiacim sa stranám 

nájsť riešenie ich problému. Ide 

v podstate o vstup tretej, nezá-

vislej strany do riešenia problé-

mu, ktorá nie je doň osobne zain-

teresovaná. Samotná mediácia             

je založená na dobrovoľnosti               

oboch strán, poškodeného 

i „obvineného“. 

Snahou mediátorov je urobiť 

všetko pre to, aby sa spor medzi 

„znepriatelenými“ stranami vyrie-

šil. Zrealizujú stretnutie so         

spotrebiteľom a obchodníkom    

či výrobcom, následne hľadajú 

možnosti vyriešenia sporu. Skrát-

ka, hľadajú dohodu. A to nie je 

najjednoduchšie. V prípade po-

treby dokonca môžu určiť spôsob 

riešenia ako povinnosť pre obe 

strany. Avšak všetko musí byť 

podložené zmluvami spĺňajúcimi 

kritériá EÚ. Takéto zmluvy za-

ručujú, že spor sa bude     rie-

šiť spravodlivým, nezávislým 

a transparentným spôsobom.  

Spor by mal byť vyriešený do 

90 dní.  

Je neodškriepiteľné, že práve 

mediácia je pre človeka, ktorý 

nemá peniažky nazvyš, určite vý-

hodnejšia. Riadi sa myšlienkou, že 

každý problém má riešenie a  

na konci tohto procesu sú všetci 

víťazmi.  

         Spokojný je mediátor,     

ktorý  spor vyriešil  k spokojnosti 

oboch „znepriatelených“ strán, i 

hlavní aktéri, pretože určite 

ušetrili náklady, ktoré sú oveľa 

nižšie ako na súdny spor, ich kon-

flikt sa riešil okamžite a nemuseli 

čakať na termín súdneho pojed-

návania, riešenie konfliktu sa zby-

točne nenaťahovalo a ich spoloč-

né sedenia boli nielenže neverej-

né, ale ani mediátor, viazaný ml-

čanlivosťou, o ich probléme niko-

mu nehovorí. 

Veľkým bonusom mediácie je i to, 

že je menej stresujúca pre stra-

ny sporu a sporiace strany sú si 

rovnocenné. 

Mediáciou je vhodné riešiť 

problémy v občianskoprávnych, 

rodinnoprávnych, pracovnopráv-

nych vzťahoch i problémy v  ob-

chodnozáväzkových vzťahoch či 

konflikty v oblasti školstva, zdra-

votníctva a environmentálneho 

práva. 

Paulina B., II.HOA 
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Ak vás činnosť mediátorov oslovila, vedzte, že mediátor musí spĺňať takzvané BVVO: 

Bezúhonnosť( nesmiete mať záznam v registri trestov ). 

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa ( magister alebo inžinier ). 

Osvedčenie o úspešnom absolvovaní odbornej prípravy mediátora. 

A Y M É L B O R P V S 

I A I C Á U T I S Z S 

C K M S Ú H L A S Ť I 

Á T N E P A Z Á F A M 

K B Á C D O Á L K H O 

I A V O C I R D O Y R 

N R R R O X Á D Ú S P 

U I H P M H E C S A M 

M É A D O H O D I Č O 

O R E Š P E K T Ó A K 

K A Ť K O N F L I K T 

‘‘Základom spravodlivosti je dôvera, to znamená ................... a úprimnosť v slovách i dohodách.“                

Cicero 

BARIÉRA, ČAS, DOHODA, FÁZA, HÁDKA,  

KOMORA MEDIÁTOROV (KM), KOMPROMIS,              

KOMUNIKÁCIA, KONFLIKT, KÓDEX, MEDIÁCIA, 

NÁVRH, POMOC, PROBLÉMY, PROCES, REŠPEKT, 

SITUÁCIA, SPOR, SÚD, SÚHLAS, VZŤAHY,  

Odpoveď na prázdne miesto odhaľ  

rýchlou osemsmerovkou. 

Náš „prvý“ kontakt s mediáciou 



Už je jasné, že mediácia je vlastne proces, 

ktorého cieľom je dosiahnuť kompromis medzi dvomi 

stranami, ktoré sa nedokážu alebo nechcú vypočuť 

a následne dohodnúť. Nejde o jednoduchý proces, veď ak 

by to tak bolo, neboli by súdne spory a náš život by bol 

bezproblémový. Ako vlastne samotná mediácia prebieha? 

 

Pred vlastným riešením sporu je tzv. PREDMEDIAČNÁ 

PRÍPRAVA. 

Účastník – klient, má možnosť a právo samostatne osloviť 

mediátora a požiadať o prevzatie sporu a sprostredkova-

nie mediačného konania. V prípade, že nie je zrejmý záu-

jem oboch strán na riešení sporu, mediátor zašle výzvu 

druhej strane sporu a zistí jej záujem o riešenie danej 

veci formou mediácie. 

V niektorých prípadoch sa stane, že mediátora kontaktu-

jú obe strany súčasne a dohodnú si termín konzultácie. 

 

Následne sa OTVORÍ MEDIÁCIA. 

V prvom rade je potrebné uvedomiť si, že ide odobrovoľ-
nú aktivitu, ktorá má smerovať k vyriešeniu problému. To 

znamená, že nie je možné ani jednu stranu k mediácii pri-

nútiť.  

Ak sa zúčastnené strany dohodnú na riešení problému 

prostredníctvom mediácie, je potrebné vybrať 

si mediátora, ktorý bude na proces riešenia sporu dohlia-

dať. Ten stanoví aj priebeh a pravidlá mediácie. 

Nasleduje poučenie účastníkov zo strany mediátora a ten 

zároveň prevezme od účastníkov Plnomocenstvo na rie-

šenie konkrétneho sporu. Potom sa účastníci a mediátor 

v „Dohode o začatí mediácie“ dohodnú na pravidlách, 

priebehu mediácie a odmene mediátora. 
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Krok za krokom                     

k vyriešeniu problému 

„Prekážky sú na svete preto,                          

aby sme ich prekonávali.                                

A cieľ preto, aby sme ho dosiahli.“ 

Amancio Ortega 

Všetky foto: Paula B., III.HOA 

http://citaty.vychytane.sk/a/Amancio_Ortega/
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ZÍSKAVANIE INFORMÁCIÍ  

Cieľom mediácie nie je nájsť vinníka, ale ZÍSKAŤ ČO NAJ-

VIAC INFORMÁCIÍ o vzniknutom probléme, pretože inak by 

nebolo možné problém vyriešiť. Preto je potrebné na začiatku 

mediácie popísať problém z pohľadu oboch zúčastnených strán. 

Pomôže to jednak mediátorovi, aby vedel problém pochopiť a 

následne správne usmerniť priebeh mediácie, ale aj zúčastne-

ným stranám pozrieť sa na problém z pohľadu druhej strany. 

Súčasťou mediácie môže byť aj doloženie dôkazov, prípadne 

vypočutie svedkov. 

 

HĽADANIE RIEŠENIA 

Po zhromaždení všetkých potrebných informácií, keď sporiace 

sa strany poznajú názor druhého, prichádza snaha nájsť kom-

promis tak, aby problém bol vyriešený k spokojnosti oboch 

strán. Často  účastníci sporu pred mediáciou o probléme neko-

munikujú a až samotná mediácia im ukáže, že riešenie problé-

mu spočíva v definovaní problému a objasnení si vlastných ná-

zorov a potrieb. 

Mediátor podporuje a usmerňuje komunikáciu, dohliada na 

dodržiavanie stanovených pravidiel a samotného procesu 

mediácie.  

 

MEDIAČNÁ DOHODA 

Na základe získaných informácií je vytvorená mediačná             

dohoda,  

kde si strany definujú jasne a zrozumiteľne jednotlivé body 

vedúce k vyriešeniu sporu, aby došlo k uspokojeniu potrieb obi-

dvoch zúčastnených strán. 

Mediačná dohoda po jej podpise oboma stranami sa stáva pre 

ne záväznou. 

 

POMEDIAČNÁ FÁZA 

Životné skúsenosti už kdekomu potvrdili, že heslo „dôveruj, 

ale preveruj“ má v živote každého z nás význam. Preto aj stra-

ny si s mediátorom môžu dohodnúť i následnú kontrolu plnenia 

mediačnej dohody.  V prípade, že niektoré body nie sú plnené 

tak, ako bolo stanovené v dohode, je možné mediačnú dohodu 

upraviť, prípadne stanoviť plnenie výkonom súdneho rozhodnu-

tia alebo na základe notárskej zápisnice. 

Valéria V., III.HOA 

Zdroj: 

https://e-justice.europa.eu/content_key_principles_and_stages_of_mediation-

383-sk.do 
Všetky foto Paula. B., III. HOA 



Medácia online: 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=SK  

Pasujeme sa s rôznymi probléma-

mi. Niektoré sú väčšie, iné men-

šie, nad niektorými sa ani nepoza-

stavujeme... Vo väčšine prípadov 

sa zvyčajne všetko postupne vy-

rieši, no sú aj také, ktoré nám 

dokážu život poriadne skompliko-

vať. Aj keď stále patríme 

k mladšej generácii, už od kúpe-

nia prvej lízanky či „žobrania“ 

rodičov, že chceme bábiku či au-

to z reklamy, sme spotrebiteľmi. 

Máme radi módne veci, chceme 

byť in a najľahšie 

i najprirodzenejšie pre nás je 

nakupovať online. No i tu môžu 

nastať problémy s neserióznym 

portálom, predajcom. Na koho sa 

obrátiť, ak sa nemôžeme 

„dovolať“ pravdy? 

Mnohí neseriózni predajcovia sa 

stále spoliehajú na to, že Slováci 

nie sú v spotrebiteľskej sebaob-

rane zdatní a nedokážu sa efek-

tívne brániť. Zároveň asi 90 per-

cent ľudí nechce svoje spotrebi-

teľské spory riešiť súdne 

a vkladať do vyriešenia nehoráz-

ne peniaze, keď vyriešenie súdne-

ho sporu je na Slovensku väčšinou 

v nedohľadne. Práve vtedy môže-

me využiť mediáciu. Jednoduch-

šie povedané, mimosúdne riešenie 

sporov.  

Do takejto kategórie spadá aj 

riešenie online sporov. Myslím, že 

každý z nás si už minimálne raz 

niečo objednal online. Či už oble-

čenie, elektroniku alebo veci do 

domácnosti. Tí, ktorí objednávajú 

pravidelne, sa pravdepodobne 

stretli s tým, že kúpená vec prišla 

poškodená, možno bol doručený  

iný tovar, ba dokonca neprišlo nič. 

Po objednaní a následne potvrde-

ní objednávky na našu e-mailovú 

adresu príde faktúra, v ktorej sa 

uvádza či už číslo objednávky, 

alebo koľko náš tovar stál, prí-

padne koľko stála objednaná 

služba. V prípade nespokojnosti 

sa tovar odošle späť na adresu 

doručenia. Predajca má určenú 

lehotu vrátenia tovaru, kedy ku-

pujúci nie je povinný uvádzať dô-

vod vrátenia, avšak tovar nesmie 

byť použitý a poškodený iba vy-

skúšaný. A tu môže nastať prob-

lém, kedy predajca odmieta vrá-

tiť peniaze alebo prijať reklamá-

ciu tovaru. Vtedy sa môžeme ob-

rátiť na štátnu obchodnú inšpek-

ciu či mediátora, ktorý nám môže 

pomôcť danú situáciu riešiť mi-

mosúdne.  

Pre úspešné riešenie problému je 

nutné mediátora podrobne oboz-

námiť s celým prípadom, poskyt-

núť mu potrebné informácie 

a počítať s tým, že možným rie-

šením je i kompromis – možnosť 

niečo zo svojich požiadaviek obe-

tovať. 

A ako sa takýmto problémom vy-

hnúť? V dnešnej internetovej 

a uponáhľanej dobe, dobe pohod-

lia a rôznych výhod študujme po-

drobne informácie o výrobku, 

veď si ho napríklad nedokážeme 

ohmatať a pred kúpou vyskúšať. 

Pozorne čítajme aj recenzie o 

výrobku a predávajúcom, poriad-

ne preštudujme  webovú stránku, 

z ktorej si tovar objednávame, 

oplatí sa pozrieť, či sa predáva-

júci nachádza i v obchodnom re-

gistri, aká je jeho adresa, aké má 

požiadavky pre platenie za tovar 

či službu. Mali by sme okamžite 

spozornieť, ak je platba možná 

iba vopred, nie napríklad na do-

bierku.  

     Vždy je to o nás spotrebite-

ľoch, či si život budeme uľahčo-

vať alebo naopak, komplikovať 

a takto, svojím spôsobom, riešiť 

aj medziľudské vzťahy, ktoré sú, 

žiaľ, v tejto dobe príliš  kompli-

kované. 

Paulina B., II.HOA 

Michaela S. III.HOA 

Strana 7 

Pri akomkoľvek nakupovaní či ponuke služieb  

hlavne uvažujme,                                                           

porovnávajme, zisťujme a overujme,                         

aby sme mediátora vo svojom živote                         

potrebovali minimálne. 

Keď sa rozum zresetuje 

Foto: Michaela S., III. HOA 



Škola je miestom, kde sa denno-

denne stretáva množstvo ľudí 

s rozdielnym temperamentom a 

odlišnými názormi, ľudí z rôznych 

rodinných prostredí, so širokým 

záberom záujmov či záľub. No 

a dáte mi za pravdu, že  škola 

určite nie je len o učení sa. Veď 

sa stretávame na chodbách, bu-

fete, v rozličných učebniach, na 

dvore, počas oddychu na lavič-

kách v našom areáli, v krúžkoch, 

...  

Takže nie je nič zvláštne, že ob-

čas i medzi nami vzniknú rôzne 

„trenice“, najčastejšie hádky, 

urážanie či násilný fyzický kon-

takt, ohováranie, obťažovanie, 

vniknutie do súkromia, žiarlivosť, 

ale i nezhody medzi učiteľom 

a žiakom. Stupňovanie problémov 

hádkami či osočovaním určite nie 

je ideálnym spôsobom ako kon-

flikty riešiť, a preto je dobré, ak 

vtedy „nastúpi“ tretia strana. 

Rovesník, žiak či učiteľ. Ide 

vlastne o druh školskej mediácie 

a jej mediátorov, ktorí sa snažia 

uľahčiť, a vlastná skúsenosť mi 

potvrdzuje, že aj uľahčujú pro-

ces riešenia rôznych našich prob-

lémov.  

Hlavným cieľom takejto školskej 

medializácie je dosiahnuť  pokles 

agresivity a konfliktov medzi 

žiakmi. A najlepšie je, ak sa žiaci 

snažia riešiť svoje konflikty na 

vlastných životných situáciách. 

Pritom je najdôležitejšie uvedo-

miť si, že vyriešiť konflikt doká-

žeme len zmenou prístupu k cieľu, 

keď dokážeme zmeniť citový 

postoj k druhej strane a, hlavne, 

budeme medzi sebou efektívme 

komunikovať.  

Je dobré, že na Slovensku máme 

organizáciu, ktorá začala s prog-

ramom rovesníckeho riešenia kon-

fliktov. Je to PDCS – Centrum 

riešenia konfliktov v Bratislave. 

A zverejnený prieskum hovorí, že 

žiaci, ktorí „na vlastnej koži“ vy-

skúšali tento program, snažia sa 

konflikty vo svojom okolí riešiť 

a pomáhajú aj svojim kamarátom 

či známym. 

Eva T., II.HOA 

Kde sa dvaja bijú, tretí pomáha 
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Zdroj: http://www.najpravo.sk/clanky/mediacia-v-skolskom-prostredi.html?print=1 

Tak tento    výrok počúvam dosť 

často, keď sa s bratom naťahu-

jeme. Ide o klasické súrodenec-

ké nezhody ako napríklad počú-

vanie hudby, ktorú priam nezne-

siem či bratovo spravodlivé roz-

delenie čokolády na polovicu, se-

be dve tretiny, mne tretinku, ak 

sa mi vôbec ujde. Skrátka, čistá 

spravodlivosť a ja mám toho nie-

kedy už plné zuby. Zvyčajne vte-

dy nastupuje mamka, klasický 

rodinný mediátor. Samozrejme, 

že sa to obráti proti nej. My sa 

spolčíme a ona nakoniec skonšta-

tuje, že sa už do našich hádok  

„Krv nie je voda“ 

starať nebude. To sú také naše 

súrodenecké žabomyšie vojny, 

ktoré sa pravidelne objavujú 

v každej rodine, ale život nie je 

jednoduchý, prináša rôzne ťažké 

až neriešiteľné rodinné situácie, a 

vtedy je naozaj dobré, aby 

„nastúpil“ mediátor odborník. 

 

 Keď som študovala odborné  

príspevky k mediácii, všade som sa 

stretla s názormi, že práve komu-

nikácia je pri riešení sporov a 

hlavne v pochopení toho druhého 

najdôležitejšia a vtedy som si 

spomenula na epizódku zo sitkomu 

Dva a pol chlapa.  

http://www.najpravo.sk/clanky/mediacia-v-skolskom-prostredi.html?print=1


     Po príchode do školy som sa  

ako vždy usadila do zadnej lavice 

a začala som sa rozprávať so 

spolužiakmi. Po chvíli vošla do 

triedy triedna s neznámym chala-

nom. Bol to náš nový spolužiak. 

     Volal sa Jakub a prisťahoval 

sa zo Žiliny. Bol vyššej postavy 

a jeho oblečenie... Klasika. Biele 

triko a rifle. Všetci sme si ho 

skúmavo obzerali a na ňom bolo 

vidno, že sa necíti najpríjemnej-

šie.  

Triedna ho posadila vedľa mňa. 

Nuž, keďže bol nový, nepoznali 

sme sa a nemal tu žiadnych kama-

rátov,  prihovorila som sa mu pr-

vá. Začali sme sa rozprávať a 

spoznávať sa. Postupom času som 

zistila, že to je fajn chalan. Aj 

keď väčšina v triede bola naňho 

milá, našlo sa pár chalanov, ktorí 

sa s novou tvárou akosi nechceli 

zmieriť. Vrhali naňho čudné po-

hľady a z času na čas sa začali 

provokačne smiať. Nechápala 

som prečo. Najprv som nereago-

vala, ale zo dňa na deň mi to išlo 

viac a viac na nervy, a tak som sa 

rozhodla, že sa s chalanmi poroz-

právam. Zašla som za nimi a pove-

dala, nech ho nechajú na pokoji 

a radšej ho vezmú do partie, aby 

nebol sám. Vysvetlila som im, že 

je fajn chalan, no má to v živote 

dosť ťažké, keďže sa jeho rodi-

čia rozviedli a on sa s tým musí 

vyrovnať. 

Chalani vysmiali aj mňa, no veľmi 

skoro si uvedomili, že najlepšie je 

vziať Jakuba do partie. Bolo prí-

jemné vidieť, ako sa z neho po-

maly stával veselý chalan, ktorý 

má okolo seba dobrých kamošov. 

   A Jakub? Nezanevrel ani na 

mňa. Stále si dobre rozumieme 

a ja viem, že keby som potrebo-

vala pomoc, určite by na mňa ne-

zabudol. Napriek tomu, že nikdy 

som mu nevyzradila, ako som sa 

mu snažila pomôcť. 

Eva T., II.HOA 
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Aj v tomto prípade veľmi pomôže, keď sa vo svojom živote budeme riadiť známym „dvakrát meraj 

a raz rež“ či „najprv napočítaj do desať a až potom hovor/konaj“, alebo si radšej zahryznime                

do jazyka a uvedomme si, že čo je nepríjemné nám, je nepríjemné i iným ľuďom. 

 Vyhneme sa problémom a mediáciu ani nebudeme potrebovať. 

Oči často nestačia 

Šialené je, keď s mobilmi v ru-

kách vidieť dokonca aj randiace 

dvojice! To už ani ja, vzorka -

nástky, nepochopím. A práve o 

tom to je.  

Rodinná mediácia ponúka citlivé 

riešenie konfliktov, s ktorými sa 

v každej rodine stretneme. 

Zaoberá sa riešením sporov                

a konfliktov vznikajúcich zo 

spoločného nažívania členov 

rodiny. Je vhodná pri obnovení 

komunikácie, pri dohode o výške 

výživného či rozdelení majetku. 

Patrí medzi najrozšírenejšie 

druhy mediácie.  

Charlieho synovec Jack a jeho 

kamarátka sedia na pohovke, kaž-

dý pozerá do svojho mobilu a po-

sielajú si správy. Charlie to nedo-

káže pochopiť, veď sedia vedľa 

seba, môžu sa rozprávať zoči vo-

či, no oni to už viac menej nedo-

kážu. Veľmi vtipne autori tohto 

sitkomu poukázali na problém 

dnešnej doby, keď nás, hlavne 

mladých, ovládli sociálne siete a 

stále modernejšie „komunikačné 

prostriedky. Máloktorí si spolu 

dokážeme sadnúť, odložiť mobily 

a len tak sa porozprávať a pritom 

vidieť, ako reagujú ostatní.  

Pri spolunažívaní vzniká                   

veľa  konfliktov,                           

preto je veľmi  dôležité             

komunikovať                        

medzi sebou o zážitkoch                      

z celého dňa, o problémoch,              

veselých situáciách,                               

aby sa medzi nami                    

prehlbovalo puto                         

spolupatričnosti,                           

aby sme sa vedeli pochopiť,                

aby sme dokázali “ prežiť”           

boliestky toho druhého. 

Michaela S., III. HOA 

Zdroj: http://www.najpravo.sk/clanky/mediacia-a-rodina.html?print=1, http://dodkadanova.sk/rodinna-mediacia/ 
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1.Čo je to mediácia ? 

A) vynaliezavé riešenie prinášajúce efekt, úžitok, prínos obom sporiacim sa stranám 

B) prezentovanie svojho profilu na sociálnych sieťach 

C) stretnutie spotrebiteľov a predávajúcich 

2. Mediátor je : 

A) každá osoba, ktorá rieši  akékoľvek spory, bezúhonná a nestranná 

B) osoba s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa, bezúhonná a s potvrdením o dokončení mediátorskej prípravy 

C) pracovník na súde, ktorý je poverený riešením sporov 

3. Čo je najťažšie na práci mediátora ? 

A) byť nestranný 

B) zistiť skutočnú príčinu prekážky vedúcej k uzavretiu dohody a zmierlivého konania 

C) dôsledne a podrobne analyzovať podnety na mediáciu 

4. Mediácia : 

A) dokonale prevetrá peňaženky zainteresovaných strán 

B) nie je zadarmo, ale ušetrí peniažky i čas 

C) je úplne zadarmo 

5. Medzi formy mimosúdneho riešenia sporov nepatrí : 

A) konciliácia 

B) facilitácia 

C) asociácia 

6. Medzi fázy mediacie nepatrí : 

A) reklamácia nekvalitného výrobku 

B) získavanie informácií 

C) kontrola následnej činnosti  

7. Cieľom mediácie je : 

A) dohoda oboch sporiacich sa strán 

B) diferencovaný prístup k spotrebiteľom 

C) poukázať na neserióznych predajcov 

 

7 - 6 bodov 

Klobúk dolu, čítal/a si pozorne. Tvoje znalosti o mediácii a jej možnostiach sú výborné. Len tak ďalej, maj oči i uši vo 

svojom živote otvorené a používaj rozum. Hlavne takto sa vyhneš mnohým problémom či nedorozumeniam nielen 

v spotrebiteľskej oblasti, ale i vo svojom živote. 

Len tak ďalej.  

5 - 4 bodov 

No, máš isté nedostatky pri získavaní informácií. Je najvyšší čas, aby si čítal pozorne a sústredene inak Ťa spotrebiteľ-

ské problémy nebudú obchádzať. Pamätaj, že ak niečo vieš, určite sa Ti to v prípade potreby z pamäti vylovíš a budeš 

vedieť, kde a ako problém riešiť či hľadať pomoc.  

3 - 0 bodov 

Ty brďo, tak to je prúser! Buď pociťuješ odpor k prijímaniu informácií alebo máš všetko „na háku.“ Ale bacha, určite sa 

Ti to raz vypomstí a nemusí to byť práve v spotrebiteľskej oblasti. Skús si niečo prečítať ešte raz, s Tvojím prístupom 

by sa Ti tieto informácie v budúcnosti mohli hodiť. Nestačí dúfať, že nič nikdy nebudeš  potrebovať vedieť. 

Valéria V.,III.HOA, Paulina B.,II.HOA 
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Nové poznatky ešte nikomu neublížili. Ako si na tom TY? 

Správne odpovede: 7a,6a,5c,4b,3b,2b,1a 
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