AKO MEDIÁCIA BUDE PREBIEHAŤ?
INFO
1.

Prvým krokom je prejavenie záujmu klientov o mediáciu. Strany sporu kontaktujú
mediátora a dohodnú si vzájomné stretnutie na ktorom zvážia dohodu o riešení sporu
mediáciou. Dohodneme si s vami osobné stretnutie a to spoločne, alebo zvlášť s vašou
protistranou. Či pôjde o spoločné, alebo oddelené stretnutie závisí na Vás. (V prípade, že
nás kontaktuje iba jeden účastník sporu, my zabezpečíme kontakt s protistranou
a ponúkneme jej možnosť rieiť Váš spor mediáciou)

UZAVRETIE KONTRAKTU
2. Oboznámime sa s charakterom Vášho sporu a Vás oboznámime bližšie o podmienkach
kontraktu. V prípade splnenia podmienok pre začatie mediácie, ktorého súčasťou je
záujem oboch sporných strán riešiť ich vzájomný konflikt mediáciou a teda aktívne
participovať na riešení sporu môže byť podpísaná dohoda o riešení sporu mediáciou. Tá
umožňuje začatie riešenia sporu mediáciou. V závere tejto fázy je, alebo nie je podpísaná
dohoda o riešení sporu mediáciou medzi Vami a Vašou protistranou. Po tom ako bola
oboma stranami táto dohoda podpísaná, dochádza je uloženiu do centrálneho
notárskeho registra. Samotná mediácia môže začať. Tento krok uloženia dohody do CNR
a zaplatenie príslušných poplatkov zabezpečujeme my.
MEDIÁCIA
3. Celý proces mediácie sa bude odohrávať v niekoľkých stretnutiach v rozsahu 90 min.,
ktorých počet bude závisieť od individuálnych potrieb klientov. Presnejšie povedané na
charaktere sporu a ochote sporných strán sa dohodnúť na prijateľnom riešení. V prvej
fáze sa naše rozhovory budú zameriavať na presné identifikovanie toho, aké záujmy
potrebujete naplniť a ktorých naplneniu aktuálny konflikt bráni. V druhej fáze sa
pokúsime našu pozornosť zamerať na kreatívny prístup k hľadaniu a navrhovaniu
uspokojivých riešení. Postupných skladaním častí riešenia, prípadne vyberaním
najvhodnejších riešení tak dospejete k dohode vyhovujúcej Vám i vašej protistrane.
VÝSLEDOK MEDIÁCIE
4. Mediátor Vám pripraví znenie dohody v písomnej forme.

Na záverečnom stretnutí

dochádza k podpísaniu tejto dohody a k ukončeniu mediácie. V prípade, že o to máte
záujem, zabezpečíme Vám nadobudnutie exekučného titulu dohody. Ten Vám umožní
používanie dohody pre právne účely

PODPORNÉ SLUŽBY – „ZÁRUČNÝ SERVIS“
5. V prípade, že plnenie dohody je skomplikované neočakávanými udalosťami, no záujem
riešiť vzájomný spor je u oboch strán sporu zachovaný, tie môžu využiť možnosť
kontrolného stretnutia. Jeho úlohou je poskytnúť Vám podporu v procese napĺňania
prijatej a podpísanej dohody. Aby ani zhoda náhod nezvrátila to na čom ste sa dohodli.

