PREČO SA ROZHODÚŤ PRE MEDIÁCIU
Rýchlejšie – lacnejšie – po svojom a pritom so zachovaním dobrých vzťahov
Mediácia je dnes čoraz viac preferovaným spôsobom riešenia sporov fyzických
i právnických osôb. A to tak sporov finančnej ako aj nefinančnej povahy. Je odporúčaná
uvedomelými advokátmi, súdmi a taktiež začína byť odporúčaná i jej účastníkmi ďalším
potenciálnym záujemcom o ňu ako efektívna alternatíva mimosúdneho riešenia psoru. Čoraz
viac naberá na popularite i v našich zemepisných šírkach, kde sa stále jedná o pomerne novú
službu naberajúcu na praktickom využití.
Oblasť rodinných sporov, sporov susedských a taktiež sporov vyplývajúcich z pracovných vzahov
či zo zmluvy oblasťou kde mediácia nachádza svoje opodstatnenie.
Využívanie mediácie ako spôsobu, ktorý pomáha riešiť spor spôsobom zachovávajúcim takzvané
„dobré vzťahy“ sa tak stáva spôsobom, ktorý preferuje čoraz viac ľudí i firiem.
Čas sú peniaze a času nie je nikdy nazvyš. To sú pravidlá, ktorými sa riadi i mediácia. Tým, že
spor rieši v priebehu niekoľkých hodín, prípadne dní, je jednou z časovo najefektívnejších
metód riešenia vzniknutého konfliktu. Už po dvoch až troch stretnutiach je možné dospieť
k dohode. Všade tam, kde ide o promptné riešenie.
Oproti rozhodnutiu súdu je dohoda výsledkom rozhodnutia strán sporu a teda ju majú strany
sporu vo vlastných rukách. To je jeden z najväčších benefitov mediácie. Všetko čo postačí je
ochota vzniknutý spor riešiť oboma zúčastnenými stranami.
Mediácia je spôsob riešenia sporu, pri ktorom si sporné strany za pomoci osoby mediátora
spoločne definujú záujmy, ktoré potrebujú naplniť a následne hľadajú také riešenia, ktoré
uspokojujú obe strany a sú pre ne prijateľné. Takýmto spôsobom strany sporu dospievajú
k dohode, ktorú následne realizujú. V takejto dohode jej signatári rozpoznávajú prijateľnú
mieru zmysluplnosti, prijateľnosti a reálnosti jej naplnenia. To všetko prispieva k tomu, aby
dohoda bola plnená, ako zmysluplné riešenie vzniknutej situácie.
Umožníme vám dospieť nielen k uspokojivému kompromisu, ale veľakrát ku konsenzu,
ktorý v plnej miere uspokojuje záujmy oboch strán sporu. Pozície víťaza a porazeného sa
v mediácii neobjavujú.

