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Mediácia v školách 

1. Mediácia zo zákona - mediátor  

2. Mediačné zručnosti v prostredí školy 

• Mediátor – školský mediátor  

• Koordinátor školskej/rovesníckej mediácie, 

ambasádor 

• Pedagogický/odborný zamestnanec – vzdelávanie 

v zmysle § 55 zákona č. 317/2009 Z. z. 

• Rovesnícka mediácia 

Mediace (mediare = „byť uprostred“) spôsob pokojného riešenia konfliktov, ktorého cieĺom je dohoda, zmiernenie napätia  

Žiaci: Mal som nepríjemný pocit. Už si nespomínam 

na konflikt, v ktorom by som si za to nemohol sám. 

Hnev, strach, bolesť. Bol som naštvaný. Mal som slzy. 

Cítil som krivdu, bitie, urážky. Mal som pocit viny. 

Učitelia: bezmocnosť, hnev, strach, sklamanie, 

zúfalstvo, prázdnota, samota, stres, nechuť byť 

v danom prostredí, úzkosť, smútok, zlosť, šok, 

poníženie, znechutenie, nenávisť, neistota, ľútosť. 





ROVESNÍCKA MEDIÁCIA 



 Individuálne rozhovory (nesústredenosť, problémy v rodine, 
podráždenosť, apatia) – uvoľnenie napätia). 

 Zastanie sa spolužiaka (ohováranie, klebety, zosmiešňovanie, ...)  

 Posilňovanie submisívnejšieho správania žiaka („Adam tiež 
niečo povedal, skús hlasnejšie.“) 

 Tlmenie snahy presadzovať len jeden názor v triede 
(„Urobme brainstorming...“)  

 Zmierňovanie stresu v triede (po náročnej písomke) 

1. Zmierňovanie napätia v triede 



2. Pomoc učiteľom zvládať dynamiku triedy 

 Konzultácie učiteľ – žiak o možnom riešení 
konfliktu – smerovanie k úrovni 
spolurozhodovania. 

 „Hlas zdola“ - čo sa zdá dobré nám, dospelým, 
nemusí byť nevyhnutne dobré pre deti, 

 Tlmočenie súvislostí v konfliktných situáciách v 
triede v neprítomnosti učiteľa. 



3. Priama účasť na riešení konfliktov 

Predpoklady: 

 Rešpekt, dôvera, prirodzená autorita, komunikačné 
zručnosti, aktívne počúvanie. 

Mediáciu využívajú aj dospelí (učitelia, rodičia). 

 Ide o konflikty, ktoré si nežiadajú okamžitú pomoc, dajú 
sa odložiť na popoludnie, vyžadujú si nadhľad, 
spoluprácu, nestrannosť. 

Príklady: hodnotové konflikty, boj o moc v triede, nadávky 
na rodičov. 

 



Schovávačka detí 



Učitelia Sprevádzajúce vety Dôsledky 

 neriešenia 

...majú strach povedať svoj názor. „Čo ak ma skritizujú.“ Uzatváranie sa pred výzvami s riziko. 

... prejavujú voči sebe neznášanlivosť. „Nekomunikujeme.“ Otvorený konflikt (útok). 

... stráca sa dôvera medzi kolegami. „A čo z tým urobí, veď nemá čas.“ Ventilovanie pocitov mimo školu 

(obchod, pošta,...). 

... intrigujú, bijú sa o moc, vplyv. „Je neschopná, škola ide dole vodou.“ Hľadanie riešenia mimo dosahu 

riaditeľa (rada školy, zriaďovateľ)  

...nezvládajú názorové rozdiely. „Je trapná. Radšej mala byť ticho.“ Skupinové myslenie 

 

 

„Schovávačka“ dospelých 
 



Pomáhajú prekonávať frustrácie. 

Sú dôležité pre vnútornú 

rovnováhu človeka. 

Eliminujú deštruktívne účinky 

silných emócií. 

Pomáhajú nám prenášať sa cez 

náročné situácie. 

Skresľujú vnímanie skutočnosti. 

 

Obranné mechanizmy 
 

Kompenzácia – riešime ľahšie prekonateľné problémy. 

Skrytá agresia – neodpovedanie, zhadzovanie kolegov. 

Vytesnenie – to, čo vyvoláva úzkosť, vytesníme. 

Racionalizácia – vierohodné výhovorky. 

Projekcia – pokrytectvo, prenos vlastných pocitov na iných. 

Zovšeobecnenie – jedná zlá skúsenosť vrhá tieň na ostatné. 

Argumentovanie autoritou – stotožnenie sa s autoritou. 

Spomienkový optimizmus – „očistenie“ spomienok. 

Citové vydieranie – útok na emócie, morálna „povinnosť pomoci“. 

Skupinové myslenie – ideálny tím si neprotirečí. 



 

Mediačné zručnosti 
 

Faktory ovplyvňujúce konflikt:  

• povahové vlastnosti, prijaté hodnoty, dĺžka vzťahu, generačné rozdiely, 

odlišné sociálne prostredie, pretrvávajúci stres, dlhodobá frustrácia, 

silné ambície, zmysel pre precíznosť, ale aj prítomnosť „divákov“ 

v konflikte, resp. ich necitlivé vtiahnutie do témy. 

Správnosť úsudku ovplyvňuje: 

• Súperenie – väčšia citlivosť na odlišnosti a rozdiely – hnev stúpa. „Ako 

ste si to mohla dovoliť. S vami som skončil.“ 

• Spolupráca – väčšia citlivosť na podobnosť, záujem dohodnúť sa – 

hnev klesá. „Stáva sa to, každý z nás má právo na omyl.“ 

 KONFLIKTY 

 POZOROVANIE,  

 AKTÍVNE POČÚVANIE,  

 EMPATIA,  

 ROZHODOVANIE, 

 PREZENTOVANIE  

 UHLY POHĽADU,  

 KOMUNIKÁCIA,  

 JA VYJADRENIE, 

 PARAFRÁZOVANIE,  

 FÁZY MEDIÁCIE.  



ŠKOLSKÁ MEDIÁCIA 

„.... aj Michalangelo hovoril, že sochu Dávida neurobil, že v tom 

kuse mramoru Dávid jednoducho bol a on len dal preč to, čo bránilo 

Dávidovi z kusu mramoru vystúpiť. Nechajme vystúpiť z dieťaťa 

originál ...“  
/Vladimír Synek/ 
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