
 

Mediace pod par
Dvoudenní seminář

řešení sporů s golfem 

Ať už jste v mediaci a golfu úplným nováčkem, nebo zkušeným 
profesionálem, připojte se k nám a užijte si to nejlepší z obou… 

Datum: 15.-16.října 2015 
Kde: Golf Club Austerlitz, Slavkov u Brna 
Cena: 3.500,- Kč 

Cena zahrnuje:
• Školení v oblasti mediace a řešení sporů (7h) 
• Pro golfisty: Celodenní fee na hřiště Austerlitz Golf Resort 
• Pro negolfisty: Úvodní golfový trénink + golfová akademie 
• Ubytování v Hotelu Austerlitz - www.hotelausterlitz.cz 

Pro koho je kurz určen: advokáti, podnikoví právníci, zájemci o mediaci

Registrujte se na: miroslava@efektivni-komunikace.cz
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Program:

Čtvrtek, 15. října 2015

 9:00 - 10:00 Business Breakfast: Je mediace odpovědí na spory 21. 
století?  
Diskuze nad mediací a jejím užitím při řešení sporů  
v nejrůznějších odvětvích…Hosté: JUDr. Tomáš Horáček, 
Ph.D. - JUDr. Martin Svatoš, Ph.D. - Mgr. Miroslava 
Škubalová 

10:30 - 12:30 Mediace pod par - tipy a triky pro efektivní řešení sporů - 
JUDr. Martin Svatoš, Ph.D. 

13:30  - 15:30 Efektivní komunikace – prevence konfliktů,  
Mgr. Miroslava Škubalová 

16:00-18:00 Právní zástupci a strany v mediaci - Jing a jang řešení 
sporů? JUDr. Martin Svatoš, Ph.D.

Pátek, 16. října 2015

Od 9:00 Golfový program 

Maximální počet účastníků:  20 

Objednávejte na: miroslava@efektivni-komunikace.cz
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  Váš mediační flight:

JUDr. Martin Svatoš, Ph.D.
je přední český zapsaný mediátor a 
rozhodce (VIAC). V oblasti mediací 
obchodních sporů patří s více než 100 
domácími i mezinárodními mediacemi mezi 
nejzkušenější odborníky ve střední Evropě. 
Od roku 2015 působí jako tajemník 
Pracovní skupiny ICC ČR pro mediaci. 
O mimosoudním řešení sporů přednáší na 
řadě domácích i zahraničních univerzit 
(Univerzita Karlova, Università degli studi 
di Urbino Carlo Bo, Shanghai University of 
Finance and economics,...) a na domácích i 
mezinárodních konferencích. 

Mgr. Miroslava Škubalová
je právnička, mediátorka a zakladatelka 
konference Efektivní komunikace.  
Působí jako lektorka a školitelka Akademie 
Efektivní komunikace. Zaměřuje se na 
podporu a rozvoj mediace v ČR v pracovní 
sféře. 
Působí jako general manager pro východní 
Evropu v GrowJOB Institute, kde se zabývá 
především tématy motivace a efektivní 
komunikace. Pravidelně přednáší na 
domácích i zahraničních konferencích. 


