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NÁRODNÝ PROJEKT

NÁZOV PROJEKTU: Budovanie a posilnenie alternatívneho riešenia súdnych sporov
prostredníctvom mediácie a efektívneho využívania nástrojov restoratívnej justície v
Slovenskej republike

ŽIADATEĽ: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

HLAVNÉ CIELE:

• zvýšenie dopytu po mediácii, zvýšenie občianskej participácie na riešení sporu

• skrátenie dĺžky trvania súdneho konania (rýchlosti, efektívnosti a hospodárnosti konania)

• vytvorenie podmienok pre reformu inštitucionálneho riešenia a využívania mimosúdneho
riešenia sporov v civilných veciach a inštitucionálneho riešenia a zabezpečenia činnosti pri

aplikácii alternatívnych prístupov a nástrojov restoratívnej justície v trestných veciach



Cieľ projektu:

Zvýšenie povedomia o alternatívnom riešení 
sporov v civilnej a trestnej oblasti zo strany sudcov, 
prokurátov, vyšších súdnych úradníkov a širšej 
verejnosti a posilnenie prístupu k aplikovaniu 
alternatívnych sankcií v praxi.

V oblasti civilného práva okrem základného cieľa sa 
bude overovať poskytovanie mediácie ako služieb 
verejnosti bez finančnej účasti účastníkov mediácie 

vzdelávanie sudcov, prokurátorov a vyšších súdnych 
úradníkov

vypracovanie analýzy a návrhov zlepšenia súčasného 
stavu

Budovanie a posilnenie alternatívneho riešenia súdnych 
sporov prostredníctvom mediácie a efektívneho 

využívania nástrojov restoratívnej justície

V oblasti trestného práva okrem základného cieľa sa 
bude overovať poskytovanie mediácie špecialistami 
pre trestnú mediáciu (probačný a mediačný úradník)
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Mediácia v civilnom práve
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Časový harmonogrm je orientačný. Presný časový harmonogram bude aktualizovaný podľa reálneho stavu v súvislosti s prijatými opatreniami na ochranu proti COVID 19.

Časový harmonogram Projektu ADR – mediácia a restoratívna justícia- časť 
mediácia v civilnom práve



Podaktivita 1 - Analýza aktuálneho využívania ADR v 
SR a návrhy riešenia

Podaktivita 1 bude prebiehať počas celého trvania projektu. Ide
o časť projektu pozostávajúcu z hĺbkovej štúdie aktuálneho
využívania ADR v slovenskom prostredí a identifikácie príčin jej
nedostatočného využívania s predstavením odporúčaní k
riešeniu identifikovaných nedostatkov. Hlavným výstupom tejto
podaktivity bude komplexné zmapovanie súčasného stavu,
identifikácia nedostatkov a príprava návrhov/odporúčaní k
zlepšeniu využívania ADR v slovenskej praxi.



Fáza 1 - Zmapovanie súčasného stavu (civilná mediácia)

• Fáza 1 pozostáva zo zberu údajov zo slovenského prostredia, ale aj zo
zahraničia prostredníctvom verejne dostupných informácií; zberu údajov
empirickou metódou interview s mediátormi a získavania informácií od
odbornej verejnosti.

• V oblasti mediácie v civilnom práve sa budú získavať informácie o využívaní
mediácie štátnymi orgánmi a subjektmi, ktorým táto povinnosť vyplýva
priamo zo zákona, alebo je upravená právnym predpisom, ktorým sa pri
výkone svojej činnosti riadia a budú sa mapovať údaje o registrácii
mediátorov, mediačných centier a organizácií, ktoré poskytujú vzdelávanie
mediátorov.

• Odborný tím zanalyzuje vnútroštátne právo a jeho súlad s transponovanou
smernicou o mediácii (Smernica 2008/52/ES z 21. mája 2008 o určitých
aspektoch mediácie o občianskych a obchodných veciach). Súčasťou fázy 1
bude zorganizovanie úvodnej konferencie, slúžiacej k predstaveniu zámeru
projektu a jednotlivých aktivít pre odbornú verejnosť formou panelovej
diskusie s vybranými odborníkmi, auditóriom z prostredia justície a odbornej
verejnosti.

Pozn. Úvodná konferencia sa konala v dňoch 12.-.13.8. 2021 v Omšení.



Fáza 2 – Zhodnotenie súčasného stavu (civilná mediácia)

• Fáza 2 pozostáva z analyticko-syntetického posúdenia
získaných údajov fázy 1 vrátane zhodnotenia a analýzy
súčasnej platnej legislatívy. Zahŕňa vypracovanie dvoch
ucelených celkov analýzy mapujúcej situáciu využívania
ADR na Slovensku (časť civilná mediácia a časť mediácia v
trestnom práve, restoratívna justícia).

• V rámci fázy 2 je plánovaná odborná rozprava „Aplikácia
alternatívnych prístupov v justícii na Slovensku I.“ na
akademickej pôde.

Zrealizované aktivity fázy 2:

Odborná rozprava Aplikácia alternatívnych prístupov v justícii na Slovensku I. v časti civilná 
mediácia sa uskutočnila 16.4.2021.  

Odborná rozprava Aplikácia alternatívnych prístupov v justícii na Slovensku I v časti restoratívna
justícia sa uskutočnila 27.5.2021.



Fáza 3 - Návrhy zlepšenia súčasného stavu (civilná mediácia)

• Cieľom tretej fázy je na základe získaných poznatkov z
aplikačnej praxe, ktoré budú podložené odbornými
poznatkami získanými z odborných fór, vypracovať
návrhy k zefektívneniu aplikovania ADR v praxi na
Slovensku a spracovať metodiky pre jednotlivé oblasti
práva v mediácii. Súčasťou fázy je zorganizovanie
odbornej rozpravy „Aplikácia alternatívnych prístupov v
justícii na Slovensku II“ na akademickej pôde, ktorá bude
tiež slúžiť na propagáciu projektu odbornej a širokej
verejnosti.



Fáza 4 – Vytvorenie komplexnej štúdie

• Fáza 4 je záverečnou fázou podaktivity 1 a pozostáva z vytvorenia komplexnej
štúdie mapujúcej súčasnú situáciu využívania alternatívneho riešenia sporov
prostredníctvom mediácie a aplikovania alternatívnych sankcií na Slovensku,
vrátane návrhov na zlepšenia danej situácie. Výsledkom projektových
podaktivít bude vypracovanie štúdie - návrh reformy probačnej a mediačnej
služby v trestnej oblasti a mediácie v civilnej oblasti. Záverom tejto fázy je
súčasne príprava legislatívnych návrhov k zmene relevantných právnych
predpisov v tejto oblasti. V záverečnej fáze projektu bude zrealizovaná 2-
dňová „Medzinárodná konferencia o ADR“ (plánovaný termín je v rozmedzí
1.9.2022 -30.11.2022) s účasťou slovenských a zahraničných expertov so
zameraním na teóriu, analýzu a vzdelávanie v oblasti civilnej a trestnej
mediácie a ďalšie možnosti uplatňovania ADR. Snahou konferencie je
otvorenie interdisciplinárnej diskusie o ADR na Slovensku a vo svete s
odporúčaním ďalších teoretických poznatkov a aplikovania v praxi aj na
základe získaných poznatkov z projektu. Na konferencii budú prezentované
jednotlivé výstupy a záverečné zhrnutie všetkých aktivít projektu.



Podaktivita 2 - Vzdelávanie v oblasti využívania 
alternatívneho riešenia sporov prostredníctvom mediácie

Odborné vzdelávanie sudcov a vyšších súdnych úradníkov v oblasti 
mediácie sa bude skladať z dvoch častí.

– Prvá časť bude zameraná na detailnejšie vzdelávanie o 
konfliktoch a ich zmierlivých riešeniach, o mediácii a 
súvisiacich odborných témach

– Druhá časť vzdelávania bude formou zážitkového workshopu 
(plánuje sa prezenčná forma ako predpoklad osvojenia si 
nových zručností interaktívnou formou).



Podaktivita 3 - Pilotné zabezpečenie poskytovania 
služieb mediátorov ako služba verejnosti

Podaktivita 3 zavádza pilotné využívanie mediátora ako službu
verejnosti, ktorej cieľom je zistiť, či mediácia, odporučená
súdom a poskytovaná účastníkom konania zdarma má vplyv na
jej zvýšené využívanie v súdnej praxi, pričom v projekte sa
predpokladá zazmluvniť celkovo 16 mediátorov.

Mediátori budú vybraní na základe verejného obstarávania.
Účastníkom mediácie bude mediácia poskytnutá bezodplatne,
pričom odmena mediátora za výkon konkrétnej mediácie bude
hradená z prostriedkov projektu.

Zadávanie zákazky bude realizované formou výzvy na predkladanie 
ponúk, ktorá bude zverejnená na webovom sídle Ministerstva 
spravodlivosti SR. 

https://www.justice.gov.sk/Stranky/Ministerstvo/Ekonomika-a-
sprava-majetku/Verejne-obstaravanie.aspx

https://www.justice.gov.sk/Stranky/Ministerstvo/Ekonomika-a-sprava-majetku/Verejne-obstaravanie.aspx


Súdy zapojené do projektu ADR do 30.6.2021

obvod zapojeného okresného súdu

obvod okresného súdu v sídle 
zapojeného krajského súdu



Závery z rozpravy
Aplikácia alternatívnych prístupov v justícii na Slovensku I

Oblasť civilnej mediácie: 

 ZLEPŠIŤ INFORMOVANOSŤ VEREJNOSTI AJ ODBORNEJ VEREJNOSTI
 ZVÝŠIŤ MOTIVÁCIU VYUŽITIA MEDIÁCIE 
 ZVYŠOVAŤ KVALITU MEDIAČNÝCH SLUŽIEB 
 SKVALITNIŤ REGISTER MEDIÁTOROV – JEDNODUCHÁ MOŽNOSŤ 

VYHĽADAŤ MEDIÁTORA 
 PODPORIŤ A SIEŤOVAŤ SLUŽBY NA REGIONÁLNEJ ÚROVNI
 ÚVAHA O ZMENÁCH V ZÁKONE O MEDIÁCII



https://projekty.justice.sk
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https://projekty.justice.sk/sk/projekty/budovanie-a-posilnenie-alternativneho-riesenia-sudnych-sporov-
prostrednictvom-mediacie-a-efektivneho-vyuzivania-nastrojov-restorativnej-justicie-v-slovenskej-republike/. 



17

Ďakujem za pozornosť.


