
SPRÁVA Z ODBORNEJ ROZPRAVY K NÁRODNÉMU PROJEKTU ADR

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

Dátum a čas:  27. máj 2021 od 9h – 15:30h
Miesto : online, Microsoft Teams
Účel rozpravy: Predstavenie zámeru projektu a jednotlivých aktivít, zmapovanie      
                                         súčasného stavu ADR
Organizátori: Prešovská univerzita v Prešove a Ministerstvo spravodlivosti SR

Predmet rozpravy a jej zhrnutie:

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v spolupráci s Prešovskou univerzitou 
v Prešove, Gréckokatolíckou fakultou usporiadalo dňa 27.5.2021 odbornú rozpravu pod názvom: 
„Aplikácia alternatívnych prístupov v justícii na Slovensku I.“

Táto rozprava sa konala v rámci národneho projektu: „Budovanie a posilnenie alternatívneho 
riešenia súdnych sporov prostredníctvom mediácie a efektívneho využívania nástrojov 
restoratívnej justície v Slovenskej republike“ , ktorý je súčasťou operačného programu Efektívna 
verejná správa a je podporený z Európskeho sociálneho fondu.

 Cieľom odbornej rozpravy bolo predstavenie zámeru národného projektu a jeho jednotlivých 
aktivít, ktoré v úvodných fázach sa zamerali na zmapovanie a zhodnotenie súčasného stavu  
aplikovania alternatívnych prístupov a restoratívnych princípov v justičnom prostredí na 
Slovensku. Účelom bolo aj spoznanie aktuálneho stavu riešenia súdnych sporov prostredníctvom 
mediácie v trestnej oblasti.

Rozprava sa delila do panelov, ktoré mali špecifické zameranie: 

1. na probáciu a mediáciu v systéme probačnej a mediačnej služby, druhý 

2. panel približoval oblasť alternatívnosti trestnej mediácie s akcentom na restoratívny proces 
a výsledok,

3. panel sa zameral na oblasť kompetencií, kompetentnosti a profesionalizácie probačného 
a mediačného úradníka

Do rozpravy sa aktívne zapojili odborníci z Ministerstva spravodlivosti SR, z akademického 
prostredia, probační a mediační úradníci z výkonu probácie a mediácie, prokurátori, sudcovia, 
advokáti, aj zástupcovia ZVJS. Vo svojich príspevkoch sa zaoberali výkonom alternatívnych 
prístupov, probácie a trestnej mediácie v praxi. Poukázali na vývin, na súčasný stav, na 
nedostatky a snažili sa navrhnúť progres v tejto oblasti.



Záver z konferencie:

Všetci účastníci rozpravy zhrnuli svoje poznatky a návrhy na skvalitnenie výkonu 
alternatívnych prístupov v justícii do príspevkov, ktoré boli publikované v Zborníku pod 
názvom: 

Aplikácia alternatívnych prístupov v justícii na Slovensku I.

Zborník tvorí prílohu tejto správy.

Prešov, Bratislava, 27. máj 2021

Zapísala: Emília Halagová   


