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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:   25. január 2022 od 9:00 hod. do 15:30 hod. 

Miesto :  online, Microsoft Teams 

Účel rozpravy: Cieľom vedecko odbornej rozpravy je získať poznatky a návrhy na 

zlepšenie súčasného stavu k zefektívneniu aplikovania ADR 

a restoratívnych programov v Slovenskom justičnom prostredí. 

Organizátori: Univerzita Komenského v Bratislave a Ministerstvo spravodlivosti SR 

 

Predmet rozpravy a jej zhrnutie: 

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v spolupráci s Univerzitou Komenského 

v Bratislave, Právnickou fakultou usporiadalo dňa 25.1.2022 vedecko odbornú rozpravu pod 

názvom: „Aplikácia alternatívnych prístupov v justícii na Slovensku II.“ 

Táto rozprava sa konala v rámci národného 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 vedecko odbornej rozpravy bolo získanie poznatkov a návrhov na zlepšenie súčasného 

stavu k zefektívneniu aplikovania ADR a restoratívnych programov, najmä mediácie v trestnom 

konaní v justičnom prostredí na Slovensku.  

Vysokú odbornú úroveň rozpravy zabezpečila účasť popredných osobnosti Právnickej fakulty 

Univerzity Komenského, ako aj uznávané vedecké osobnosti pôsobiace na právnických fakultách 

v rámci Slovenskej a Českej republiky, taktiež experti pôsobiaci v projekte Ministerstva 

spravodlivosti SR.  Nové poznatky predstavili zahraničný účastníci rozpravy z Českej republiky, 

ktorí pôsobia na vedúcich pozíciách inštitúcií zaoberajúcich sa problematikou restoratívnej 

justície, ako aj vedúci zamestnanci Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, pôsobiaci v 

sekcii trestného práva. Pridanou hodnotou rozpravy bola účasť zástupcov Institutu pro 

kriminologii a sociální prevenci, ako aj Institutu restorativní justici pro ČR.  

 

Záver z konferencie 

Výsledok takéhoto spojenia teoretických poznatkov s poznatkami aplikačnej praxe má v sebe 

potenciál priniesť nevyhnutný odborný podklad pre zefektívnenie výkonu probácie, ako aj 

zvýšenie miery využívania alternatívnych prístupov a restoratívnych programov v oblasti 
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trestného práva v podmienkach Slovenskej republiky.  

Výstupom z odbornej rozpravy je vedecký zborník, ktorého erudovanosť autorov príspevkov má 

ambíciu ovplyvniť smerovanie ďalšej právnej úpravy v oblasti alternatívneho riešenia súdnych 

sporov prostredníctvom mediácie a efektívneho využívania nástrojov restoratívnej justície 

v trestnom konaní. 

Prílohy:  

Zborník z odbornej rozpravy: Aplikácia alternatívnych prístupov v justícii na Slovensku II. 

 

Bratislava, 25. január 2022 

Zapísala: Emília Halagová    


