
 

 
 

číslo Dodatku: Z314021AJI2/D02 

 

DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO  

FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“), 

   

je uzavretý podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov, podľa §25 zák. č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z 

európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:  

 
 

Poskytovateľom 

názov: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

sídlo:  Pribinova 2, 812 72 Bratislava 

IČO:  00151866 

konajúci:  Ing. Roman Mikulec, minister vnútra SR 

v zastúpení: JUDr. Adela Danišková, generálna riaditeľka sekcie európskych programov 

                              Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

na základe plnomocenstva č. p.: SL-OPS-2021/001914-054 zo dňa 

8. apríla 2021 

 

(ďalej len „Poskytovateľ“) 

 

a 

 

Prijímateľom 

názov: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 

sídlo: Račianska 71, 813 11  Bratislava 

IČO:  00166073 

konajúci: Mgr. Mária Kolíková, ministerka spravodlivosti SR 

 

(ďalej len „Prijímateľ“) 

 

 

 

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné 

strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“) 
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Článok 1 

 

Poskytovateľ a Prijímateľ sa na základe článku 6 Zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku č. Z314021AJI2 (ďalej ako „Zmluva o poskytnutí NFP“) dohodli na 

zmenách Zmluvy o poskytnutí NFP, ITMS kód Projektu 314021AJI2, v znení Dodatku č. 1 – 

registračné číslo Dodatku Z314021AJI2/D01 zo dňa 05.10.2021 tak, ako sú uvedené v článku 

2 tohto Dodatku. 

 

Článok 2 

 

 

(1) Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP „Predmet podpory NFP“ sa nahrádza novou 

prílohou „Predmet podpory NFP“. 

Nová príloha „Predmet podpory NFP“ je prílohou č. 1 k Dodatku.  

Príloha č. 1 k Dodatku sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP. 

(2) Príloha č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP „Rozpočet projektu“ sa nahrádza novou 

prílohou „Rozpočet projektu“. 

Nová príloha „Rozpočet projektu“ je prílohou č. 2 k Dodatku.  

Príloha č. 2 k Dodatku sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP. 

(3) Príloha č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP „Opis projektu“ sa nahrádza novou 

prílohou „Opis projektu“. 

Nová príloha „Opis projektu“ je prílohou č. 3 k Dodatku.  

Príloha č. 3 k Dodatku sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP. 

 

Článok 3 

 

(1) Pre účely tohto Dodatku sa všeobecné zmluvné podmienky označujú ako „VZP“, Zmluva 

o poskytnutí nenávratného finančného príspevku bez VZP a ostatných príloh sa označuje 

ako „zmluva“ a  zmluva a jej prílohy sa označuje  ako „Zmluva o poskytnutí NFP“. 

 

(2) Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho 

obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli. Ich zmluvné prejavy sú 

dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, vyjadrujúce ich slobodnú a vážnu vôľu. 

Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali. 

 

(3) Tento Dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku si Prijímateľ 

ponecháva 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ. V prípade sporu medzi 

zmluvnými stranami sa bude postupovať podľa rovnopisu tohto Dodatku uloženého u 

Poskytovateľa. 

 

(4) Tento Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia 

Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. 

 

(5) Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP. 

 

 



číslo Dodatku: Z314021AJI2/D02 

 

 

3 

 

Prílohy: 

Príloha č. 1 Predmet podpory NFP 

Príloha č. 2 Rozpočet projektu 

Príloha č. 3 Opis projektu 

 

 

 

 

 

 

 

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa: 

 

Podpis: ....................................... 

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu1 Poskytovateľa: 

JUDr. Adela Danišková 

 

 

 

Za Prijímateľa v Bratislave, dňa: 

 

Podpis: ....................................... 

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu2 Prijímateľa: 

Mgr. Mária Kolíková 

                                                 

 
1 Ak sa nehodí,  prečiarknite 
2 Ak sa nehodí,  prečiarknite 



 

Strana 1 z 7 

 

Príloha č. 1 Dodatku č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP 

Predmet podpory NFP1 

1. Všeobecné informácie o projekte 

Názov projektu: 
Budovanie a posilnenie alternatívneho riešenia súdnych sporov prostredníctvom mediácie a efektívneho využívania nástrojov 

restoratívnej justície v Slovenskej republike 

Kód projektu: 314021AJI2 

Kód ŽoNFP: NFP314020AJI2 

Operačný program: Operačný program Efektívna verejná správa 

Spolufinancovaný z: Európsky sociálny fond 

Prioritná os: 2. Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva 

Špecifický cieľ: 2.2 Zvýšená kvalita a posilnená nezávislosť súdneho systému 

Kategórie regiónov: menej rozvinuté regióny, rozvinutejšie regióny 

Oblasť intervencie: 
119 - Investície do inštitucionálnych kapacít a do efektívnosti verejných správ a verejných služieb na národnej, 

regionálnej a miestnej úrovni v záujme reforiem, lepšej právnej úpravy a dobrej správy 

Hospodárska činnosť: 18 - Verejná správa 

 

2. Financovanie projektu 

Forma financovania Číslo účtu vo formáte IBAN/banka: 

Zálohové platby: SK72 8180 0000 0070 0014 4241 

  

Refundácia: SK65 8180 0000 0070 0037 1444 

  

                                                 
1 Rozsah údajov uvedených v rámci vzorového predmetu podpory bude v rozsahu tohto štandardného formuláru podporovaný výstupnou zostavou ITMS2014+. V prípade 

úpravy údajov zo strany RO nie je možné garantovať plnú kompatibilitu výstupnej zostavy s vlastným vzorom definovaným zo strany RO.  
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3. Miesto realizácie projektu 

Štát: Slovensko 

Región (NUTS II): Bratislavský kraj, Západné Slovensko, Stredné Slovensko, Východné Slovensko 

Vyšší územný celok 

(NUTS III): 

Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský 

kraj 

Okres ŇUTS IV): - 

Obec: - 

 

4.      Popis cieľovej skupiny  

(relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF): 

- 

 

5.  Aktivity projektu: 

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít 

projektu (v mesiacoch): 
33 

Začiatok realizácie hlavných aktivít Projektu 

(začiatok prvej hlavnej aktivity vo formáte 

MM.RRRR):  

10.2020  

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu 

(koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo 

viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje 

v rovnaký čas vo formáte MM.RRRR): 

06.2023 
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Zoznam hlavných aktivít Projektu: 

Hlavná aktivita 1 - 

 začiatok realizácie a ukončenie hlavnej  aktivity  

Projektu 1 vo formáte MM.RRRR – MM.RRRR: 

Budovanie a posilnenie alternatívneho riešenia súdnych sporov prostredníctvom mediácie a efektívneho 

využívania nástrojov restoratívnej justície v Slovenskej republike 

10.2020 – 06.2023 

Podporné aktivity Projektu 

Podporné aktivity projektu sú nasledovné:   
- 

 

6. Merateľné ukazovatele projektu: 

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu: 

Hlavná aktivita projektu Merateľný ukazovateľ projektu Merná jednotka Cieľová hodnota Čas plnenia 

 

 

 

 

Budovanie a posilnenie 

alternatívneho riešenia 

súdnych sporov 

prostredníctvom mediácie a 

efektívneho využívania 

nástrojov restoratívnej 

justície v Slovenskej 

republike 

 

P0178 Počet koncepčných, 

analytických a metodických materiálov 

Počet 1 Koniec realizácie projektu 

P0890 Počet  návrhov na legislatívne 

zmeny za účelom zefektívnenia VS 

Počet 2 Koniec realizácie projektu 

P0309 Počet sudcov, ktorí 

implementovali nástroje ADR 

Počet 30 Koniec realizácie projektu 

P0384 Počet sudcov, zapojených do 

implementovania nástrojov ADR 

Počet 40 Koniec realizácie projektu 

P0587 Počet zrealizovaných hodnotení, 

analýz a štúdií 

Počet 4 Koniec realizácie projektu 

P0589 Počet zrealizovaných 

informačných aktivít 

Počet 8 Koniec realizácie projektu 

P0595 Počet zrealizovaných školení, 

kurzov, seminárov a iných 

vzdelávacích aktivít 

Počet 11 Koniec realizácie projektu 
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6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu: 

Kód Názov Merná 

jednotka 

Celková cieľová 

hodnota 

Príznak rizika Relevancia k HP 

 

P0178  

Počet koncepčných, 

analytických 

a metodických 

materiálov 

 

Počet 

 

1 
 

- 

 

HP udržateľný rozvoj 

 

P0890  

Počet  návrhov na 

legislatívne zmeny za 

účelom zefektívnenia 

VS 

 

Počet 

 

2 
 

- 

 

HP udržateľný rozvoj 

 

P0309 

Počet sudcov, ktorí 

implementovali 

nástroje ADR 

 

Počet 

 

30 
 

- 

HP podpora rovnosti mužov 

a žien a nediskriminácia 

 

P0384 

Počet sudcov, 

zapojených do 

implementovania 

nástrojov ADR 

 

Počet 

 

40 
 

- 

 

HP podpora rovnosti mužov 

a žien a nediskriminácia 

 

P0587 

Počet zrealizovaných 

hodnotení, analýz a 

štúdií 

 

Počet 

 

4 
 

- 

 

- 

P0589 Počet zrealizovaných 

informačných aktivít 

Počet 8 - HP podpora rovnosti mužov 

a žien a nediskriminácia 

 

P0595 

Počet zrealizovaných 

školení, kurzov, 

seminárov a iných 

vzdelávacích aktivít 

 

Počet 

 

11 

 

- 

 

HP podpora rovnosti mužov 

a žien a nediskriminácia 

 

7. Iné údaje na úrovni projektu: 

Kód Názov Merná jednotka Relevancia k HP 

D0249 Počet pracovníkov, pracovníčok refundovaných z projektu 

mimo technickej pomoci OP/OP TP; 

FTE Podpora rovnosti mužov a žien a 

nediskriminácia 

D0250 Počet pracovníkov, pracovníčok so zdravotným postihnutím 

refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP 

FTE Podpora rovnosti mužov a žien a 

nediskriminácia 
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D0251 Počet pracovníkov, pracovníčok mladších ako 25 rokov veku 

refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP 

FTE Podpora rovnosti mužov a žien a 

nediskriminácia 

D0256 Počet pracovníkov, pracovníčok starších ako 54 rokov veku 

refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP 

FTE Podpora rovnosti mužov a žien a 

nediskriminácia 

D0257 Počet pracovníkov, pracovníčok patriacich k etnickej, 

národnostnej, rasovej menšine refundovaných z projektu mimo 

technickej pomoci OP/OP TP 

FTE Podpora rovnosti mužov a žien a 

nediskriminácia 

D0261 Mzda mužov refundovaná z projektu (priemer) EUR Podpora rovnosti mužov a žien a 

nediskriminácia 

D0262 Mzda mužov refundovaná z projektu (medián) EUR Podpora rovnosti mužov a žien a 

nediskriminácia 

D0263 Mzda žien refundovaná z projektu (priemer) EUR Podpora rovnosti mužov a žien a 

nediskriminácia 

D0264 Mzda žien refundovaná z projektu (medián) EUR Podpora rovnosti mužov a žien a 

nediskriminácia 

D0266 Podiel žien na riadiacich pozíciách projektu % Podpora rovnosti mužov a žien a 

nediskriminácia 

D0267 Podiel žien na iných ako riadiacich pozíciách projektu % Podpora rovnosti mužov a žien a 

nediskriminácia 

D0268 Počet absolventov vzdelávacích aktivít projektu  FTE Podpora rovnosti mužov a žien a 

nediskriminácia 

 

8.  Rozpočet projektu: 

8.1 Rozpočet prijímateľa 

Priame výdavky: 1 024 826,97 € 

Typ aktivity 

alternatívne metódy riešenia sporov 

Hlavná aktivita projektu Celková výška oprávnených výdavkov za aktivitu 

Budovanie a posilnenie alternatívneho riešenia 

súdnych sporov prostredníctvom mediácie a 

efektívneho využívania nástrojov restoratívnej 

justície v Slovenskej republike 

1 024 826,97 € 
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Skupina výdavku  Výška oprávneného výdavku 

521 – Mzdové výdavky 

903 - Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu 

(nariadenie 1304/2013, čl. 14 ods. 2) 

816 660,27 € 

208 166,70 € 

Nepriame výdavky: - 

Podporné aktivity projektu Celková výška oprávnených výdavkov za aktivitu 

- - 

Skupina výdavku  Výška oprávneného výdavku 

- - 

Zazmluvnená výška NFP 

Celková výška oprávnených výdavkov (EUR) 1 024 826,97 € 

Celková výška oprávnených výdavkov pre 

projekty generujúce príjem (EUR) 

0,00 € 

Percento spolufinancovania zo zdrojov EU a ŠR 

(%) 

100% 

Maximálna výška nenávratného finančného 

príspevku (EUR) 

1 024 826,97 € 

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov 

žiadateľa (EUR) 

 0,00 € 

 

8.2 Rozpočet  partnera 

Priame výdavky: 175 154,99 € 

Typ aktivity 

alternatívne metódy riešenia sporov 

Hlavné aktivity projektu Celková výška oprávnených výdavkov za aktivitu 

Budovanie a posilnenie alternatívneho riešenia 

súdnych sporov prostredníctvom mediácie a 
175 154,99 € 
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efektívneho využívania nástrojov restoratívnej 

justície v Slovenskej republike 

Skupina výdavku  Výška oprávneného výdavku 

521 – Mzdové výdavky 

903 - Paušálna sadzba na ostatné výdavky 

projektu (nariadenie 1304/2013, čl. 14 ods. 2) 

142 529,90 € 

32 625,09 € 

Nepriame výdavky: - 

Podporné aktivity projektu Celková výška oprávnených výdavkov za aktivitu 

- - 

Skupina výdavku  Výška oprávneného výdavku 

- - 

 

8.3 Zazmluvnená výška NFP 

Celková výška oprávnených výdavkov 

(EUR) 

1 199 981,96 € 

Percento spolufinancovania zo zdrojov 

EU a ŠR (%) 

100% 

Maximálna výška nenávratného 

finančného príspevku (EUR) 

1 199 981,96 € 

Výška spolufinancovania z vlastných 

zdrojov žiadateľa (EUR) 

 0,00 € 

 



Príloha č. 2 Dodatku č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP

Názov položky rozpočtu

Skupina výdavkov podľa 

zmluvy o NFP/ rozhodnutia o 

schválení ŽoNFP

Jednotka
Počet 

jednotiek

Maximálna 

jednotková 

cena

Výdavky spolu Komentár k rozpočtu a k spôsobu výpočtu položky

Priradenie k 

aktivitám 

projektu*

A B C D E F G = E * F H I

1.

1.1.

Priame personálne 

výdavky prispievajúce k 

hlavnej aktivite

959 190,17 Aktivita 1

1.1.1. Projektový manažér 521 - Mzdové výdavky projekt 1 51 479,79 51 479,79

Celkové mzdové náklady vrátane odvodov zamestnávateľa počítané pre pracnosť na 1 zamestnanca  - mesačne/os. v hrubom 1 956 EUR * 1,3495 = 2 639,622 

EUR, osoba pracuje pre projekt na maximálne 100% alebo ekvivalent trvalého resp. skráteného pracovného pomeru.

Obdobie od 01.04.2021 do 31.03.2022

Očakávaná vyčerpaná suma spolu 31 682,62 EUR v zmysle predložených a plánovaných ŽoP ku dňu 31.03.2022.

Obdobie od 01.04.2022 do 30.06.2023

Výpočet:  mesačne/os. (50%-ný úväzok) priemerne vo vyjadrení: 1 956,00 EUR (brutto) * 1,3495 * 0,5 * 15 mesiacov = 19 797,17 EUR.

Výdavky spolu: 31 682,62 EUR (očakávaná vyčerpaná suma ku dňu 31.03.2022) + 19 797,17 EUR (zostatok finančných prostriedkov ku dňu 01.04.2022) = 51 

479,79 EUR.

Druh pracovného pomeru je TPP, cena práce stanovená na základe mzdovej politiky zamestnávateľa je v súlade s aktuálnym Usmernením RO č. 5, verzia č. 7.

Projektový manažér zodpovedá za riadenie realizácie projektu podľa časového, finančného a vecného plánu, koordináciu činnosti projektového tímu, kontrolu 

plnenia úloh, sleduje napĺňanie cieľov a harmonogramu projektu, zodpovedá za realizáciu projektu, komunikuje s riadiacim orgánom, zabezpečuje ďalšiu 

dokumentáciu v súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to počas celej doby realizácie hlavných aj podporných aktivít projektu. 

Zároveň zodpovedá za riadenie monitorovania, správne sledovanie plnenia indikátorov, pravidelné vyhodnocovanie a vypracováva monitorovacie správy projektu.

Minimálne kvalifikačné predpoklady v zmysle uvedeného Usmernenia RO č. 5 - pre pozíciu „Riadiaci personál“.

Aktivita 1

1.1.2. Finančný manažér 521 - Mzdové výdavky projekt 1 45 049,79 45 049,79

Celkové mzdové náklady vrátane odvodov zamestnávateľa počítané pre pracnosť na 1 zamestnanca  - mesačne/os. v hrubom 1 956 EUR * 1,3495 = 2 639,622 

EUR, osoba pracuje pre projekt na maximálne 100% alebo ekvivalent trvalého resp. skráteného pracovného pomeru.

Obdobie od 01.12.2020 do 31.03.2022

Očakávaná vyčerpaná suma spolu 25 252,62 EUR v zmysle predložených a plánovaných ŽoP ku dňu 31.03.2022.

Obdobie od 01.04.2022 do 30.06.2023

Výpočet:  mesačne/os. (50%-ný úväzok) priemerne vo vyjadrení: 1 956,00 EUR (brutto) * 1,3495 * 0,5 * 15 mesiacov = 19 797,17 EUR.

Výdavky spolu: 25 252,62 EUR (očakávaná vyčerpaná suma ku dňu 31.03.2022) + 19 797,17 EUR (zostatok finančných prostriedkov ku dňu 01.04.2022) = 45 

049,79 EUR.

Druh pracovného pomeru je TPP, cena práce stanovená na základe mzdovej politiky zamestnávateľa je v súlade s aktuálnym Usmernením RO č. 5, verzia č. 7.

Finančný manažér vykonáva odborné činnosti v súlade so ŽoNFP počas celej doby realizácie hlavných aj podporných aktivít projektu. Zodpovedá za finančné 

riadenie projektu a pripravuje podklady pre projektového manažéra. Kontroluje čerpanie finančných prostriedkov v projekte. Je zodpovedný za prípravu žiadostí o 

platbu a prípravu záverečného vyúčtovania. Zabezpečuje interné hodnotenie projektu z hľadiska plnenia finančných ukazovateľov, pripravuje podklady do 

monitorovacích správ a riešenie výpočtov, inovuje riešenia a pripravuje podklady pre zmeny v realizácii projektu, ak je to v rámci strategického vnímania realizácie 

projektu potrebné, a to všetko v nadväznosti na finančné riadenie projektu.

Minimálne kvalifikačné predpoklady v zmysle uvedeného Usmernenia RO č. 5 - pre pozíciu „Riadiaci personál“.

Aktivita 1

1.1.3. Asistent projektového tímu 521 - Mzdové výdavky projekt 1 37 966,69 37 966,69

Celkové mzdové náklady vrátane odvodov zamestnávateľa počítané pre pracnosť na 1 zamestnanca  - mesačne/os. v hrubom 1 339,50 EUR * 1,3495 = 1 807,655 

EUR, pracuje pre projekt na maximálne 100% alebo ekvivalent trvalého resp. skráteného pracovného pomeru .

Obdobie od 01.12.2020 do 31.03.2022

Očakávaná vyčerpaná suma spolu 28 928,41 EUR v zmysle predložených a plánovaných ŽoP ku dňu 31.03.2022.

Obdobie od 01.04.2022 do 30.06.2023

Výpočet:  mesačne/os. priemerne vo vyjadrení: 1 339,50 EUR (brutto) * 1,3495 * 5 mesiacov = 9 038,28 EUR.

Výdavky spolu: 28 928,41 EUR (očakávaná vyčerpaná suma ku dňu 31.03.2022) + 9 038,28 EUR (zostatok finančných prostriedkov ku dňu 01.04.2022) = 37 

966,69 EUR.

Druh pracovného pomeru je TPP, cena práce stanovená na základe mzdovej politiky zamestnávateľa je v súlade s aktuálnym Usmernením RO č. 5, verzia č. 7.

Vykonáva najmä administratívne práce pre členov projektového tímu počas celej doby realizácie projektu. Vykonáva administratívno-technickú podporu pri 

organizácii projektových činností, príprave projektových dokumentov a podkladov súvisiacich so žiadosťami o platbu.

Minimálne kvalifikačné predpoklady v zmysle uvedeného Usmernenia RO č. 5 – pre pozíciu „Administratívny personál“.

Aktivita 1

Prijímateľ: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Názov projektu: Budovanie a posilnenie alternatívneho riešenia súdnych sporov prostredníctvom mediácie a efektívneho využívania nástrojov 

restoratívnej justície v Slovenskej republike

Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu (v EUR na dve desatinné miesta)

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

paušálna sadzba



1.1.4. Odborní zamestnanci 521 - Mzdové výdavky projekt 1 195 283,20 195 283,20

Celkové maximálne  mzdové náklady vrátane odvodov zamestnávateľa počítané pre prácnosť pre 2 zamestnancov pracujúcich po dobu realizácie projektu  na 

100% pre projekt: mesačne/os. v hrubom 3 200 EUR * 1,3495 = 4 318,40 EUR.

V prípade potreby sa zapojí adektvátny počet zamestnancov v rámci danej pozície v závislosti od nutnosti kontinuálneho zabezpečenia odborných činností v rámci 

jednotlivých podaktivít projektu (minimálne 1 zamestnanec na maximálne 100% alebo ekvivalent trvalého resp. skráteného pracovného pomeru). 

Obdobie od 01.01.2021 do 31.03.2022

Očakávaná vyčerpaná suma spolu 79 924,63 EUR v zmysle predložených a plánovaných ŽoP ku dňu 31.03.2022.

Obdobie od 01.04.2022 do 30.06.2023

Výpočet:  mesačne/os. priemerne vo vyjadrení (nemá vplyv na max. celkovú cenu práce): 1 899,61 EUR (brutto) * 1,3495 * 3 osoby * 15 mesiacov = 115 

358,57 EUR.

Výdavky spolu: 79 924,63 EUR (očakávaná vyčerpaná suma ku dňu 31.03.2022) + 115 358,57 EUR (zostatok finančných prostriedkov ku dňu 01.04.2022) = 195 

283,20 EUR.

Cena práce stanovená na základe mzdovej politiky zamestnávateľa je v súlade s aktuálnym Usmernením RO č. 5, verzia č. 7.

Odborný zamestnanec vykonáva odborné činnosti v súlade so ŽoNFP. Zodpovedá za činnosti súvisiace so zabezpečením príslušných podaktivít projektu z 

odborného hľadiska.

Pôjde hlavne o vypracovávanie odborných podkladových materiálov (komplexnej štúdie, návrhov legislatívnych zmien, metodiky a analýz mapujúcich využívanie 

ADR na Slovensku) a ďalšie odborné činnosti súvisiace s koordináciou činností v rámci aktivity projektu, vykonávanie úkonov potrebných pre zistenie aktuálneho 

stavu výkonu probácie a trestnej mediácie v justičnom prostredí v podaktivitách projektu. Bude zabezpečovať administráciu a organizáciu odborných činností 

projektu, tvorbu obsahov pre propagáciu projektu, prípravu odborných informácií o projekte pre verejnosť. Bude sa podieľať na koordinácii expertov odborných 

tímov a komunikácii s projektovým tímom. Bude zaznamenávať a spracovávať výstupy stretnutí a vykonávať ďalšie činnosti vyplývajúce z opisu projektu.

Predpokladá sa, že  v rámci podaktivity 1 bude odpracovaných 92 % hodín a v rámci podaktivity 2 a 4 zhodne po 4 % hodín.

Minimálne kvalifikačné predpoklady v zmysle uvedeného Usmernenia RO č. 5 - pre pozíciu „Odborník – senior“.

Aktivita 1

1.1.5. Experti na mediáciu 1 521 - Mzdové výdavky osobohodina 1 170 60,00 70 200,00

Celkové mzdové náklady zamestnancov pracujúcich na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru:

Predpokladaný celkový počet 1 170 hodín počas 30  mesiacov je stanovený na základe pravdepodobného rozsahu prác a náročnosti daných činností. Predpokladá 

sa zazmluvnenie dvoch expertov (presný počet expertov nie je možné presne určiť vopred). Maximálna hodinová sadzba v hrubom je 44,461 EUR, koeficient 

zohľadňujúci odvody zamestnávateľa je 1,3495 EUR, celková cena práce za hodinu 44,461 * 1,3495 = 60 EUR/hod. 

Cena práce stanovená na základe mzdovej politiky zamestnávateľa je v súlade s aktuálnym Usmernením RO č. 5, verzia č. 7.

Experti pre mediáciu 1 sa zodpovedajú za činnosti súvisiace so zabezpečením príslušných podaktivít projektu z odborného hľadiska. Komunikujú, riadia a 

kontrolujú prácu odborných zamestnancov a ostatných expertov na mediáciu. Kontrolujú výstupy aktivity, rispievajú k realizácií školiacich aktivít atď. Budú sa 

zúčastňovať na konferenciách v rámci Slovenska, aj zahraničia, kde budú prezentovať tento projekt a jeho výsledky.

Minimálne kvalifikačné predpoklady v zmysle uvedeného Usmernenia RO č. 5 - pre pozíciu „Expert č. 2“.

Aktivita 1

1.1.6. Experti na mediáciu 2 521 - Mzdové výdavky osobohodina 2 400 50,00 120 000,00

Celkové mzdové náklady zamestnancov pracujúcich na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru:

Predpokladaný celkový počet 2 400  hodín počas 30  mesiacov je stanovený na základe pravdepodobného rozsahu prác a náročnosti daných činností. Predpokladá 

sa zazmluvnenie  štyroch expertov (presný počet expertov nie je možné presne určiť vopred). Maximálna hodinová sadzba je v hrubom 37,051 EUR, koeficient 

zohľadňujúci odvody zamestnávateľa je 1,3495 EUR, celková cena práce za hodinu je 37,051 * 1,3495 = 50,00 EUR/hod.

Cena práce stanovená na základe mzdovej politiky zamestnávateľa je v súlade s aktuálnym Usmernením RO č. 5, verzia č. 7.

Experti na mediáciu 2 budú pracovať na zostavení návrhov reformy probačnej a mediačnej služby Slovenskej republiky a reformy civilnej mediácie a  budú 

zabezpečovať lektorskú činnosť v rámci špecializovaného vzdelávania. Zrealizujú odbornú činnosť v rámci projektu, ktorej výstupom bude okrem návrhov 

legislatívnych zmien aj vypracovanie komplexnej štúdie na reformu ADR v justicii. Budú sa zúčastňovať na vedeckých konferenciách v rámci Slovenska, aj 

zahraničia, kde budú prezentovať tento projekt a jeho výsledky. Tiež sa podieľajú na vypracovaní vecnej a metodickej stránky navrhnutej komplexnej štúdie na 

reformu ADR v justícii a ďalších činnostiach v zmysle opisu projektu.

Minimálne kvalifikačné predpoklady v zmysle uvedeného Usmernenia RO č. 5 - pre pozíciu „Expert č. 1“.

Aktivita 1

1.1.7.
Experti na probáciu

(a trestnú mediáciu) 1
521 - Mzdové výdavky osobohodina 2 400 60,00 144 000,00

Celkové mzdové náklady zamestnancov pracujúcich na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru:

Predpokladaný celkový počet 2 400  hodín počas 30  mesiacov je stanovený na základe pravdepodobného rozsahu prác a náročnosti daných činností. Predpokladá 

sa zazmluvnenie  troch expertov (presný počet expertov nie je možné presne určiť vopred). Maximálna hodinová sadzba v hrubom 44,461 EUR, koeficient 

zohľadňujúci odvody zamestnávateľa je 1,3495 EUR, celková cena práce za hodinu 44,461 * 1,3495 = 60 EUR/hod.

Cena práce stanovená na základe mzdovej politiky zamestnávateľa je v súlade s aktuálnym Usmernením RO č. 5, verzia č. 7.

Experti na probáciu (a trestnú mediáciu) 1 zodpovedajú za zostavenie návrhov reformy probačnej a mediačnej služby Slovenskej republiky a reformy civilnej 

mediácie a budú zabezpečovať lektorskú činnosť v rámci špecializovaného vzdelávania. Komunikujú, riadia a kontrolujú prácu špecialistov pre oblasť trestnej 

mediácie a ostatných expertov na probáciu (a trestnú mediáciu). Zrealizujú odbornú činnosť v rámci príslušných podaktivít projektu, ktorej výstupom bude okrem 

návrhov legislatívnych zmien vypracovanie komplexnej štúdie na reformu ADR v justícii. Budú sa zúčastňovať na vedeckých konferenciách v rámci Slovenska, aj 

zahraničia, kde budú prezentovať tento projekt a jeho výsledky. Tiež sa budú podieľať na vypracovaní vecnej a metodickej stránke navrhnutej komplexnej štúdie 

na reformu ADR v justícii a ďalších činnostiach zmysle opisu projektu.

Minimálne kvalifikačné predpoklady v zmysle uvedeného Usmernenia RO č. 5 - pre pozíciu „Expert č. 2“.

Aktivita 1

1.1.8.
Experti na probáciu

(a trestnú mediáciu) 2
521 - Mzdové výdavky osobohodina 1 600 50,00 80 000,00

Celkové mzdové náklady zamestnancov pracujúcich na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru:

Predpokladaný celkový počet 1 600  hodín počas 30  mesiacov je stanovený na základe pravdepodobného rozsahu prác a náročnosti daných činností. Predpokladá 

sa zazmluvnenie  dvoch expertov (presný počet expertov nie je možné presne určiť vopred). Maximálna hodinová sadzba v hrubom 37,051 EUR, koeficient 

zohľadňujúci odvody zamestnávateľa je 1,3495 EUR, celková cena práce za hodinu 37,051 * 1,3495 = 50,00 EUR/hod.

Cena práce stanovená na základe mzdovej politiky zamestnávateľa je v súlade s aktuálnym Usmernením RO č. 5, verzia č. 7. 

Experti na probáciu (a trestnú mediáciu) 2 participujú na zostavení návrhov reformy probačnej a mediačnej služby Slovenskej republiky a reformy civilnej 

mediácie a budú zabezpečovať lektorskú činnosť v rámci špecializovaného vzdelávania. Podieľajú sa na realizácii odbornej činnosti v rámci príslušných podaktivít 

projektu. Budú sa zúčastňovať na vedeckých konferenciách v rámci Slovenska, aj zahraničia, kde budú prezentovať tento projekt a jeho výsledky. Tiež budú 

participovať na vypracovaní vecnej a metodickej stránke navrhnutej komplexnej štúdie na reformu ADR v justícii a ďalších činnostiach v zmysle opisu projektu.

Minimálne kvalifikačné predpoklady v zmysle uvedeného Usmernenia RO č. 5 - pre pozíciu „Expert č. 1“.

Aktivita 1
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1.1.9.
Expert na probáciu

(a trestnú mediáciu) 3
521 - Mzdové výdavky osobohodina 700 40,00 28 000,00

Celkové mzdové náklady na jedného zamestnanca pracujúceho na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru:

Predpokladaný celkový počet 700 hodín počas 24 mesiacov je stanovený na základe pravdepodobného rozsahu prác a náročnosti daných činností. Maximálna 

hodinová sadzba v hrubom 29,641 EUR, koeficient zohľadňujúci odvody zamestnávateľa je 1,3495 EUR, celková cena práce za hodinu 29,641 * 1,3495 = 40,00 

EUR/hod. Cena práce stanovená na základe mzdovej politiky zamestnávateľa je v súlade s aktuálnym Usmernením RO č. 5, verzia č. 7.

Expert na probáciu (a trestnú mediáciu) 3 komunikuje, riadi a kontroluje prácu odborných zamestnancov a expertov na mediáciu ako aj na probáciu (a trestnú 

mediáciu). Kontroluje výstupy aktivít a robí dohľad nad procesmi v rámci projektu. Pri realizácii projektu participuje s internými pracovníkmi jednotlivých sekcií MS 

SR na získavaní nových názorov na reformu a jej dopad v justícii ako aj očakávané výsledky a spolupracuje so súdmi, prokuratúrami, MS SR a inými 

organizáciami.

Minimálne kvalifikačné predpoklady v zmysle uvedeného Usmernenia RO č. 5 - pre pozíciu „Expert č. 1“.

Aktivita 1

1.1.10.
Manažér pre koordináciu 

mediácie
521 - Mzdové výdavky projekt 1 44 680,80 44 680,80

Celkové mzdové náklady vrátane odvodov zamestnávateľa počítané pre pracnosť  pre jedného zamestnanca pracujúceho na 100% pre projekt po dobu 24 

mesiacov:

Mesačne/os. v hrubom 1 569,43 EUR * 1,3495 = 2 117,95 EUR.

Obdobie od 01.07.2021 do 31.03.2022

Očakávaná vyčerpaná suma spolu 12 911,63 EUR v zmysle predložených a plánovaných ŽoP ku dňu 31.03.2022.

Obdobie od 01.04.2022 do 30.06.2023

Výpočet:  mesačne/os. priemerne vo vyjadrení: 1 569,43 EUR (brutto) * 1,3495 * 15 mesiacov = 31 769,17 EUR.

Výdavky spolu: 12 911,63 EUR (očakávaná vyčerpaná suma ku dňu 31.03.2022) + 31 769,17 EUR (zostatok finančných prostriedkov ku dňu 01.04.2022) = 44 

680,80 EUR.

Pôjde o zamestnanca pracujúceho na MS SR na TPP, bude celou časťou svojho úväzku zapojený do implementácie projektu. Cena práce stanovená na základe 

mzdovej politiky zamestnávateľa  je v súlade s aktuálnym Usmernením RO č. 5, verzia č. 7.

Manažér pre koordináciu mediácie vykonáva odborné činnosti v súlade so ŽoNFP. Zodpovedá za všetky činnosti projektu ADR v časti určenej pre civilnú oblasť. 

Zúčastní sa všetkých podujatí v rámci projektu a spolupracuje s expertným tímom a školiteľmi v rámci odborného vzdelávania sudcov v oblasti mediácie. 

Zabezpečuje poskytovanie služieb mediátorov ako službu verejnosti bez jej finančnej účasti, a to v prípadoch, kedy je už vo veci vedené súdne konanie. Úlohou 

manažéra pre koordináciu mediácie je koordinovať prideľovanie prípadov mediátorom vysúťaženým pre daný kraj a zabezpečiť dohľad nad prípadom a 

dodržiavaním zmluvných podmienok zo strany mediátora. Manažér pre koordináciu mediácie vedie štatistiky prideľovania prípadov súdmi ako aj úspešnosti 

zazmluvnených mediátorov.

Predpokladá sa, že 35 % hodín bude odpracovaných v rámci podaktivity 1, ďalej 2,5 % hodín v rámci podaktivity 2 a 62,5 % hodín v rámci podaktivity 3.

Minimálne kvalifikačné predpoklady v zmysle uvedeného Usmernenia RO č. 5 - pre pozíciu „Odborník – junior“.

Aktivita 1

1.1.11.
Špecialisti pre oblasť trestnej 

mediácie
521 - Mzdové výdavky projekt 1 142 529,90 142 529,90

Celkové mzdové náklady vrátane odvodov zamestnávateľa na štyroch zamestancov pracujúcich na 100% pre projekt po dobu 18 mesiacov:

Mesačne/os. v hrubom 1 466,90 EUR * 1,3495 = 1 979,582 EUR. Celková suma na projekt vrátane odvodov zamestnávateľa je 1 979,582 * 18 * 4 = 142 529,90 

EUR. Ide o druh pracovného pomeru TPP, pričom cena práce stanovená na základe mzdovej politiky zamestnávateľa je v súlade s aktuálnym Usmernením RO č. 5, 

verzia č. 7.

Špecialista pre oblasť trestnej mediácie vykonáva odborné činnosti v súlade so ŽoNFP. Bude zabezpečovať odklony v trestnom konaní prostredníctvom mediácie na 

vybraných okresných súdoch, a to na základe pokynu, podnetu alebo žiadosti. Intenzívne spolupracuje s príslušnou prokuratúrou a sudcami.

Z hľadiska administratívy zabezpečuje spracovávanie všetkých dokumentov od predvolania účastníkov na mediáciu až po spísanie dohody, návrhu na zmier alebo 

podmienečné zastavenie trestného stíhania. V rámci procesu trestnej mediácie aplikuje všetky formy a metódy práce, ktorých cieľom je riešenie/vyriešenie 

konfliktného stavu medzi obvineným a poškodeným. Primárnym cieľom špecialistu pre oblasť trestnej mediácie je umožniť zúčastneným stranám, ktorých sa týka 

trestný čin, aby sa celého procesu mohli zúčastniť aktívne, slobodne za podmienok zaručujúcich mlčanlivosť.

Minimálne kvalifikačné predpoklady v zmysle uvedeného Usmernenia RO č. 5 - pre pozíciu „Odborník – junior“.

Aktivita 1

1.2.

Paušálna sadzba na 

ostatné výdavky 

projektu prislúchajúca k 

hlavnej aktivite***

903 - Paušálna sadzba na ostatné 

výdavky projektu (nariadenie 

1304/2013, čl. 14 ods. 2)

projekt 1 240 791,79 240 791,79

Paušálne výdavky na všetky ostatné kategórie nákladov, ktoré zahŕňajú ostatné priame náklady (okrem priamych nákladov na zamestnancov, ale zahŕňajú aj 

výplaty a dávky vyplácané v prospech účastníkov) a nepriame náklady žiadateľa.

Výška výdavkov je stanovená na základe paušálnej sadzby vo výške 25,49 %, ktorá sa aplikuje na celkové oprávnené priame náklady na zamestnancov žiadateľa. 

Paušálne výdavky na všetky ostatné kategórie nákladov, ktoré zahŕňajú ostatné priame náklady (okrem priamych nákladov na zamestnancov, ale zahŕňajú aj 

výplaty a dávky vyplácané v prospech účastníkov) a nepriame náklady partnera.

Výška výdavkov je stanovená na základe paušálnej sadzby vo výške 22,89 %, ktorá sa aplikuje na celkové oprávnené priame náklady na zamestnancov partnera.

Aktivita 1

1. Spolu 1 199 981,96

CELKOVÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY PROJEKTU 1 199 981,96

*** Keď je v rozpočte viac hlavných aktivít, je potrebné paušálnu sadzbu na ostatné výdavky projektu uvádzať ku každej aktivite osobitne. Zároveň platí, že 

základňou pre výpočet paušálnej sadzby na ostatné výdavky projektu sú priame personálne výdavky v príslušnej hlavnej aktivite projektu.

** V prípade rozpočtovania výdavkov na riadiaci a administratívny personál sa tieto výdavky rozpočtujú v jednej hlavnej aktivite, ktorá je pre projekt z vecného 

hľadiska rozhodujúca a z časového hľadiska pokrýva celú dobu realizácie projektu, pričom žiadateľ  uvedie v komentári k rozpočtu obdobie výkonu činností vzťahujúce 

sa na odborný, riadiaci a administratívny personál zhodne s  opisom projektu. Žiadateľ je zároveň povinný v opise projektu a v komentári k rozpočtu uviesť aj ostatné 

vybrané hlavné aktivity, ku ktorým sa vzťahuje činnosť riadiaceho a administratívneho personálu.

*Žiadateľ uvedie číslo hlavnej aktivity podľa podrobného opisu projektu v tvare Aktivita "X" (kde "X" je poradové číslo aktivity).

3 z 3



Príloha č. 2 Dodatku č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP

MRR RR

81,66% 18,34%

Aktivita 1

903 - Paušálna sadzba na ostatné výdavky 

projektu (nariadenie 1304/2013, čl. 14 ods. 2) 240 791,79 € 196 625,92 € 44 165,87 € 0,00 € 44 165,87 €

Aktivita 1 521 - Mzdové výdavky 959 190,17 € 783 256,15 € 175 934,02 € 0,00 € 175 934,02 €

Rozdelenie kategórie regiónov

(Menej rozvinutý región, rozvinutejší región)
Pomer:

Priradenie k aktivitám 

projektu Skupina výdakov Suma MRR RR

Viazané 

prostriedky ku 

dňu vyčislenie Pro Rata



Príloha č. 2 Dodatku č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP

Priradenie k 

aktivitám 

projektu

Názov aktivity:

Aktivita 1

Budovanie a posilnenie alternatívneho riešenia súdnych sporov prostredníctvom mediácie a efektívneho 

využívania nástrojov restoratívnej justície v Slovenskej republike



Názov položky rozpočtu

Skupina výdavkov podľa 

zmluvy o NFP/ rozhodnutia o 

schválení ŽoNFP

Jednotka
Počet 

jednotiek

Maximálna 

jednotková 

cena

Výdavky spolu Komentár k rozpočtu a k spôsobu výpočtu položky

Priradenie k 

aktivitám 

projektu*

A B C D E F G = E * F H I

1.

1.1.

Priame personálne 

výdavky prispievajúce 

k hlavnej aktivite

816 660,27

Aktivita 1

1.1.1. Projektový manažér 521 - Mzdové výdavky projekt 1 51 479,79 51 479,79

Celkové mzdové náklady vrátane odvodov zamestnávateľa počítané pre pracnosť na 1 zamestnanca  - mesačne/os. v hrubom 1 956 EUR * 1,3495 = 2 639,622 EUR, 

osoba pracuje pre projekt na maximálne 100% alebo ekvivalent trvalého resp. skráteného pracovného pomeru.

Obdobie od 01.04.2021 do 31.03.2022

Očakávaná vyčerpaná suma spolu 31 682,62 EUR v zmysle predložených a plánovaných ŽoP ku dňu 31.03.2022.

Obdobie od 01.04.2022 do 30.06.2023

Výpočet:  mesačne/os. (50%-ný úväzok) priemerne vo vyjadrení: 1 956,00 EUR (brutto) * 1,3495 * 0,5 * 15 mesiacov = 19 797,17 EUR.

Výdavky spolu: 31 682,62 EUR (očakávaná vyčerpaná suma ku dňu 31.03.2022) + 19 797,17 EUR (zostatok finančných prostriedkov ku dňu 01.04.2022) = 51 

479,79 EUR.

Druh pracovného pomeru je TPP, cena práce stanovená na základe mzdovej politiky zamestnávateľa je v súlade s aktuálnym Usmernením RO č. 5, verzia č. 7.

Projektový manažér zodpovedá za riadenie realizácie projektu podľa časového, finančného a vecného plánu, koordináciu činnosti projektového tímu, kontrolu plnenia 

úloh, sleduje napĺňanie cieľov a harmonogramu projektu, zodpovedá za realizáciu projektu, komunikuje s riadiacim orgánom, zabezpečuje ďalšiu dokumentáciu v 

súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to počas celej doby realizácie hlavných aj podporných aktivít projektu. 

Zároveň zodpovedá za riadenie monitorovania, správne sledovanie plnenia indikátorov, pravidelné vyhodnocovanie a vypracováva monitorovacie správy projektu.

Minimálne kvalifikačné predpoklady v zmysle uvedeného Usmernenia RO č. 5 - pre pozíciu „Riadiaci personál“.

Aktivita 1

1.1.2. Finančný manažér 521 - Mzdové výdavky projekt 1 45 049,79 45 049,79

Celkové mzdové náklady vrátane odvodov zamestnávateľa počítané pre pracnosť na 1 zamestnanca  - mesačne/os. v hrubom 1 956 EUR * 1,3495 = 2 639,622 EUR, 

osoba pracuje pre projekt na maximálne 100% alebo ekvivalent trvalého resp. skráteného pracovného pomeru.

Obdobie od 01.12.2020 do 31.03.2022

Očakávaná vyčerpaná suma spolu 25 252,62 EUR v zmysle predložených a plánovaných ŽoP ku dňu 31.03.2022.

Obdobie od 01.04.2022 do 30.06.2023

Výpočet:  mesačne/os. (50%-ný úväzok) priemerne vo vyjadrení: 1 956,00 EUR (brutto) * 1,3495 * 0,5 * 15 mesiacov = 19 797,17 EUR.

Výdavky spolu: 25 252,62 EUR (očakávaná vyčerpaná suma ku dňu 31.03.2022) + 19 797,17 EUR (zostatok finančných prostriedkov ku dňu 01.04.2022) = 45 

049,79 EUR.

Druh pracovného pomeru je TPP, cena práce stanovená na základe mzdovej politiky zamestnávateľa je v súlade s aktuálnym Usmernením RO č. 5, verzia č. 7.

Finančný manažér vykonáva odborné činnosti v súlade so ŽoNFP počas celej doby realizácie hlavných aj podporných aktivít projektu. Zodpovedá za finančné riadenie 

projektu a pripravuje podklady pre projektového manažéra. Kontroluje čerpanie finančných prostriedkov v projekte. Je zodpovedný za prípravu žiadostí o platbu a 

prípravu záverečného vyúčtovania. Zabezpečuje interné hodnotenie projektu z hľadiska plnenia finančných ukazovateľov, pripravuje podklady do monitorovacích 

správ a riešenie výpočtov, inovuje riešenia a pripravuje podklady pre zmeny v realizácii projektu, ak je to v rámci strategického vnímania realizácie projektu 

potrebné, a to všetko v nadväznosti na finančné riadenie projektu.

Minimálne kvalifikačné predpoklady v zmysle uvedeného Usmernenia RO č. 5 - pre pozíciu „Riadiaci personál“.

Aktivita 1

1.1.3. Asistent projektového tímu 521 - Mzdové výdavky projekt 1 37 966,69 37 966,69

Celkové mzdové náklady vrátane odvodov zamestnávateľa počítané pre pracnosť na 1 zamestnanca  - mesačne/os. v hrubom 1 339,50 EUR * 1,3495 = 1 807,655 

EUR, pracuje pre projekt na maximálne 100% alebo ekvivalent trvalého resp. skráteného pracovného pomeru .

Obdobie od 01.12.2020 do 31.03.2022

Očakávaná vyčerpaná suma spolu 28 928,41 EUR v zmysle predložených a plánovaných ŽoP ku dňu 31.03.2022.

Obdobie od 01.04.2022 do 30.06.2023

Výpočet:  mesačne/os. priemerne vo vyjadrení: 1 339,50 EUR (brutto) * 1,3495 * 5 mesiacov = 9 038,28 EUR.

Výdavky spolu: 28 928,41 EUR (očakávaná vyčerpaná suma ku dňu 31.03.2022) + 9 038,28 EUR (zostatok finančných prostriedkov ku dňu 01.04.2022) = 37 966,69 

EUR.

Druh pracovného pomeru je TPP, cena práce stanovená na základe mzdovej politiky zamestnávateľa je v súlade s aktuálnym Usmernením RO č. 5, verzia č. 7.

Vykonáva najmä administratívne práce pre členov projektového tímu počas celej doby realizácie projektu. Vykonáva administratívno-technickú podporu pri organizácii 

projektových činností, príprave projektových dokumentov a podkladov súvisiacich so žiadosťami o platbu.

Minimálne kvalifikačné predpoklady v zmysle uvedeného Usmernenia RO č. 5 – pre pozíciu „Administratívny personál“.

Aktivita 1

Prijímateľ: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Názov projektu: Budovanie a posilnenie alternatívneho riešenia súdnych sporov prostredníctvom mediácie a efektívneho využívania nástrojov 

restoratívnej justície v Slovenskej republike

Rozpočet žiadateľa a komentár k rozpočtu žiadateľa (v EUR na dve desatinné miesta)

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

paušálna sadzba



1.1.4. Odborní zamestnanci 521 - Mzdové výdavky projekt 1 195 283,20 195 283,20

Celkové maximálne  mzdové náklady vrátane odvodov zamestnávateľa počítané pre prácnosť pre 2 zamestnancov pracujúcich po dobu realizácie projektu  na 100% 

pre projekt: mesačne/os. v hrubom 3 200 EUR * 1,3495 = 4 318,40 EUR.

V prípade potreby sa zapojí adektvátny počet zamestnancov v rámci danej pozície v závislosti od nutnosti kontinuálneho zabezpečenia odborných činností v rámci 

jednotlivých podaktivít projektu (minimálne 1 zamestnanec na maximálne 100% alebo ekvivalent trvalého resp. skráteného pracovného pomeru). 

Obdobie od 01.01.2021 do 31.03.2022

Očakávaná vyčerpaná suma spolu 79 924,63 EUR v zmysle predložených a plánovaných ŽoP ku dňu 31.03.2022.

Obdobie od 01.04.2022 do 30.06.2023

Výpočet:  mesačne/os. priemerne vo vyjadrení (nemá vplyv na max. celkovú cenu práce): 1 899,61 EUR (brutto) * 1,3495 * 3 osoby * 15 mesiacov = 115 358,57 

EUR.

Výdavky spolu: 79 924,63 EUR (očakávaná vyčerpaná suma ku dňu 31.03.2022) + 115 358,57 EUR (zostatok finančných prostriedkov ku dňu 01.04.2022) = 195 

283,20 EUR.

Cena práce stanovená na základe mzdovej politiky zamestnávateľa je v súlade s aktuálnym Usmernením RO č. 5, verzia č. 7.

Odborný zamestnanec vykonáva odborné činnosti v súlade so ŽoNFP. Zodpovedá za činnosti súvisiace so zabezpečením príslušných podaktivít projektu z odborného 

hľadiska.

Pôjde hlavne o vypracovávanie odborných podkladových materiálov (komplexnej štúdie, návrhov legislatívnych zmien, metodiky a analýz mapujúcich využívanie ADR 

na Slovensku) a ďalšie odborné činnosti súvisiace s koordináciou činností v rámci aktivity projektu, vykonávanie úkonov potrebných pre zistenie aktuálneho stavu 

výkonu probácie a trestnej mediácie v justičnom prostredí v podaktivitách projektu. Bude zabezpečovať administráciu a organizáciu odborných činností projektu, 

tvorbu obsahov pre propagáciu projektu, prípravu odborných informácií o projekte pre verejnosť. Bude sa podieľať na koordinácii expertov odborných tímov a 

komunikácii s projektovým tímom. Bude zaznamenávať a spracovávať výstupy stretnutí a vykonávať ďalšie činnosti vyplývajúce z opisu projektu.

Predpokladá sa, že  v rámci podaktivity 1 bude odpracovaných 92 % hodín a v rámci podaktivity 2 a 4 zhodne po 4 % hodín.

Minimálne kvalifikačné predpoklady v zmysle uvedeného Usmernenia RO č. 5 - pre pozíciu „Odborník – senior“.

Aktivita 1

1.1.5. Experti na mediáciu 1 521 - Mzdové výdavky osobohodina 1 170 60,00 70 200,00

Celkové mzdové náklady zamestnancov pracujúcich na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru:

Predpokladaný celkový počet 1 170 hodín počas 30  mesiacov je stanovený na základe pravdepodobného rozsahu prác a náročnosti daných činností. Predpokladá sa 

zazmluvnenie dvoch expertov (presný počet expertov nie je možné presne určiť vopred). Maximálna hodinová sadzba v hrubom je 44,461 EUR, koeficient 

zohľadňujúci odvody zamestnávateľa je 1,3495 EUR, celková cena práce za hodinu 44,461 * 1,3495 = 60 EUR/hod. 

Cena práce stanovená na základe mzdovej politiky zamestnávateľa je v súlade s aktuálnym Usmernením RO č. 5, verzia č. 7.

Experti pre mediáciu 1 sa zodpovedajú za činnosti súvisiace so zabezpečením príslušných podaktivít projektu z odborného hľadiska. Komunikujú, riadia a kontrolujú 

prácu odborných zamestnancov a ostatných expertov na mediáciu. Kontrolujú výstupy aktivity, rispievajú k realizácií školiacich aktivít atď. Budú sa zúčastňovať na 

konferenciách v rámci Slovenska, aj zahraničia, kde budú prezentovať tento projekt a jeho výsledky.

Minimálne kvalifikačné predpoklady v zmysle uvedeného Usmernenia RO č. 5 - pre pozíciu „Expert č. 2“.

Aktivita 1

1.1.6. Experti na mediáciu 2 521 - Mzdové výdavky osobohodina 2 400 50,00 120 000,00

Celkové mzdové náklady zamestnancov pracujúcich na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru:

Predpokladaný celkový počet 2 400  hodín počas 30  mesiacov je stanovený na základe pravdepodobného rozsahu prác a náročnosti daných činností. Predpokladá sa 

zazmluvnenie  štyroch expertov (presný počet expertov nie je možné presne určiť vopred). Maximálna hodinová sadzba je v hrubom 37,051 EUR, koeficient 

zohľadňujúci odvody zamestnávateľa je 1,3495 EUR, celková cena práce za hodinu je 37,051 * 1,3495 = 50,00 EUR/hod.

Cena práce stanovená na základe mzdovej politiky zamestnávateľa je v súlade s aktuálnym Usmernením RO č. 5, verzia č. 7.

Experti na mediáciu 2 budú pracovať na zostavení návrhov reformy probačnej a mediačnej služby Slovenskej republiky a reformy civilnej mediácie a  budú 

zabezpečovať lektorskú činnosť v rámci špecializovaného vzdelávania. Zrealizujú odbornú činnosť v rámci projektu, ktorej výstupom bude okrem návrhov 

legislatívnych zmien aj vypracovanie komplexnej štúdie na reformu ADR v justicii. Budú sa zúčastňovať na vedeckých konferenciách v rámci Slovenska, aj zahraničia, 

kde budú prezentovať tento projekt a jeho výsledky. Tiež sa podieľajú na vypracovaní vecnej a metodickej stránky navrhnutej komplexnej štúdie na reformu ADR v 

justícii a ďalších činnostiach v zmysle opisu projektu.

Minimálne kvalifikačné predpoklady v zmysle uvedeného Usmernenia RO č. 5 - pre pozíciu „Expert č. 1“.

Aktivita 1

1.1.7.
Experti na probáciu

(a trestnú mediáciu) 1
521 - Mzdové výdavky osobohodina 2 400 60,00 144 000,00

Celkové mzdové náklady zamestnancov pracujúcich na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru:

Predpokladaný celkový počet 2 400  hodín počas 30  mesiacov je stanovený na základe pravdepodobného rozsahu prác a náročnosti daných činností. Predpokladá sa 

zazmluvnenie  troch expertov (presný počet expertov nie je možné presne určiť vopred). Maximálna hodinová sadzba v hrubom 44,461 EUR, koeficient zohľadňujúci 

odvody zamestnávateľa je 1,3495 EUR, celková cena práce za hodinu 44,461 * 1,3495 = 60 EUR/hod.

Cena práce stanovená na základe mzdovej politiky zamestnávateľa je v súlade s aktuálnym Usmernením RO č. 5, verzia č. 7.

Experti na probáciu (a trestnú mediáciu) 1 zodpovedajú za zostavenie návrhov reformy probačnej a mediačnej služby Slovenskej republiky a reformy civilnej mediácie 

a budú zabezpečovať lektorskú činnosť v rámci špecializovaného vzdelávania. Komunikujú, riadia a kontrolujú prácu špecialistov pre oblasť trestnej mediácie a 

ostatných expertov na probáciu (a trestnú mediáciu). Zrealizujú odbornú činnosť v rámci príslušných podaktivít projektu, ktorej výstupom bude okrem návrhov 

legislatívnych zmien vypracovanie komplexnej štúdie na reformu ADR v justícii. Budú sa zúčastňovať na vedeckých konferenciách v rámci Slovenska, aj zahraničia, 

kde budú prezentovať tento projekt a jeho výsledky. Tiež sa budú podieľať na vypracovaní vecnej a metodickej stránke navrhnutej komplexnej štúdie na reformu ADR 

v justícii a ďalších činnostiach zmysle opisu projektu.

Minimálne kvalifikačné predpoklady v zmysle uvedeného Usmernenia RO č. 5 - pre pozíciu „Expert č. 2“.

Aktivita 1

1.1.8.
Experti na probáciu

(a trestnú mediáciu) 2
521 - Mzdové výdavky osobohodina 1 600 50,00 80 000,00

Celkové mzdové náklady zamestnancov pracujúcich na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru:

Predpokladaný celkový počet 1 600  hodín počas 30  mesiacov je stanovený na základe pravdepodobného rozsahu prác a náročnosti daných činností. Predpokladá sa 

zazmluvnenie  dvoch expertov (presný počet expertov nie je možné presne určiť vopred). Maximálna hodinová sadzba v hrubom 37,051 EUR, koeficient zohľadňujúci 

odvody zamestnávateľa je 1,3495 EUR, celková cena práce za hodinu 37,051 * 1,3495 = 50,00 EUR/hod.

Cena práce stanovená na základe mzdovej politiky zamestnávateľa je v súlade s aktuálnym Usmernením RO č. 5, verzia č. 7. 

Experti na probáciu (a trestnú mediáciu) 2 participujú na zostavení návrhov reformy probačnej a mediačnej služby Slovenskej republiky a reformy civilnej mediácie a 

budú zabezpečovať lektorskú činnosť v rámci špecializovaného vzdelávania. Podieľajú sa na realizácii odbornej činnosti v rámci príslušných podaktivít projektu. Budú 

sa zúčastňovať na vedeckých konferenciách v rámci Slovenska, aj zahraničia, kde budú prezentovať tento projekt a jeho výsledky. Tiež budú participovať na 

vypracovaní vecnej a metodickej stránke navrhnutej komplexnej štúdie na reformu ADR v justícii a ďalších činnostiach v zmysle opisu projektu.

Minimálne kvalifikačné predpoklady v zmysle uvedeného Usmernenia RO č. 5 - pre pozíciu „Expert č. 1“.

Aktivita 1

1.1.9.
Expert na probáciu

(a trestnú mediáciu) 3
521 - Mzdové výdavky osobohodina 700 40,00 28 000,00

Celkové mzdové náklady na jedného zamestnanca pracujúceho na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru:

Predpokladaný celkový počet 700 hodín počas 24 mesiacov je stanovený na základe pravdepodobného rozsahu prác a náročnosti daných činností. Maximálna 

hodinová sadzba v hrubom 29,641 EUR, koeficient zohľadňujúci odvody zamestnávateľa je 1,3495 EUR, celková cena práce za hodinu 29,641 * 1,3495 = 40,00 

EUR/hod. Cena práce stanovená na základe mzdovej politiky zamestnávateľa je v súlade s aktuálnym Usmernením RO č. 5, verzia č. 7.

Expert na probáciu (a trestnú mediáciu) 3 komunikuje, riadi a kontroluje prácu odborných zamestnancov a expertov na mediáciu ako aj na probáciu (a trestnú 

mediáciu). Kontroluje výstupy aktivít a robí dohľad nad procesmi v rámci projektu. Pri realizácii projektu participuje s internými pracovníkmi jednotlivých sekcií MS SR 

na získavaní nových názorov na reformu a jej dopad v justícii ako aj očakávané výsledky a spolupracuje so súdmi, prokuratúrami, MS SR a inými organizáciami.

Minimálne kvalifikačné predpoklady v zmysle uvedeného Usmernenia RO č. 5 - pre pozíciu „Expert č. 1“.

Aktivita 1



1.1.10.
Manažér pre koordináciu 

mediácie
521 - Mzdové výdavky projekt 1 44 680,80 44 680,80

Celkové mzdové náklady vrátane odvodov zamestnávateľa počítané pre pracnosť  pre jedného zamestnanca pracujúceho na 100% pre projekt po dobu 24 mesiacov:

Mesačne/os. v hrubom 1 569,43 EUR * 1,3495 = 2 117,95 EUR.

Obdobie od 01.07.2021 do 31.03.2022

Očakávaná vyčerpaná suma spolu 12 911,63 EUR v zmysle predložených a plánovaných ŽoP ku dňu 31.03.2022.

Obdobie od 01.04.2022 do 30.06.2023

Výpočet:  mesačne/os. priemerne vo vyjadrení: 1 569,43 EUR (brutto) * 1,3495 * 15 mesiacov = 31 769,17 EUR.

Výdavky spolu: 12 911,63 EUR (očakávaná vyčerpaná suma ku dňu 31.03.2022) + 31 769,17 EUR (zostatok finančných prostriedkov ku dňu 01.04.2022) = 44 

680,80 EUR.

Pôjde o zamestnanca pracujúceho na MS SR na TPP, bude celou časťou svojho úväzku zapojený do implementácie projektu. Cena práce stanovená na základe 

mzdovej politiky zamestnávateľa  je v súlade s aktuálnym Usmernením RO č. 5, verzia č. 7.

Manažér pre koordináciu mediácie vykonáva odborné činnosti v súlade so ŽoNFP. Zodpovedá za všetky činnosti projektu ADR v časti určenej pre civilnú oblasť. 

Zúčastní sa všetkých podujatí v rámci projektu a spolupracuje s expertným tímom a školiteľmi v rámci odborného vzdelávania sudcov v oblasti mediácie. Zabezpečuje 

poskytovanie služieb mediátorov ako službu verejnosti bez jej finančnej účasti, a to v prípadoch, kedy je už vo veci vedené súdne konanie. Úlohou manažéra pre 

koordináciu mediácie je koordinovať prideľovanie prípadov mediátorom vysúťaženým pre daný kraj a zabezpečiť dohľad nad prípadom a dodržiavaním zmluvných 

podmienok zo strany mediátora. Manažér pre koordináciu mediácie vedie štatistiky prideľovania prípadov súdmi ako aj úspešnosti zazmluvnených mediátorov.

Predpokladá sa, že 35 % hodín bude odpracovaných v rámci podaktivity 1, ďalej 2,5 % hodín v rámci podaktivity 2 a 62,5 % hodín v rámci podaktivity 3.

Minimálne kvalifikačné predpoklady v zmysle uvedeného Usmernenia RO č. 5 - pre pozíciu „Odborník – junior“.

Aktivita 1

1.2.

Paušálna sadzba na 

ostatné výdavky 

žiadateľa 

prislúchajúca k 

hlavnej aktivite

903 - Paušálna sadzba na ostatné 

výdavky projektu (nariadenie 

1303/2013, čl. 67 ods. 1 písm. d) 

a čl. 68b

projekt 1 208 166,70 208 166,70

Paušálne výdavky na všetky ostatné kategórie nákladov, ktoré zahŕňajú ostatné priame náklady (okrem priamych nákladov na zamestnancov, ale zahŕňajú aj výplaty 

a dávky vyplácané v prospech účastníkov) a nepriame náklady žiadateľa.

Výška výdavkov je stanovená na základe paušálnej sadzby vo výške 25,49 %, ktorá sa aplikuje na celkové oprávnené priame náklady na zamestnancov žiadateľa.

Aktivita 1

1. Spolu 1 024 826,97

CELKOVÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY PROJEKTU 1 024 826,97

*** Keď je v rozpočte viac hlavných aktivít, je potrebné paušálnu sadzbu na ostatné výdavky projektu uvádzať ku každej aktivite osobitne. Zároveň platí, že 

základňou pre výpočet paušálnej sadzby na ostatné výdavky projektu sú priame personálne výdavky v príslušnej hlavnej aktivite projektu.

*Žiadateľ uvedie číslo hlavnej aktivity podľa podrobného opisu projektu v tvare Aktivita "X" (kde "X" je poradové číslo aktivity).

** V prípade rozpočtovania výdavkov na riadiaci a administratívny personál sa tieto výdavky rozpočtujú v jednej hlavnej aktivite, ktorá je pre projekt z 

vecného hľadiska rozhodujúca a z časového hľadiska pokrýva celú dobu realizácie projektu, pričom žiadateľ  uvedie v komentári k rozpočtu obdobie výkonu 

činností vzťahujúce sa na odborný, riadiaci a administratívny personál zhodne s  opisom projektu. Žiadateľ je zároveň povinný v opise projektu a v komentári k 

rozpočtu uviesť aj ostatné vybrané hlavné aktivity, ku ktorým sa vzťahuje činnosť riadiaceho a administratívneho personálu.



MRR RR

81,66% 18,34%

Viazané 

prostriedky ku 

dňu vyčislenie Pro Rata

Aktivita 1

903 - Paušálna sadzba na ostatné výdavky 

projektu (nariadenie 1303/2013, čl. 67 ods. 1 

písm. d) a čl. 68b 208 166,70 € 169 984,90 € 38 181,80 € 0,00 € 38 181,80 €

Aktivita 1 521 - Mzdové výdavky 816 660,27 € 666 868,99 € 149 791,28 € 0,00 € 149 791,28 €

Rozdelenie kategórie regiónov

(Menej rozvinutý región, rozvinutejší región)
Pomer:

Priradenie k aktivitám 

projektu Skupina výdakov Suma MRR RR



Názov položky rozpočtu

Skupina výdavkov podľa 

zmluvy o NFP/ rozhodnutia o 

schválení ŽoNFP

Jednotka
Počet 

jednotiek

Maximálna 

jednotková 

cena

Výdavky spolu Komentár k rozpočtu a k spôsobu výpočtu položky

Priradenie k 

aktivitám 

projektu*

A B C D E F G = E * F H I

1.

1.1.

Priame personálne 

výdavky prispievajúce k 

hlavnej aktivite

142 529,90

Aktivita 1

1.1.11.
Špecialisti pre oblasť trestnej 

mediácie
521 - Mzdové výdavky projekt 1 142 529,90 142 529,90

Celkové mzdové náklady vrátane odvodov zamestnávateľa na štyroch zamestancov pracujúcich na 100% pre projekt po dobu 18 mesiacov:

Mesačne/os. v hrubom 1 466,90 EUR * 1,3495 = 1 979,582 EUR. Celková suma na projekt vrátane odvodov zamestnávateľa je 1 979,582 * 18 * 4 = 142 529,90 

EUR. Ide o druh pracovného pomeru TPP, pričom cena práce stanovená na základe mzdovej politiky zamestnávateľa je v súlade s aktuálnym Usmernením RO č. 5, 

verzia č. 7.

Špecialista pre oblasť trestnej mediácie vykonáva odborné činnosti v súlade so ŽoNFP. Bude zabezpečovať odklony v trestnom konaní prostredníctvom mediácie na 

vybraných okresných súdoch, a to na základe pokynu, podnetu alebo žiadosti. Intenzívne spolupracuje s príslušnou prokuratúrou a sudcami.

Z hľadiska administratívy zabezpečuje spracovávanie všetkých dokumentov od predvolania účastníkov na mediáciu až po spísanie dohody, návrhu na zmier alebo 

podmienečné zastavenie trestného stíhania. V rámci procesu trestnej mediácie aplikuje všetky formy a metódy práce, ktorých cieľom je riešenie/vyriešenie konfliktného 

stavu medzi obvineným a poškodeným. Primárnym cieľom špecialistu pre oblasť trestnej mediácie je umožniť zúčastneným stranám, ktorých sa týka trestný čin, aby sa 

celého procesu mohli zúčastniť aktívne, slobodne za podmienok zaručujúcich mlčanlivosť.

Minimálne kvalifikačné predpoklady v zmysle uvedeného Usmernenia RO č. 5 - pre pozíciu „Odborník – junior“.

Aktivita 1

1.2.

Paušálna sadzba na 

ostatné výdavky 

partnera prislúchajúca k 

hlavnej aktivite

903 - Paušálna sadzba na ostatné 

výdavky projektu (nariadenie 

1303/2013, čl. 67 ods. 1 písm. d) 

a čl. 68b

projekt 1 32 625,09 32 625,09

Paušálne výdavky na všetky ostatné kategórie nákladov, ktoré zahŕňajú ostatné priame náklady (okrem priamych nákladov na zamestnancov, ale zahŕňajú aj výplaty a 

dávky vyplácané v prospech účastníkov) a nepriame náklady partnera.

Výška výdavkov je stanovená na základe paušálnej sadzby vo výške 22,89 %, ktorá sa aplikuje na celkové oprávnené priame náklady na zamestnancov partnera.

Aktivita 1

1. Spolu 175 154,99

CELKOVÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY PROJEKTU 175 154,99

*** Keď je v rozpočte viac hlavných aktivít, je potrebné paušálnu sadzbu na ostatné výdavky projektu uvádzať ku každej aktivite osobitne. Zároveň platí, že 

základňou pre výpočet paušálnej sadzby na ostatné výdavky projektu sú priame personálne výdavky v príslušnej hlavnej aktivite projektu.

Partner: Krajský súd v Žiline

Názov projektu: Budovanie a posilnenie alternatívneho riešenia súdnych sporov prostredníctvom mediácie a efektívneho využívania nástrojov 

restoratívnej justície v Slovenskej republike

Rozpočet partnera a komentár k rozpočtu patnera (v EUR na dve desatinné miesta)

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

paušálna sadzba

*Žiadateľ uvedie číslo hlavnej aktivity podľa podrobného opisu projektu v tvare Aktivita "X" (kde "X" je poradové číslo aktivity).

** V prípade rozpočtovania výdavkov na riadiaci a administratívny personál sa tieto výdavky rozpočtujú v jednej hlavnej aktivite, ktorá je pre projekt z vecného 

hľadiska rozhodujúca a z časového hľadiska pokrýva celú dobu realizácie projektu, pričom žiadateľ  uvedie v komentári k rozpočtu obdobie výkonu činností 

vzťahujúce sa na odborný, riadiaci a administratívny personál zhodne s  opisom projektu. Žiadateľ je zároveň povinný v opise projektu a v komentári k rozpočtu 

uviesť aj ostatné vybrané hlavné aktivity, ku ktorým sa vzťahuje činnosť riadiaceho a administratívneho personálu.



MRR RR

81,66% 18,34%

Viazané 

prostriedky ku 

dňu vyčislenie Pro Rata

Aktivita 1

903 - Paušálna sadzba na ostatné výdavky 

projektu (nariadenie 1303/2013, čl. 67 ods. 1 

písm. d) a čl. 68b 32 625,09 € 26 641,01 € 5 984,08 € 0,00 € 5 984,08 €

Aktivita 1 521 - Mzdové výdavky 142 529,90 € 116 387,16 € 26 142,74 € 0,00 € 26 142,74 €

Rozdelenie kategórie regiónov

(Menej rozvinutý región, rozvinutejší región)
Pomer:

Priradenie k aktivitám 

projektu Skupina výdakov Suma MRR RR



 
 

 

 

 

Príloha č. 3 Dodatku č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP 

 

 

 

 

OPIS PROJEKTU 

 

 

 

Prijímateľ: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej 

republiky 

Názov projektu: Budovanie a posilnenie alternatívneho 

riešenia súdnych sporov prostredníctvom 

mediácie a efektívneho využívania nástrojov 

restoratívnej justície v Slovenskej republike 

Kód projektu v ITMS2014+: 314021AJI2 
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* Takto označené časti prílohy  č.5 Zmluvy o poskytnutí NFP sú zhodné s rovnakou časťou povinnej prílohy 

ŽoNFP Opis projektu a majú najmä  informačný  účel, preto  nepodliehajú zmenovému konaniu.  

Popis východiskovej situácie* 

 

Etablovanie využívania alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „ADR“) v Slovenskej republike  

(ďalej len „SR“) má v porovnaní s inými krajinami Európskej únie (ďalej len „EÚ“) krátku históriu,  

ktorá je spojená so vstupom SR do EÚ v roku 2004. V uvedenom období došlo k jej formálnemu vzniku  

a zadefinovaniu ako činnosti štátu v rámci justičného systému. V tejto súvislosti možno konštatovať,  

že od legislatívneho ukotvenia ADR v roku 2003 nedošlo k predpokladanému rozvoju v tejto oblasti,  

vytváraniu a prispôsobovaniu progresívnej formy výkonu, ale ani obsahovej náplne, ktoré by korešpondovali 

s medzinárodnými odporúčaniami v tejto oblasti, ako aj s požiadavkami aplikačnej praxe. 

 

V trestnej politike západných demokratických štátov sa začala postupne presadzovať depenalizácia  

a dekriminalizácia, načo malo nepochybne zásadný vplyv aj prijatie Odporúčania Rady Európy č. 2/87/18,  

ktoré sa týka zjednodušenia trestného procesu. Toto odporúčanie bolo prijaté v reakcií na zvyšujúci sa počet 

trestných vecí v agende trestných súdov a s tým spojených problémov v súvislosti s predlžovaním trestného 

procesu, čo vedie k znižovaniu dôveryhodnosti a efektívnosti trestného súdnictva s negatívnymi dopadmi  

na riadny výkon spravodlivosti. Pre riešenie tohto problému sa odporúčalo riešiť menej závažné trestné činy 

formou tzv. diskrečného stíhania, ktorého podstata je podmieniť zastavenie trestného stíhania stanovením 

podmienok pre páchateľa, napr. zaplatenie sankcie, prepadnutie veci alebo nahradenie škody poškodenému. 

 

V podmienkach SR sa výkon probácie a mediácie odlišuje od iných členských štátov EÚ, a to nielen formou 

organizácie probačnej a mediačnej služby, no najmä absentujúcou metodikou činnosti probačného a mediačného 

úradníka a nízkym počtom trestných vecí riešených prostriedkami ADR. Uvedené poukazuje na tú skutočnosť, 

že oblasti využívania ADR sa doposiaľ nevenovala náležitá pozornosť zo strany príslušných štátnych orgánov. 

Od nadobudnutia účinnosti nového rekodifikovaného Trestného poriadku (01. 01. 2006) do súčasnosti možno  

z hľadiska štatistických ukazovateľov využívania foriem ADR pozorovať dve vývojové línie. Prvá – začína 

prijatím nových trestných kódexov a končí rokom 2011, pričom je pre ňu charakteristický mierny štatistický 

nárast aplikácie inštitútov ADR. Druhá vývojová etapa začala rokom 2012 a pretrváva do súčasnosti,  

pričom je pre ňu príznačný pomerne výrazný ústup využívania ADR v prospech ukončovania trestných stíhaní 

štandardným procesným spôsobom, t. j. podaním obžaloby. 

 

Z pohľadu vývoja legislatívy možno zavádzanie prvkov ADR do právneho poriadku SR (zákon č. 141/1961 Zb. 

Trestný poriadok účinný do 31. 12. 2005) datovať už od roku 1994, kedy bol zákonom č. 247/1994 Zb. zavedený 

do trestného procesu inštitút podmienečného zastavenia trestného stíhania. Inštitút podmienečného zastavenia 

trestného stíhania predstavoval mimoriadne významný zásah do doterajšej systematiky a štruktúry trestného 

procesu, lebo oproti všeobecne hlásanej ústavnej zásade, že o vine a treste môže rozhodovať len nezávislý súd, 

sa právo konštatovať, že obvinený spáchal trestný čin priznalo aj prokurátorovi. 

 

Vzhľadom na skutočnosť, že pri rekodifikácii trestných kódexov sa pracovalo s prognózou, že prostredníctvom 

alternatívnych trestov a odklonov trestného konania bude môcť byť vybavených až 80% nápadu trestných vecí, 

možno v súčasnej dobe konštatovať, že očakávané predpoklady, ktoré boli zrejme príliš ambiciózne,  

sa nenaplnili. Inštitút zmieru sa od svojho zavedenia nikdy nevyužíval v takom hojnom počte ako inštitút 

podmienečného zastavenia trestného stíhania. V rokoch 2007 - 2011 sa ukončenie veci uzavretím zmieru 

pohybovalo v percentuálnom vyjadrení na ukončených veciach v prípravnom konaní okolo 2,2%, v rokoch 2016 

až 2018 okolo 1,2%. S ohľadom na to, že zmier je výsledkom procesu mediácie realizovanej v trestnom konaní, 

je potrebné podotknúť, že počet mediácií realizovaných v danom období je približne dvojnásobný, z čoho je 

zrejmé, že ďalšími výsledkami úspešnej mediácie bolo podmienečné zastavenie trestného stíhania, prípadne iný 

súdom uložený druh trestu nespojený s odňatím slobody. V konaní pred súdmi, s pomerne veľkým náskokom 

vedie ukladanie trestu odňatia slobody s podmienečným odkladom jeho výkonu, kedy od roku 2007 predstavuje 

podiel podmienečne odsúdených na celkovom počte odsúdených páchateľov v priemere okolo 63%. V tomto 

kontexte je zaujímavá aj tá skutočnosť, že len 20% podmienečne odsúdených má v rámci skúšobnej doby 

podmienečného odkladu súčasne nariadený probačný dohľad s uloženými primeranými obmedzeniami 

a povinnosťami. Zvyšných 80% podmienečne odsúdených nemá nariadený probačný dohľad a ich osvedčenie  

sa v skúšobnej dobe je limitované výlučne zákonom stanovenej podmienky vedenia riadneho života,  

t. j. nedopustiť sa ďalšej protiprávnej činnosti v rámci určenej skúšobnej doby. 

 

Pokiaľ ide o využívanie ďalších alternatívnych sankcií ako sú trest domáceho väzenia, trest povinnej práce  

a peňažný trest, rovnako nebol zaznamenaný signifikantný nárast ich využívania. Trest domáceho väzenia tvorí 

marginálnu skupinu z hľadiska počtu ukladaných trestov vôbec (pod 1%). V súvislosti s týmto trestom boli veľké 
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očakávania spojené so zavedením elektronického monitoringu osôb v roku 2016 ako efektívneho nástroja 

kontroly dodržiavania podmienok trestu domáceho väzenia. Tieto očakávania sa však s ohľadom na štatistické 

údaje o ukladaní tohto trestu od roku 2016 rovnako nenaplnili a to aj z dôvodu identifikovaných personálnych 

a vecných limitov justičného prostredia. Peňažný trest, ako ďalší zo samostatných alternatívnych trestov dosiahol 

najvyššiu úroveň čo do počtu uložených peňažných trestov v roku 2008, kedy bol uložený 1 779 odsúdeným 

osobám, v posledných rokoch dosahuje jeho percentuálny pomer 4,4% z uložených trestov, t. j, bol uložený  

cca 1 100 odsúdeným osobám ročne. Trest povinnej práce je na pomyselnom prvenstve rebríčka trojice 

uvedených alternatívnych trestov. Svoj vrchol dosiahol v roku 2013, kedy sa ustálil na takmer 10%  

zo všetkých uložených trestov. Od tejto doby, však opätovne nastal určitý pokles v ukladaní trestov povinnej 

práce a v roku 2017 bol uložený 1 576 krát (cca 6%), v roku 2018 už iba 1 171 krát (cca 5%) z celkového počtu 

odsúdených osôb. 

 

Súčasná prax poukazuje, že justičný systém v SR doposiaľ nevníma oblasť ADR ako jeho plnohodnotnú súčasť, 

čo sa odzrkadľuje v nie vždy vhodnom spôsobe využívania techník a nástrojov a v dlhoročnej stagnácii inštitútov 

probácie a mediácie. Právny poriadok SR rovnako ako interné predpisy v oblasti justície neobsahujú normy,  

ktoré by v dostatočnej miere definovali požiadavky na postupy uplatňované v aplikačnej praxi pri činnosti 

probačných a mediačných úradníkov. Úlohy v oblasti mediácie a probácie sa vo všeobecnosti vykonávajú 

formálne so zameraním na administratívne činnosti, bez požadovaného odborného obsahu a procesov,  

ktoré sa na regionálnej úrovni vykonávajú nejednotne v rámci justície v SR. Úplne absentuje štandardizácia 

profesie probačný a mediačný úradník, obsahu jeho činnosti a plnenia úloh. V SR možno dlhodobo pozorovať 

nedostatky v organizácii práce, efektivite, flexibilite a požadovanom obsahu zaobchádzania s páchateľmi,  

ktorí vykonávajú trestnú sankciu nespojenú s odňatím slobody, takisto absenciu stabilnej a regulovanej 

spolupráce s neziskovým sektorom, ktorý je v tejto oblasti esenciálnym prvkom. Absentuje systém a interná 

regulácia zodpovedajúca moderným európskym požiadavkám na túto profesiu v oblasti riadenia, organizácie 

práce, špecializácie personálu, primeranej pracovnej záťaže na zamestnanca, záväzných postupov  

a s tým súvisiacej metodiky k zadefinovaniu profesie. Rovnako absentuje účinná spolupráca a súčinnosť medzi 

jednotlivými zložkami, resp. orgánmi verejnej moci (súdy, prokuratúra, Zbor väzenskej a justičnej stráže  

(ďalej len „ZVJS), polícia, úrady práce, soc. vecí a rodiny, orgány/organizácie samosprávy a pod.). 

 

Skúsenosti krajín s aktívnym využívaním ADR poukazujú na pozitívne dopady ich využívania pre spoločnosť. 

V trestnej oblasti odborníci zadefinovali päť strát, ku ktorým dochádza v dôsledku straty osobnej slobody  

- výkonu trestu odňatia slobody, a to straty materiálnych aj nemateriálnych statkov, straty heterosexuálnych 

vzťahov, nedostatku bezpečia z dôvodu ohrozenia spoluväzňami a obmedzenia vlastnej autonómie.  

Ako preukázané negatívne vplyvy pobytu vo väzení sú: prerušenie pozitívnych sociálnych väzieb s pôvodným 

prostredím, prerušenie pracovných aktivít a vzťahov, vyčlenenie z bežného života spoločnosti.  

Sprievodným javom straty osobnej slobody je taktiež značné potlačenie individuality odsúdených, ktoré vedie  

k strate pocitu zodpovednosti za vlastné rozhodovanie, k prevzatiu väzenských noriem, k získaniu nežiaducich 

návykov a kontaktov na kriminálne skupiny operujúce mimo väznice. Výkon dlhodobých trestov odňatia slobody 

nenapĺňa svoj účel, skôr naopak, negatívne účinky takýchto trestov upevňujú kriminálne zameranie osobnosti 

väznených osôb, a preto po prepustení z výkonu trestu sú títo bývalí väzni pre spoločnosť stále nebezpeční ako 

pred vykonaním trestu odňatia slobody, dokonca niekedy aj viac ako predtým. Alternatívny spôsob potrestania 

páchateľa preto predstavuje, najmä u páchateľov menej závažných trestných činov (prečinov), hlavnú metódu 

práce s obvineným/odsúdeným. Podľa P. Š.       zavedenie probácie do trestného práva vedie k čiastočnej 

eliminácii preťaženosti súdov a nahrádza nástroje represívnej trestnej politiky alternatívnymi sankciami  

a opatreniami preventívneho charakteru. Podľa M. L.   pritom nehovoríme o laxnom, alebo benevolentnom 

prístupe k páchateľovi trestného činu, ale hovoríme o páchateľovi, obeti, poškodenom, komunite a spoločenstve 

v snahe obnoviť trestným činom narušené sociálne prostredie. 

 

Restoratívna justícia teda jasne vyjadruje úlohu trestného práva a trestu odňatia slobody ako ultima ratio 

(krajného prostriedku) v modernej trestnej politike. V systéme alternatívnych trestov existuje reálny predpoklad, 

že páchatelia sú „spôsobilí“ na akceptáciu uvedeného „odklonu“ a pod pozitívnym vplyvom systému 

restoratívnej justície nebudú páchať ďalšiu trestnú činnosť. Uloženie sankcie nespojenej s odňatím slobody  

je možné chápať ako určitý prejav dôvery zo strany štátu a snahu pomôcť páchateľovi korigovať jeho správanie 

menej represívnym spôsobom. Je nutné poukázať aj nato, že výkon alternatívnych trestov je spojený s rádovo 

nižšími nákladmi pre štát ako sú náklady na zabezpečenie výkonu trestu odňatia slobody. Základným princípom 

restoratívnej justície je zapojenie zúčastnených osôb do procesu riešenia následkov trestného činu a hľadania 

potrebného konsenzu a zohľadňovania záujmov komunity. Výsledok procesu uplatnenia restoratívnej justície 

(odklonov) je charakteristický tým, že všetky dotknuté osoby majú pocit zapojenia sa do spoluvytvárania riešenia 

následkov trestného činu a majú možnosť ho svojím aktívnym zapojením ovplyvniť napr. pri mediácii. 
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V záujme zjednocovania medzinárodných štandardov existuje pomerne silný tlak na úrovni EÚ, Rady Európy 

ako aj Organizácie spojených národov na využívanie ADR. Medzinárodné dokumenty od všetkých členských 

štátov požadujú, aby podporovali mediáciu v trestných veciach a aby zabezpečili, že akákoľvek dohoda medzi 

obeťou a páchateľom dosiahnutá v procese mediácie v trestných veciach bude vzatá do úvahy. Odporúčanie Rady 

Európy č. 11 (2008) týkajúce sa európskych pravidiel pre mladistvých páchateľov, subjektov, sankcií a opatrení 

uvádza, že mediácia alebo iné restoratívne prostriedky by mali byť odporúčané vo všetkých štádiách,  

resp. vo všetkých prípadoch týkajúcich sa mladistvých páchateľov. 

 

K dosiahnutiu európskych štandardov využívania alternatívneho riešenia sporov je nutné naliehavo iniciovať 

analytickú a konzultačnú činnosť zameranú na identifikáciu a posúdenie aktuálneho akútneho stavu v oblasti 

aplikovania ADR a definovanie alternatív riešenia na odbornej úrovni, ktorými možno dosiahnuť požadované 

očakávania, ktoré budú saturovať požiadavky na restoratívnu justíciu v podobe efektívnej probačnej a mediačnej 

služby, ale aj reálneho využívania mediácie v civilnej oblasti. 

 

V máji 2000 bol vládou Slovenskej republiky schválený legislatívny zámer rekodifikácie trestných kódexov, 

pričom jedným z deklarovaných dôvodov rekodifikácie bola potreba zmodernizovať a prispôsobiť právne 

predpisy novým podmienkam a potrebám spoločnosti. V októbri 2001 zahájila svoju činnosť pracovná skupina 

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „MS SR“) vytvorená pre prípravu pilotného projektu 

zameraného na vytvorenie probačnej a mediačnej služby. MS SR prezentovalo svoj zámer spustiť projekt 

Probačnej a mediačnej služby na konferencii „Občianska spoločnosť a jej schopnosť vyrovnávať  

sa s konfliktami“. Zrod probačnej a mediačnej práce súvisí so zavádzaním alternatívnych postupov riešení sporov 

- restoratívnej politiky štátu. Recidíva je závažným fenoménom spoločnosti a zmyslom zavedenia alternatívnych 

sankcií (restoratívnej justície) bolo aj „vytvorenie“ probačného a mediačného úradníka, ktorého úlohou  

je napomôcť páchateľom trestných činov dosiahnuť ich nápravu bez uloženia sankcie odňatia slobody  

so zameraním na prevenciu páchania ďalšej trestnej činnosti. Cieľom je, aby sa z obvinených/odsúdených osôb 

stali aktívne subjekty participujúce pri odstraňovaní následkov, ktoré spôsobili svojím nezákonným konaním,  

a to nielen vo vzťahu k obetiam trestných činov, ale aj vo vzťahu k sebe samému. 

 

V apríli 2002 bol spustený pilotný projekt na vybraných okresných súdoch, konkrétne na Okresnom súde 

Bratislava IV, Okresnom súde Nové Zámky a Okresnom súde Spišská Nová Ves. Pozitívne výsledky získané  

v rámci pilotného programu boli pre MS SR potrebným impulzom k príprave zákona o probačných a mediačných 

úradníkoch, ktorý bol Národnou radou Slovenskej republiky prijatý v októbri 2003 (zákon č. 550/2003 Z. z.  

o probačných a mediačných úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1. januára 

2004). Prijatím tohto zákona začal fungovať na okresných súdoch výkon probácie a mediácie, ktorý vykonávajú 

probační a mediační úradníci podľa pilotných zaškolení zahraničnými expertmi a v takmer nezmenenej podobe 

funguje až do súčasnosti. Môžeme konštatovať, že v porovnaní s ostatnými európskymi krajinami vývoj a progres 

výkonu mediácie a probácie sa nijako výraznejšie neposunul vpred a v porovnaní s EÚ krajinami sa štatisticky 

SR radí medzi najviac stagnujúce členské štáty v tejto oblasti. V aplikačnej praxi neustále badať určitý 

konzervativizmus orgánov činných v trestnom konaní a súdov, napriek tomu, že právna úprava slovenského 

trestného práva poskytuje pomerne široké možnosti alternatívneho vyriešenia trestných vecí, či už 

prostredníctvom hmotnoprávnej úpravy, alebo procesných postupov, pričom zákonodarca taxatívnym výpočtom 

druhov trestných sankcií rozširuje možnosti „nových“ alternatívnych trestov. Určitý vplyv na negatívny postoj  

a prístup orgánov činných v trestnom konaní a súdov majú aj „punitívne nálady“ širokej verejnosti. 

Nezanedbateľným problémom sú rovnako aj materiálne, technické a personálne deficity slovenskej justície. 

 

Momentálny neuspokojivý stav výkonu probácie a mediácie v trestnej oblasti môže prameniť z týchto faktorov: 

 

a) V súčasnej dobe probačný a mediačný úradník zabezpečuje výkon činností v oblasti mediácie, probácie 

vrátane elektronického monitoringu, kde sa neprihliada na oblasť kvantity pridelených jednotlivých 

prípadov, ani na oblasť kompetentnosti a kompetencií. Tento stav je následne determinovaný primárnym 

činnostiam, ako je elektronický monitoring, probačný dohľad, ochranný dohľad, trest povinnej práce  

a až následne prichádza priestor pre realizáciu mediácie. Tieto kapacitné možnosti nútia probačného  

a mediačného úradníka zostať v neželanej a nechcenej pozícii štatistu z dôvodu nemožnosti uspokojivého 

a vyžadovaného výkonu. 

b) Oblasť vzdelávania a odborného rastu probačných a mediačných úradníkov nemá doposiaľ stanovené jasné 

pravidlá, štruktúru a kritéria; uvedené sa vzťahuje na vstupné vzdelávanie v rámci adaptačného procesu 

probačných a mediačných úradníkov, ako aj na kontinuálne vzdelávanie po uplynutí pracovnoprávnej 

skúšobnej doby. Absentujú pravidlá, štandardy, ktoré by v tejto oblasti určovali jasné limity a podmienky, 

ktoré probačný a mediačný úradník musí splniť v priebehu skúšobnej doby. Rovnako absentuje systém 
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verifikácie získaných vedomostí, zručností a poznatkov, ktorú by mal probačný a mediačný úradník  

pred skončením skúšobnej doby absolvovať. 

c) Restoratívna justícia, ako nový prístup k trestnému právu, je stále niečím neznámym pre právnikov  

vo všeobecnej rovine, ktorí sa vo svojej praxi zaoberajú trestným právom. Do tejto skupiny možno zaradiť 

policajtov, vyšetrovateľov, prokurátorov, vyšších súdnych úradníkov, asistentov sudcov, justičných 

čakateľov a samotných sudcov. Neexistuje systémové vzdelávanie ani pre odborníkov trestného práva,  

ktorí môžu na rôznych úrovniach pozitívne podnecovať a motivovať účastníkov trestného konania,  

aby vo vhodných prípadoch využívali oblasť trestnej mediácie. 

 

Restoratívna justícia je svojím spôsobom revolučná koncepcia, ktorá inovuje proces riešenia konfliktov konania 

osôb s právnymi normami, kde sa do centra pozornosti dostáva aktívna participácia, reparácia, zmierne riešenie 

veci a reintegrácia. Restoratívna justícia nastoľuje ozdravný proces, usiluje o zmier a nápravu spôsobenej škody. 

Páchateľovi dáva možnosť zmeniť svoj život tak, aby táto zmena bola jednak trvalá s perspektívou užitočného 

uplatnenia, ako aj plnohodnotného života bez páchania trestnej činnosti, čím sa mu umožňuje podstatne 

vierohodnejšie a jednoduchšie zbaviť sa nálepky „kriminálnika“. Ide o model restoratívnej spravodlivosti,  

ktorá je založená na snahe zahojiť rany obete, páchateľa a spoločnosti spôsobené trestným činom. Tento model 

je dominantne spojený s uplatňovaním alternatívnych trestných sankcií a alternovania tradičného trestného 

procesu so zvýrazňovaním pozície a práv obetí trestných činov. Tento smer alternatívnych opatrení má výsostne 

depenelizačný charakter. Najčastejšie sa uplatňuje ako vyrovnanie formou dohody medzi páchateľom a obeťou 

trestného činu za pomoci sprostredkovateľa – mediátora. V rámci tohto projektu sa bude posudzovať využívanie 

restoratívneho nástroja mediácie v trestnom konaní s dodržiavaním restoratívnych princípov. 

 

V civilnej oblasti sa mediácia môže využívať v rámci občianskoprávnych vzťahov, rodinnoprávnych, 

obchodných záväzkových a pracovnoprávnych vzťahov, čím vzniká veľmi široká platforma pre jej aplikáciu  

a využiteľnosť v praxi. Mediáciu v zmysle zákona o mediácii je možné uplatniť spravidla vo všetkých typoch 

sporov podľa Civilného sporového poriadku, v ktorých strany disponujú predmetom konania a tiež  

ako vo veciach podľa Civilného mimosporového poriadku, kde je možné súdne konanie skončiť schválením 

dohôd účastníkov konania. Mediácia ako metóda je forma riešenia sporov za pomoci tretej strany,  

ktorá nevyužíva svoju moc ako rozhodovacia autorita, ale sprostredkúva efektívnu komunikáciu.  

Mediácia je efektívnym spôsobom riešenia aj právnych sporov. Vzhľadom na transparentnosť mediačných 

konaní sa eliminuje využitie nátlaku a deštrukcie pri riešení sporu, únik, manipuláciu a zakrývanie konfliktu. 

Mediácia ponúka stranám dostatočný priestor, aby si dokázali veci vyrozprávať. Aby sa počúvali a snažili  

sa jeden druhého pochopiť. Aby sami prevzali spor do rúk a našli najvhodnejšie riešenie. Toto pri súdnych 

konaniach nie je možné. Sudca nemá čas ani priestor na vytvorenie takej atmosféry, aby strany hľadali riešenia. 

Aktérom mediácii je mediátor - neutrálna a kvalifikovaná osoba, zapísaná v Zozname mediátorov MS SR. 

Mediátor spor nerozhoduje, ale svojou činnosťou sprostredkúva a zlepšuje dorozumievanie medzi účastníkmi  

pre dosiahnutie ich zhody v riešení konfliktu vlastným pričinením. Bez odkladu, s vôľou problém vyriešiť  

a pokračovať v spolupráci, spolužití či komunikácii. Výsledkom mediácie je záväzná písomná dohoda.  

Dohoda o mediácii je pre účastníkov začiatkom pozitívnejšieho vnímania a objektívneho pochopenia druhej 

strany v spore a prospešných vzťahových zmien medzi nimi. 

 

V oblasti civilnej mediácie právne regulovanej zákonom č. 420/2004 Z. z. o mediácii v znení neskorších 

predpisov sa nadväzuje na projekt „Posilnenie prístupu k justícii na Slovensku,“ ktorý sa realizoval na základe 

bilaterálnej spolupráce medzi MS SR a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska. Cieľom tohto 

projektu bolo poskytnúť odbornú podporu pri zavádzaní alternatívneho riešenia sporov formou mediácie  

do slovenského právneho poriadku a príprava legislatívneho riešenia pre zavedenie mediácie v civilných veciach. 

Aktuálny národný projekt vychádza priamo zo zákona o mediácii a jeho cieľom je zvýšiť povedomie verejnosti 

o mediácií prostredníctvom získania reálnej osobnej skúsenosti vo forme využitia mediácie ako alternatívneho 

súdneho riešenia sporov. Projekt zohľadňuje skúsenosti z realizácie tohto projektu a to napr. vytvorením funkcie 

koordinátora čím sa vyriešia identifikované nedostatky spočívajúce v nedostatočnej koordinovanosti postupov 

jednotlivých subjektov, ktoré sa na tomto projekte zúčastňovali. Vyčlenením finančných prostriedkov  

na realizáciu mediácií, ktoré v čase realizácie projektu nebudú klientom mediátora platené, sa vytvorí nevyhnutný 

predpoklad pre možnosti overenia prínosu mediácie na znížení pracovného zaťaženia súdov a tým nepriamo  

aj na zefektívnení ich celej činnosti. 

 

Výhody aplikovania civilnej mediácie vychádzajú zo samotnej podstaty mediácie, a to je čiastočne ukotvené  

aj v zákone. Súčasná platná právna úprava podporuje, aby účastník súdneho konania ukončil svoj spor 

prejednávaný súdom a vyriešil ho zmierom (dosiahnutým napríklad aj mediáciou). Významne podporným  

pre vôľu strán mediovať spor je ustanovenie čl. III zákona č. 420/2004 Z. z., ktorým sa dopĺňa § 11 odsekom 7 

zákona č. 71/ 1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v platnom znení.  
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Ustanovenie garantuje účastníkom súdneho konania vrátenie súdneho poplatku vo výške 90% zaplateného 

súdneho poplatku, ak účastníci skončia konanie schválením súdneho zmieru do začiatku pojednávania.  

Ak tieto okolnosti nastanú po začatí pojednávania, vráti sa im 50% zo zaplateného poplatku. Pre osoby v spore 

môžu byť práve tieto finančne motivujúce možnosti vyplývajúce z právnej úpravy, podnetné pre ich rozhodnutie 

právnu vec riešiť v mediačnom konaní. 

 

Legislatívne východiska: 

 Zákon č. 550/2003 Z. z. o probačných a mediačných úradníkoch v znení neskorších predpisov, 

 Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov,  

 Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov,  

 Zákon č. 528/2005 Z. z. o výkone trestu povinnej práce v znení neskorších predpisov,  

 Zákon č. 78/2015 Z. z. o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami v znení 

neskorších predpisov,  

 Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov, 

 Odporúčanie Rady Európy CM/Rec (2010) členským štátom o probačných pravidlách Rady Európy, 

 Odporúčanie Rady Európy č. R (92) 16 o európskych pravidlách pri ukladaní alternatívnych trestov, 

 Odporúčanie Rady Európy č. R (97) 12 o personáli zaisťujúcom plnenie sankcií a opatrení, 

 Odporúčanie Rady Európy č. R (99) 19 o mediácii v trestných veciach, 

 Odporúčanie Rady Európy Rec (2000) 22 o zdokonaľovaní implementácie európskych pravidiel  

o alternatívnych trestoch a opatreniach, 

 Odporúčanie Rady Európy Rec (2006) 8 o pomoci obetiam trestných činov, 

 Odporúčanie Rady Európy č. 2/87/18 prijaté Výborom ministrov Rady Európy, ktoré sa týka 

zjednodušenia trestného procesu, 

 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/29/EÚ z 25. októbra 2012, ktorou sa stanovujú minimálne 

normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov a ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie 

Rady 2001/220/SVV (Ú. v. EÚ L 315/57, 14. 11. 2012), 

 Rezolúcia OSN č. 2002/12 o základných princípoch využívania programov restoratívnej justície  

v trestných veciach, 

 Odporúčanie Rady Európy č. (2003) 20 zamerané na nové spôsoby riešenia juvenilnej delikvencie a úlohu 

justície nad mládežou, 

 Odporúčanie Rady Európy č. (2008) 11 ohľadom európskych pravidiel pre mladistvých páchateľov, 

subjektov sankcií a opatrení, 

 Tokijské pravidlá týkajúce sa opatrenia nespojených s odňatím slobody. The United Nations Standard 

Minimum Rules for Non-Custodial Measures (the Tokyo Rules). Rezolúcia Valného zhromaždenia 

A/RES/45/110 zo dňa 14. decembra 1990, 

 Smernica 2008/52/ES z 21. mája 2008 o určitých aspektoch mediácie o občianskych a obchodných 

veciach, 

 Odporúčanie Rady Európy č. (98) 1 Výboru ministrov členským štátom o rodinnej mediácii prijaté 

21. januára 1998, 

 Odporúčanie Rady Európy Rec (2002) 10 Výboru ministrov členským štátom o mediácii 

v občianskoprávnych veciach, 

  Nariadenie Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone 

rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje 

nariadenie (ES) č. 1347/2000, 

 Nariadenie Rady (ES) č. 4/2009 z 18. decembra 2008 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone 

rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti, 

 Haagsky dohovor z 25. októbra 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí, 

 Haagsky dohovor z 19. októbra 1996 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci 

v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa, 

 Pokyny k osvedčeným postupom týkajúcim sa mediácie, osobitne podľa Haagskeho dohovoru 

z 25. októbra 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí, 

 Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, 

 Zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok, 

 Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, 

 Zákon č. 327/2005 Z. z.  poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení 

zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 

podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z., 



 

7/25 

  

 Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred 

diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon), 

 Zákon č. 391/2015 Z. z. zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

Spôsob realizácie aktivít projektu* 

 

Cieľom národného projektu je zvýšenie povedomia o ADR v civilnej a trestnej oblasti zo strany sudcov, 

prokurátorov, súdnych úradníkov a širšej verejnosti a zároveň posilnenie prístupu k aplikovaniu alternatívnych 

sankcií v praxi. Výsledným efektom bude predloženie reformy s návrhom inštitucionálneho riešenia  

a zabezpečenia činnosti efektívnejšieho využívania ADR v podmienkach SR. 

 

Nosnou aktivitou národného projektu bude posilnenie a zefektívnenie základných princípov restoratívnej justície 

a odklonov v trestnom konaní za účelom kvalitatívnejšieho plnenia úloh v rámci inštitútov probácie a mediácie 

v trestnej a civilnej oblasti. Projekt „Budovanie a posilnenie alternatívneho riešenia súdnych sporov 

prostredníctvom mediácie a efektívneho využívania nástrojov restoratívnej justície v Slovenskej republike“  

sa bude realizovať v jednej aktivite pozostávajúcej zo 4 podaktivít a to v dvoch rovinách, v rovine ADR v trestnej 

oblasti a v rovine ADR v civilnej oblasti. 

 

Realizácia projektu bude prebiehať nasledovne: 

 

Aktivita 1 - Budovanie a posilnenie alternatívneho riešenia súdnych sporov prostredníctvom mediácie  

a efektívneho využívania nástrojov restoratívnej justície v Slovenskej republike. 

 

Aktivita 1 bude pozostávať zo štyroch podaktivít: 

 

Podaktivita 1- Analýza aktuálneho využívania ADR v SR a návrhy riešenia bude rozdelená na štyri fázy. 

 

Predstavuje jadro projektu a jej realizácia bude prebiehať počas celého trvania projektu. Každý z 2 legislatívnych 

návrhov bude obsahovať návrh legislatívy v príslušnej oblasti (civilnej a trestnej), ktorou by sa do právneho 

poriadku a aplikačnej praxe implementovali riešenia zadefinované počas činnosti v projekte. Predpokladá sa,  

že jedným návrhom bude návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení 

niektorých zákonov (ďalej aj „zákon o mediácii“) a druhým návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 550/2003 

o probačných a mediačných úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Výstupom podaktivity  

bude aj komplexná štúdia vypracovaná spoločne oboma tímami - tímom zaoberajúcim sa ADR v trestnej oblasti 

a tímom zaoberajúcim sa ADR v civilnej oblasti. 

 

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

a využívanie odklonov s akcentom na restoratívnosť v súdnom systéme 

 

Podaktivita sa bude realizovať prostredníctvom dvoch tematických celkov a to formou odborného vzdelávania 

sudcov a zážitkového workshopu v oblasti mediácie. V rámci projektu sa súčasne plánuje vytvoriť základ  

pre nový systém vzdelávania začínajúcich probačných a mediačných úradníkov, sudcov (prípadne aj vyšších 

súdnych úradníkov a justičných čakateľov) a prokurátorov a zároveň navrhnúť aj progresívny a inovatívny 

systém ďalšieho vzdelávania, ktorý v súčasnosti v podmienkach SR absentuje. 

 

Podaktivita 3 – Pilotné zabezpečenie poskytovania služieb mediátorov ako službu verejnosti 

 

Predstavuje implementačnú testovaciu časť projektu. Paralelne s podaktivitou 1 bude prebiehať zahájenie 

podaktivity 3 formou realizácie verejného obstarávania na výber mediátorov zabezpečujúcich poskytovanie 

mediačnej služby. Jeho výsledkom bude zmluva podpísaná s úspešnými uchádzačmi, ktorá bude okrem výšky 

odmeny obsahovať ustanovenia v zmysle zákona o mediácii zaväzujúce vysúťaženého mediátora uvádzať 

v  zmluvách so svojimi klientmi informáciu o tom, že odmena za mediačnú službu bude hradená v určenom počte 

hodín a presnou výškou hodinovej sadzby v zmysle zmluvy uzavretej s MS SR pre potreby tohto projektu.  

Táto povinnosť sa bude vzťahovať len na Dohody o začatí mediácie uzatvorené pre potreby tohto projektu 

a hradené z tohto projektu. Poskytovanie služieb mediátorov ako službu verejnosti v tomto projekte znamená,  

že odmena bude hradená mediátorovi výlučne z finančných prostriedkov tohto projektu, t. z. bez finančnej účasti 

osôb zúčastnených na mediácii s mediátorom. V tejto podaktivite sa budú testovať možnosti využívania 

mediačnej služby, a to, či takéto aplikovanie civilnej mediácie by posilnilo využitie mediácie v sporoch, kde sa 

z rôznych dôvodov neuskutočnila mediácia pred samotným začatím konania, ale kde existuje možnosť, že po 
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odporučení mediácie budú strany schopné uzatvoriť mediačnú dohodu a svoj spor ňou vyriešiť. Predpokladá sa 

zazmluvnenie dvoch mediátorov na každý kraj na cca 3 500 mediačných hodín. 

 

Podaktivita 4 – Pilotné zavedenie špecialistu pre oblasť trestnej mediácie 

 

Predstavuje implementačnú testovaciu časť projektu, kde dôjde k oddeleniu probácie od trestnej mediácie  

na lokálnej úrovni a bude zrealizovaná prostredníctvom pre projekt vytvorenej pozície „špecialista na trestnú 

mediáciu“, ktorú bude vykonávať probačný a mediačný úradník v zmysle Zákona č. 550/2003 Z. z. o probačných 

a mediačných úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 

Žiadateľ a partner bude počas realizácie projektu zachovávať jeho súlad s horizontálnymi princípmi: udržateľný 

rozvoj, rovnosť mužov a žien a nediskriminácia. 

 

Merateľné ukazovatele 

 

Merateľný ukazovateľ 

Východiskový 

stav 

Indikatívn

a cieľová 

hodnota 

Nadväznosť na výstup Aktivita 

projektu 

P0587 Počet zrealizovaných 

hodnotení, analýz a štúdií 
0 4 

Analýza mapujúca využívanie ADR na 

Slovensku (1 ks v trestnej a 1 ks 

v civilnej mediácii), 

 

Komplexná štúdia civilnej mediácie 

a probačnej a mediačnej služby SR, 

 

Vyhodnotenie pilotného zabezpečenia 

poskytovania služieb mediátorov ako 

službu verejnosti. 

 

 

Aktivita 1 

P0890 Počet návrhov na 

legislatívne zmeny za 

účelom zefektívnenia VS 

0 2 Počet návrhov legislatívnych zmien *  Aktivita 1 

P0178  Počet koncepčných, 

analytických a metodických 

materiálov 

0 1 
Vyhodnotenie pilotu spolu s metodikou a 

odporúčaním pre prax. 

 

Aktivita 1 

 

P0595 Počet zrealizovaných 

školení, kurzov, seminárov 

a iných  vzdelávacích aktivít 

0 11 
Vyškolení sudcovia v oblasti civilnej 

a trestnej mediácie. 
Aktivita 1 

P0309 Počet sudcov, ktorí 

implementovali nástroje 

ADR 

0 30 
Zvýšenie počtu sudcov, ktorí 

implementovali nástroje ADR. 

Aktivita 1 

 

P0384 Počet sudcov, 

zapojených do 

implementovania nástrojov 

ADR 

0 40 
Zvýšenie počtu sudcov, ktorí sú zapojení 

do implementácie nástrojov ADR. 

Aktivita 1 

 

 

P0589 Počet zrealizovaných 

informačných aktivít 

 

0 8 

Úvodná konferencia 

Stretnutie na akademickej pôde - 2x 

Medzinárodná konferencia o ADR 

Tlačové besedy zamerané na publicitu 

projektu – 4 x 

Aktivita 1 

Iný údaj 

Východiskový 

stav 

Indikatívn

a cieľová 

hodnota 

Nadväznosť na výstup Aktivita 

projektu 

Počet sudcov, ktorí sa 

zúčastnili vzdelávacích 

činností 

0 60 
Vyškolení sudcovia, ktorí získali 

potrebnú zručnosť. 
Aktivita 1 

Počet uskutočnených 

mediačných hodín 
0 3500 

Zvýšenie počtu uskutočnených 

mediačných hodín. 
Aktivita 1 

Schéma aplikačnej 

metodiky výberu prípadov 

mediácie pre sudcov 

vhodných k aplikácii ADR 

0 1 

Vytvorenie schémy aplikačnej metodiky 

výberu prípadov mediácie pre sudcov 

vhodných k aplikácii ADR zo strany 

sudcu – tzv. diagnostika 

Aktivita 1 
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* strana 7 odsek Podaktivita 1   

 
Príslušnosť národného projektu k relevantnej časti OP EVS: 

Prioritná os 2 - Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva 

 

Špecifický cieľ: 

2.2. Zvýšená kvalita a posilnená nezávislosť súdneho systému 

 

Rámcové ciele: 

 Zavedenie mediácie ako metódy riešenia sporov: 

Osvetou v oblasti mediácie sa poukáže na jej výhody ako metódy ADR, taktiež pilotné zavádzanie 

mediácie v občianskoprávnych vzťahov, rodinnoprávnych a pracovnoprávnych sporoch, ktorá v čase 

realizácie projektu nebude klientom mediátora platená. Mediácia ako metóda riešenia sporov prispeje 

k odbremeneniu súdov ale aj k zmene kultúry riešenia konfliktov a skvalitneniu medziľudských 

vzťahov. Cestou povinného nariadenia prvého stretnutia s mediátorom (na základe skúseností 

z okolitých krajín – Česká republika) sa predpokladá posilnenie a zlepšenie kultúry riešenia sporov, 

eviduje sa prudký nárast prípadov odporúčaných na mediáciu sudcami z dôvodu efektívneho dopadu  

na súdne konanie. 

 Zvýšená kvalita a zrýchlené fungovanie súdneho systému: 

Zvyšovanie výkonnosti a kvality služieb poskytovaných v súdnictve tým, že v prípravnej fáze súdneho 

konania určité prípady pôjdu na mediáciu a tým sa odbremení súd a jeho zamestnanci.  

Na jej realizovanie bude potrebné uskutočniť verejné obstarávanie na dodanie tovaru a služieb. 

 Zvýšená využiteľnosť ľudských zdrojov súdov: 

Efektívnejšie využitie ľudských zdrojov súdov pri výkone agendy formou pilotne zavedenej funkcie 

„špecialistu pre oblasť trestnej mediácie“. V súčasnosti profesia probačného a mediačného úradníka 

v sebe kumuluje zabezpečovanie viacerých činností, pričom tieto sa vzájomne môžu z časového 

hľadiska prekrývať a nie je možné ich všetky zabezpečovať a zároveň iná personálna kapacita v danom 

čase nie je využitá. Vhodné je preto túto profesiu diferencovať - vnútorne špecializovať príslušný 

personál na zabezpečovanie len jednej z činností. 

 

Projektové ciele: 

 zvýšenie dopytu po mediácii, 

 zvýšenie občianskej participácie na riešení sporov, 

 odbremenenie súdov a sudcov, 

 vytvorenie podmienok pre zlepšenie spolupráce medzi súdmi, prokurátormi a mediátormi, 

 skrátenie dĺžky civilného konania t. j. zlepšenie efektívnosti a zvýšenie kvality občianskoprávnych 

konaní, 

 podpora alternatívnych mechanizmov riešenia sporov, 

 modernizácia infraštruktúry a organizácie súdov, 

 zvýšenie odbornej úrovne zamestnancov a  

 implementácia inovatívnych riešení v súlade s cieľmi Operačného programu Efektívna verejná správa 

(ďalej len „OP EVS“). 

 

Špecifické ciele 

 zistenie, či využívanie služby mediátora ako službu verejnosti má vplyv na jej zvýšené využívanie 

v praxi, 

 identifikovanie, či probácia a trestná mediácia má byť chápaná ako dve odlišné pracovné metódy 

zaoberajúce sa trestnými činmi a to oddelením funkcie probačného a mediačného úradníka  

s pomenovaním „špecialista pre oblasť trestnej mediácie“. 

zo strany sudcu – tzv. 

diagnostika 
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Očakávané dopady: 

 

Zoznam cieľových skupín Dopady 

Verejnosť (občania) Zvýšenie využívanie služieb mediátora, zrýchlenie súdnych konaní. 

Pracovníci verejnej správy Zníženie administratívnej záťaže a lepšie využitie ľudských zdrojov. 

Inštitúcie a subjekty štátnej správy Zníženie administratívnej záťaže a lepšie využitie ľudských zdrojov. 

 

Situácia po realizácii projektu a udržateľnosť projektu*1 
 

Naplnením cieľa národného projektu cez naplnenie jednotlivých špecifických cieľov podaktivít sa zvýši 

povedomie o alternatívnom riešení sporov v oblasti trestnej a civilnej zo strany sudcov, prokurátorov,  

súdnych úradníkov a širšej verejnosti a zároveň sa posilní prístup k aplikovaniu alternatívnych sankcií v praxi 

prostredníctvom zrealizovaných vzdelávacích a praktických aktivít v rámci projektu. 

 

Udržateľnosť želaného efektu závisí od miery zainteresovanosti účastníkov vzdelávacích workshopov  

do vzťahovej kauzality a dynamiky rodinných či spoločenských systémov a to znamená, že ak dôjde  

pri podaktivitách k takémuto uvedomeniu, zmena prístupu by mala mať trvalý charakter.  

Konzervatizmus orgánov činných v trestnom konaní a súdov by mal byť po absolvovaní projektových 

vzdelávacích a praktických aktivít zmiernený, nasmerovaný a podporený k častejšiemu ukladaniu a riešeniu 

trestných vecí alternatívnym spôsobom aj prostredníctvom navrhnutých legislatívnych úprav v zákonoch, 

ktorých cieľom bude zjednodušiť a zvýšiť využiteľnosť a vykonateľnosť ADR v praxi. 

 

Po zrealizovaní projektu je dôvodné očakávať, že využívaním mediácie sa dosiahne skrátenie súdneho konania, 

skrátenie času sudcov, potrebného na riešenie sporov, ktoré je možné efektívnejšie riešiť mediáciou a je možné 

z dlhodobého hľadiska očakávať aj nižší nápad nových vecí na súdy ako dôsledok propagácie mediácie ako formy 

prístupu k spravodlivosti. Významne k tomu prispeje aj vypracovanie metodík, kde bude opísaný proces a spôsob 

efektívneho vyhodnocovania sporov, vhodných na riešenie mediáciou pre sudcov, probačných a mediačných 

úradníkov, mediátorov a ďalších odborníkov zaoberajúcich sa touto problematikou. Po oboznámení  

sa s vypracovaným metodickým materiálom sudcovia budú vedieť presne posúdiť, ktoré prípady sú na mediáciu 

vhodné a budú mať dostatok možností ju aj využiť, keďže budú spolupracovať s viacerými mediátormi daného 

okresu, venujúcim sa konkrétnej problematike. Výstup projektu by mal aj pre tento účel motivovať k inovatívnej 

aktualizácii registra mediátorov, ktorá uľahčí prístup k mediátorovi nielen pre sudcov zapojených do projektu, 

ale všetkým, ktorí mediáciu využiť chcú, vrátane širokej verejnosti, ktorý bude MS SR spravovať aj po realizácií 

projektu.  Vo všeobecnosti sa dá očakávať zvýšená občianska participácia na riešení sporov, bez potreby podať 

návrh na súdne konanie. 

 

Po realizácii projektovej podaktivity 4, kde je navrhnutá diferenciácia súčasnej kumulovanej pozície „probačný 

a mediačný úradník“, bude verifikovaná v praxi navrhnutá nová pozícia „Špecialista pre oblasť trestnej 

mediácie“, ktorá odbremení preťaženosť súčasného probačného a mediačného úradníka a tak mu umožní 

kvalitnejšiu prácu a výkon pri probačnom dohľade. Dá sa predpokladať, že každý pozitívny výsledok pri výkone 

trestnej mediácie špecialistom bude podnetom, aby sa tento model aplikoval trvale do praxe a diferencoval 

súčasnú kumulovanú pozíciu probačného a mediačného úradníka. Tento stav by trvalo skvalitnil výkon trestnej 

mediácie. 

 

V podmienkach SR je ambíciou tohto projektu výkon mediácie priblížiť, udržať a nasmerovať k postupnému 

zjednoteniu podľa európskych štandardov, Odporúčania Rady Európy č. 2/87/18, ktoré bolo prijaté Výborom 

ministrov Rady Európy a ktoré sa týka zjednodušenia trestného procesu, vybavovania trestných vecí,  

medzi ktorými je popísaný aj zmier dosiahnutý mediáciou. Výsledným produktom projektu bude aj spracovaná 

koncepcia rozvoja probácie a mediácie na Slovensku s predloženou reformou s návrhom inštitucionálneho 

riešenia na zabezpečenie činnosti efektívnejšieho využívania ADR. Táto reforma nastaví rámce kompetencií  

na výkon činnosti probačných a mediačných úradníkov, vzdelávacie štandardy, optimalizuje počty probačných  

a mediačných úradníkov a navrhne spôsob ako zefektívniť spoluprácu probačných a mediačných úradníkov  

so sudcami a prokurátormi, úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny, ZVJS či neziskovým sektorom. 

                                                 
1 Udržateľnosť v zmysle charakteru vyzvania, buď ako Udržateľnosť projektu podľa čl. 71 (pre štandardné projekty ESF irelevantné), alebo 

podľa výzvy/vyzvania, ak určí zachovanie výsledkov realizovaného Projektu v Následnom monitorovaní Projektu. 
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Administratívna a prevádzková kapacita žiadateľa* 

 

Na zabezpečenie implementácie projektov OP EVS v rezorte spravodlivosti bol vytvorený s účinnosťou  

od 1. apríla 2015 nový organizačný útvar - Referát projektov Operačného programu Efektívna verejná správa, 

ktorý sa dňa 19. 04. 2018 stal Odborom projektov Operačného programu Efektívna verejná správa a dňa  

01. 12. 2018 sa transformoval na Sekciu koordinácie projektov s Odborom implementácie projektov.  

Odbor implementácie projektov zabezpečuje realizáciu projektov po ich vecnej a administratívnej stránke  

a poskytuje súčinnosť na tento účel príslušným organizáciám, ktoré participujú na realizácii OP EVS v rámci 

jeho prioritnej osi 2. 

 

Na základe dobrých skúseností z predchádzajúcich projektov bude v záujme zabezpečenia kvalifikovaného 

riadenia projektu vytvorený projektový tím (projektový manažér, finančný manažér, asistent projektu) zložený  

z interných zamestnancov MS SR. Projektovým manažérom bude interný zamestnanec MS SR, konkrétne 

pracovník Odboru implementácie projektov, ktorý bude zabezpečovať celkové riadenie projektu. Zároveň bude 

zabezpečovať komunikáciu s Riadiacim orgánom, kontrolovať činnosť konzultantov pracujúcich na základe 

dohody o vykonaní práce a kvalitu výstupov projektu. Finančné riadenie, ktoré zahŕňa najmä vypracovanie 

žiadostí o platbu, kontrolu čerpania rozpočtu projektu a jeho súladu s účtovnými dokladmi, bude zabezpečené 

finančným manažérom. Podklady pre potreby výkazníctva a úhrady výdavkov vzniknutých v súvislosti 

s realizáciou projektu bude spracovávať mzdový účtovník. Administratívna a logistická podpora všetkým členom 

projektového tímu bude poskytovaná asistentom projektového tímu. Monitorovanie projektu bude zabezpečené 

projektovým a finančným manažérom. Celý projektový manažment bude prebiehať v súlade so všeobecnými 

princípmi projektového riadenia (napr. PRINCE2) adaptovanými na špecifiká OP EVS. Realizácia projektu  

je naplánovaná na 27 mesiacov. 
 
V rámci projektu sa predpokladá hradenie technického, kancelárskeho vybavenia a spotrebného materiálu  

pre zamestnancov (odborné kapacity) pracujúcich na 100% v projekte, prenájom kancelárskeho priestoru  

a režijné náklady sa plánuje hradiť z rozpočtu MS SR, resp. partnera projektu. 

 

Informačná činnosť a propagácia projektu – začiatkom projektu v rámci podaktivity 1. Na začiatku projektu  

a počas projektu budú vydávané tlačové správy o projekte, ktoré budú zasielané tlačovým agentúram  

a relevantným tlačovým a elektronickým médiám s celoslovenskou pôsobnosťou. V priebehu projektu  

je plánovaná organizácia tlačových besied, ktoré budú ďalším nástrojom na zabezpečenie publicity projektu  

a informovanosti. V úvode a na záver projektu bude zrealizovaná konferencia. V rámci publicity sa predpokladá 

použitie nasledovných komunikačných nástrojov: 

 

a) sociálne siete – komunikácia s verejnosťou, 

b) roll up banner, 

c) webová stránka, 

d) digitálne média – USB, 

e) reklamný materiál - perá, zápisníky, 

d) plagát. 

 

Personálna matica – administratívne kapacity 

Meno a 

priezvisko 

Zaradenie v projekte 

(funkcia) 

Činnosti vykonávané v rámci projektu 

Bude určený po 

podpise zmluvy 

o NFP 

Projektový manažér (1) Projektový manažér zodpovedá za riadenie realizácie projektu podľa 

časového, finančného a vecného plánu, koordináciu činnosti 

projektového tímu, kontrolu plnenia úloh, sledovanie napĺňania 

cieľov a harmonogramu projektu, zodpovedá za realizáciu projektu, 

komunikuje s riadiacim orgánom, zabezpečuje  ďalšiu dokumentáciu 

v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku. Zároveň zodpovedá za riadenie monitorovania, správne 

sledovanie plnenia indikátorov, pravidelné vyhodnocovanie  

a vypracováva monitorovacie správy projektu. 

Minimálne kvalifikačné predpoklady - VŠ I. stupňa, resp. úplné 

stredoškolské vzdelanie s preukázateľnou praxou minimálne  

8 rokov v príslušnom odbore. 
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Bude určený po 

podpise zmluvy 

o NFP 

Finančný manažér (1) Finančný manažér zodpovedá za finančné riadenie projektu. 

Kontroluje čerpanie finančných prostriedkov v projekte.  

Je zodpovedný za prípravu žiadostí o platbu; prípravu záverečného 

vyúčtovania. Zabezpečuje interné hodnotenie projektu z hľadiska 

plnenia finančných ukazovateľov, pripravuje podklady  

do monitorovacích správ a riešenie výpočtov, inovuje riešenia  

a pripravuje podklady pre zmeny v realizácii projektu, ak je to  

v rámci strategického vnímania realizácie projektu potrebné,  

a to všetko v nadväznosti na finančné riadenie projektu. Pripravuje 

podklady pre projektového manažéra. 

Minimálne kvalifikačné predpoklady - VŠ I. stupňa, resp. úplné 

stredoškolské vzdelanie s preukázateľnou praxou minimálne  

8 rokov v príslušnom odbore. 

Bude určený po 

podpise zmluvy 

o NFP 

Asistent projektového 

tímu (1) 

Vykonáva najmä administratívne práce pre členov projektového 

tímu. Vykonáva administratívno-technickú podporu pri organizácii 

projektových aktivít, pripravuje projektové dokumenty a podklady 

súvisiace so žiadosťami o platbu. 

Minimálne kvalifikačné predpoklady - úplné stredoškolské 

vzdelanie. 

 
Personálna matica – odborné kapacity 

Meno 

a priezvisko 

Zaradenie 

v projekte 

Názov 

aktivity 

Činnosti vykonávané v rámci projektu 

Bude určený 

po podpise 

zmluvy o NFP 

Manažér pre 

koordináciu 

mediácie (1) 

Aktivita 1 Manažér pre koordináciu mediácie zodpovedá za koordináciu 

civilnej časti ADR. Hlavná činnosť je zameraná na prípravu  

a následnú realizáciu podaktivity 3 – zabezpečenie poskytovania 

služieb mediátorov ako službu verejnosti v prípadoch, kedy je už 

vedené vo veci súdne konanie. Úlohou manažéra pre koordináciu 

mediácie je koordinovať prideľovanie prípadov mediátorovi, 

vysúťaženému pre daný kraj a zabezpečiť dohľad nad prípadom  

a dodržiavaním zmluvných podmienok zo strany mediátora, viesť 

štatistiky prideľovania prípadov súdmi, ako aj úspešnosť 

zazmluvnených mediátorov. Zúčastní sa všetkých podujatí v rámci 

projektu. V rámci podaktivity 1 spolupracuje s expertným tímom  

pri tvorbe štúdie a  v rámci podaktivity 2 s expertným tímom  

pri realizovaní vzdelávacích činnosti.  

Manažér pre koordináciu mediácie spadá v zmysle Usmernenia RO 

č. 5 do kategórie Odborník - junior - spracovateľ odborných 

podkladov, koordinátor odbornej pracovnej skupiny - odborník 

s vysokoškolským vzdelaním (minimálne VŠ I. stupňa) 

vykonávajúci činnosti súvisiace napr. s organizáciou (v súvislosti  

s odbornou náplňou) a odborným vedením pracovných skupín  

a riadiacich výborov alebo členov odborných skupín a výborov pre 

vecnú problematiku náplne projektov s využitím existujúcich 

analytických, metodických, procesných materiálov a postupov 

vrátane konzultačnej, resp. školiteľskej činnosti (vo vzťahu  

k frekventantom). 

Budú určení 

po podpise 

zmluvy o NFP 

Experti na 

mediáciu 1 

(určený počet 

hodín, nie počet 

osôb) 

Aktivita 1 Experti budú pracovať na zostavení návrhov reformy probačnej  

a mediačnej služby SR a reformy civilnej mediácie. Komunikujú, 

riadia a kontrolujú prácu odborných zamestnancov a ostatných 

expertov na mediáciu. Realizujú analytickú činnosť v rámci projektu 

v rámci podaktivity 1, ktorej výstupom bude okrem návrhov 

legislatívnych zmien vypracovanie štúdie. V rámci projektu sa budú 

zúčastňovať na konferenciách v rámci Slovenska, aj zahraničia,  

kde budú prezentovať tento projekt a jeho výsledky. Tiež sa budú 

podieľať na vypracovaní vecnej a metodickej stránky navrhnutej 

komplexnej štúdie na reformu ADR v justícii a ďalších činnostiach 

v zmysle opisu projektu. Určení experti budú zabezpečovať 

lektorskú činnosť v rámci špecializovaného vzdelávania 

v podaktivite 2. 

Expert na mediáciu 1 spadá v zmysle Usmernenia RO č. 5  

do kategórie Expert č. 2 - vysoko špecializovaný, mimoriadne 

kvalifikovaný expert - výskumník alebo vedecký pracovník  

s akademickým titulom PhD. alebo vedecko - pedagogickou 

hodnosťou docent a praxou v požadovanom odbore s požadovanou 
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kvalifikáciou minimálne 10 rokov, resp. expert s vedecko -

pedagogickou hodnosťou profesor v požadovanom odbore. 

Budú určení 

po podpise 

zmluvy o NFP 

Experti na 

probáciu 

(a trestnú 

mediáciu) 1 – 

(určený počet 

hodín, nie počet 

osôb) 

Aktivita 1 Experti budú pracovať na zostavení návrhov reformy probačnej  

a mediačnej služby SR a reformy civilnej mediácie. Komunikujú, 

riadia a kontrolujú prácu špecialistov pre oblasť trestnej mediácie  

a ostatných expertov na probáciu (a trestnú mediáciu). Realizujú 

analytickú činnosť v rámci projektu v rámci podaktivity 1,  

ktorej výstupom bude okrem návrhov legislatívnych zmien 

vypracovanie štúdie. V rámci projektu sa budú zúčastňovať na 

konferenciách v rámci Slovenska, aj zahraničia, kde budú 

prezentovať tento projekt a jeho výsledky. Tiež sa budú podieľať na 

vypracovaní vecnej a metodickej stránky navrhnutej komplexnej 

štúdie na reformu ADR v justícii a ďalších činnostiach v zmysle 

opisu projektu. Určení experti budú zabezpečovať lektorskú činnosť 

v rámci špecializovaného vzdelávania v podaktivite 2 

a zabezpečovať koordináciu činností v rámci podaktivity 4.  

Expert na probáciu (a trestnú mediáciu) 1 spadá v zmysle  

Usmernenia RO č. 5 do kategórie Expert č. 2 - vysoko 

špecializovaný, mimoriadne kvalifikovaný expert - výskumník 

alebo vedecký pracovník s akademickým titulom PhD.  

alebo vedecko - pedagogickou hodnosťou docent a praxou  

v požadovanom odbore s požadovanou kvalifikáciou minimálne 10 

rokov, resp. expert s vedecko - pedagogickou hodnosťou profesor  

v požadovanom odbore. 

Budú určení 

po podpise 

zmluvy o NFP 

Experti na 

mediáciu 2 

(určený počet 

hodín, nie počet 

osôb) 

Aktivita 1 Experti budú pracovať na zostavení návrhov reformy probačnej  

a mediačnej služby SR a reformy civilnej mediácie. Realizujú 

analytickú činnosť v rámci projektu v rámci podaktivity 1,  

ktorej výstupom bude okrem návrhov legislatívnych zmien 

vypracovanie štúdie. V rámci projektu sa budú zúčastňovať  

na konferenciách v rámci Slovenska, aj zahraničia, kde budú 

prezentovať tento projekt a jeho výsledky. Tiež sa budú podieľať  

na vypracovaní vecnej a metodickej stránky navrhnutej komplexnej 

štúdie na reformu ADR v justícii a ďalších činnostiach v zmysle 

opisu projektu. Určení experti budú zabezpečovať lektorskú činnosť 

v rámci špecializovaného vzdelávania v podaktivite 2. 

Expert na mediáciu 2 spadá v zmysle Usmernenia RO č. 5  

do kategórie Expert č. 1 - mimoriadne kvalifikovaný expert  

v predmetnej oblasti (minimálne vysokoškolské vzdelanie II. 

stupňa) - expert/ lektor/ školiteľ/ konzultant/ analytik/ metodik 

samostatne vykonávajúci analytickú činnosť, návrh systémov  

a metodík, spracovávajúci odborné podkladové materiály  

a koncepcie s praxou v požadovanom odbore viac ako 8 rokov  

po získaní príslušnej kvalifikácie. 

Budú určení 

po podpise 

zmluvy o NFP 

Experti na 

probáciu 

(a trestnú 

mediáciu) 2 – 

(určený počet 

hodín, nie počet 

osôb) 

Aktivita 1 Experti budú pracovať na zostavení návrhov reformy probačnej  

a mediačnej služby SR a reformy civilnej mediácie. Realizujú 

analytickú činnosť v rámci podaktivity 1, ktorej výstupom bude 

okrem návrhov legislatívnych zmien vypracovanie štúdie. V rámci 

projektu sa budú zúčastňovať na konferenciách v rámci Slovenska, 

aj zahraničia, kde budú prezentovať tento projekt a jeho výsledky. 

Tiež sa budú podieľať na vypracovaní vecnej a metodickej stránky 

navrhnutej komplexnej štúdie na reformu ADR v justícii a ďalších 

činnostiach v zmysle opisu projektu. Určení experti budú 

zabezpečovať lektorskú činnosť v rámci špecializovaného 

vzdelávania v podaktivite 2. 

Expert na probáciu (a trestnú mediáciu) 2 spadá v zmysle 

Usmernenia RO č. 5 do kategórie Expert č. 1 - mimoriadne 

kvalifikovaný expert v predmetnej oblasti (minimálne 

vysokoškolské vzdelanie II. stupňa) - expert/ lektor/ školiteľ/ 

konzultant/ analytik/ metodik samostatne vykonávajúci analytickú 

činnosť, návrh systémov a metodík, spracovávajúci odborné 

podkladové materiály a koncepcie s praxou v požadovanom odbore 

viac ako 8 rokov po získaní príslušnej kvalifikácie. 

Bude určený 

po podpise 

zmluvy o NFP 

Expert na 

probáciu (a 

trestnú 

mediáciu) 3 

(1) 

Aktivita 1 Expert sa bude podieľať na realizácii aktivít projektu. Komunikuje, 

riadi a kontroluje prácu odborných zamestnancov a expertov. 

Kontroluje výstupy podaktivít projektu. Pri realizácii projektu 

participuje s internými pracovníkmi jednotlivých sekcií MS SR na 

získavaní nových názorov na reformu a jej dopad na justíciu ako aj 
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na očakávané výsledky a spolupracuje so súdmi, prokuratúrami,  

MS SR a inými organizáciami. 

Expert na probáciu (a trestnú mediáciu) 3 spadá v zmysle 

Usmernenia RO č. 5 do kategórie Expert č. 1 - mimoriadne 

kvalifikovaný expert v predmetnej oblasti (minimálne 

vysokoškolské vzdelanie II. stupňa) - expert/ lektor/ školiteľ/ 

konzultant/ analytik/ metodik samostatne vykonávajúci analytickú 

činnosť, návrh systémov a metodík, spracovávajúci odborné 

podkladové materiály a koncepcie s praxou v požadovanom odbore 

viac ako 8 rokov po získaní príslušnej kvalifikácie. 

Budú určení 

po podpise 

zmluvy o NFP 

Odborní 

zamestnanci (2) 

Aktivita 1 Budú vykonávať činnosti súvisiace so zabezpečením projektu  

z odborného hľadiska, a to vypracovávaním odborných 

podkladových materiálov (komplexnej štúdie, návrhov 

legislatívnych zmien, metodiky a analýz mapujúcich využívanie 

ADR na Slovensku) a ďalšie odborné činnosti súvisiace  

s koordináciou podaktivít, vykonávanie úkonov potrebných pre 

zistenie aktuálneho stavu výkonu probácie a trestnej mediácie  

v justičnom prostredí v podaktivitách projektu. Budú zabezpečovať 

administráciu a organizáciu odborných projektových podaktivít, 

tvorbu obsahov pre propagáciu projektu, prípravu odborných 

informácií o projekte pre verejnosť. Budú sa podieľať na koordinácii 

expertov odborných tímov a komunikácii s projektovým tímom. 

Budú zaznamenávať a spracovávať výstupy stretnutí v rámci 

jednotlivých podaktivít a vykonávať ďalšie činnosti vyplývajúce 

z opisu projektu. 

Odborní zamestnanci spadajú v zmysle Usmernenia RO č. 5  

do kategórie Odborník - senior - špecialista v rámci koordinácie 

odborných pracovných skupín - odborník s vysokoškolským 

vzdelaním (minimálne VŠ II. stupňa) vykonávajúci činnosti 

súvisiace napr. s organizáciou (v súvislosti s odbornou náplňou)  

a odborným vedením pracovných skupín a riadiacich výborov  

alebo členov odborných skupín a výborov pre vecnú problematiku 

náplne projektov s využitím existujúcich analytických, 

metodických, procesných materiálov a postupov vrátane 

konzultačnej činnosti a spracovania odborných podkladov,  

resp. školiteľskej činnosti s odbornou praxou viac ako 5 rokov. 

Budú určení 

po podpise 

zmluvy o NFP 

Špecialista pre 

oblasť trestnej 

mediácie (4) 

Aktivita 1 V rámci podaktivity 4 bude zabezpečovať odklony v trestnom 

konaní prostredníctvom mediácie na vybraných okresných súdoch, 

a to na základe pokynu, podnetu alebo žiadosti. Intenzívne 

spolupracuje s príslušnou prokuratúrou a sudcami. Z hľadiska 

administratívy zabezpečuje spracovávanie všetkých dokumentov  

od predvolania účastníkov na mediáciu až po spísanie dohody, 

návrhu na zmier alebo podmienečné zastavenie trestného stíhania. 

V rámci procesu trestnej mediácie aplikuje všetky formy a metódy 

práce, ktorých cieľom je riešenie/vyriešenie konfliktného stavu 

medzi obvineným/poškodeným. Primárnym cieľom špecialistu pre 

oblasť trestnej mediácie je umožniť zúčastneným stranám,  

ktorých sa týka trestný čin, aby sa celého procesu mohli zúčastniť 

aktívne a slobodne za podmienok zaručujúcich mlčanlivosť. 

Špecialisti pre oblasť trestnej mediácie spadajú v zmysle 

Usmernenia RO č. 5 do kategórie Odborník - junior - spracovateľ 

odborných podkladov, koordinátor odbornej pracovnej skupiny - 

odborník s vysokoškolským vzdelaním (minimálne VŠ I. stupňa) 

vykonávajúci činnosti súvisiace napr. s organizáciou (v súvislosti  

s odbornou náplňou) a odborným vedením pracovných skupín  

a riadiacich výborov alebo členov odborných skupín a výborov pre 

vecnú problematiku náplne projektov s využitím existujúcich 

analytických, metodických, procesných materiálov a postupov  

alebo právnik odbornej aktivity. 
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Podrobný popis aktivity 
Názov 

aktivity 1 
Budovanie a posilnenie alternatívneho riešenia súdnych sporov prostredníctvom mediácie 

a efektívneho využívania nástrojov restoratívnej justície v Slovenskej republike. 

Popis 

aktivity 1 
 

Aktivita 1 pozostáva zo 4 podaktivít: 

 
Obrázok č. 1: Schéma „Aktivita 1“ 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

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

 

Podaktivita 1 predstavuje jadro projektu pričom jej realizácia 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. V podaktivite 1 sa budú 

využívať metódy a nástroje, akými sú najmä zber dát, pozorovanie, dotazník a interview 

(hĺbkový rozhovor) a  následná komparácia, analýza a syntéza získaných vstupov. Podaktivita 1 

bude členená do 4 realizačných fáz. 

 

Jedným z čiastkových cieľov analýzy bude skúmať aké je vnímanie mediácie zo strany odbornej 

verejnosti – vhodnosť a efekt využívania mediácie pri rôznych druhoch sporov, kvalita mediácie 

poskytovaná mediátormi, miera informovanosti o mediácii, o jej výhodách, špecifických 

charakteristikách – nestrannosť, neutralita, mlčanlivosť. Cieľom analýzy bude identifikovať 

účinné faktory a podmienky, ktoré podporia využívanie mediácie pri riešení sporov podaných  

na súd. Napriek viacerým aktivitám v minulosti, ktorých cieľom bolo zvýšiť využívanie mediácie 

pri riešení sporov podaných na súd ako aj legislatívnym úpravám sa tento cieľ nepodarilo 

Podaktivita 1  

Analýza aktuálneho využívania ADR v SR a návrhy riešenia

•Fáza 1 - zmapovanie súčasného stavu

•Fáza 2 - zhodnotenie súčasného stavu

•Fáza 3 - návrhy na zlepšenia súčasného stavu

•Fáza 4 - vytvorenie komplexnej štúdie

Podaktivita 2 

Vzdelávanie v oblasti využívania alternatívneho riešenia sporov 
prostredníctvom mediácie a využívanie odklonov s akcentom na 

restoratívnosť v súdnom systéme na Slovensku

•Tématický celok 1 - Odborné vzdelávanie sudcov v 
oblasti mediácie

•Tématický celok 2 - Zážitkový workshop pre
sudcov zameraný na prístup/zaobchádzanie
/komunikáciu s páchateľom trestnej činnosti a
poškodeným

Podaktivita 3 

Pilotné zabezpečenie poskytovania služieb mediátorov ako službu 
verejnosti

Podaktivita 4 

Pilotné zavedenie špecialistu pre oblasť trestnej mediácie
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dosiahnuť, preto je potrebné identifikovať v rámci justičného systému (t. j. z pohľadu sudcov, 

vyšších súdnych úradníkov, mediátorov ako aj sporových strán a laickej verejnosti) prekážky  

pre dosiahnutie vyššieho a efektívneho využitia mediácie na riešenie sporov a rovnako  

aj možnosti k zvýšeniu záujmu o využitie tejto formy riešenia sporov. 

 

Druhým čiastkovým cieľom analýzy bude spracovanie návrhu - koncepcie, ktorý sa bude 

precízne zaoberať konkrétnym organizačným manažmentom riadenia, metodologickým  

a metodickým zjednocovaním činností k efektívnejšiemu aplikovaniu ADR, prístupom k obetiam 

a páchateľom. Očakáva sa, že takto inovovaný nastavený systém fungovania probácie a trestnej 

mediácie dokáže vo vzťahu k sudcom, prokurátorom, vyšetrovateľom a k tretiemu sektoru 

vytvárať zdravé, odborné a komfortné prostredie pre ukladanie ADR a výkon alternatív 

(odklonov) v trestnom konaní. Tento druh reformy bude reflektujúcim spôsobom meniť charakter 

doterajšieho stagnujúceho stavu od roku 2003. Empirické poznatky z praxe len potvrdzujú,  

že súčasný organizačný systém zvádza k formálnym úkonom, ktoré v niektorých prípadoch 

nemožno považovať za činnosť probácie alebo mediácie. Oblasť prevencie, reintegrácie 

odsúdeného po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody, znižovanie rizikových faktorov,  

ktoré môžu byť spúšťačom ďalšej recidívy sú v súčasnej dobe prevažne deklarované  

len formálne. Z týchto dôvodov je reforma v oblasti probačnej a mediačnej služby v podmienkach 

SR nevyhnutná. 

 

Po zavedení odporúčaní do praxe možno očakávať pokles nápadu na súd, skrátenie dĺžky súdneho 

konania, zníženie nákladov na súdne konanie, väčšia spokojnosť sporových strán, zvýšenie 

kvality mediácie a informovanosti o mediácii. V trestnej oblasti po zavedení odporúčaní do praxe 

možno očakávať zvýšenie povedomia o možnostiach a výhodách aplikácie inštitútoch ADR  

u príslušných orgánov presadzovania práva a tým aj ich zvýšené využívanie v trestnom procese. 

Uvedené bude mať vplyv na zníženie nápadu trestných vecí na strane súdov a tým aj na skrátenie 

dĺžky súdneho konania. Zvýšenie využívania inštitútov ADR v neposlednom rade prispeje 

k nevyhnutnej individualizácií ukladaných trestov pre konkrétnych páchateľov, čo má 

signifikantný vplyv na znižovanie recidívy páchateľov. 

 

V rámci informačnej činnosti a propagácie projektu sa v priestoroch MS SR uskutočnia 2 x ročne 

tlačové besedy, ktorých úlohou bude predstavenie projektu a jeho jednotlivých aktivít pre laickú 

a odbornú verejnosť. 

 

Podaktivita 1 sa skladá zo 4 fáz 

 

Obrázok č. 1: Schéma „Podaktivita 1“ 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Fázy podaktivity 1: 

 

Fáza 1 – Zmapovanie súčasného stavu 

 

Fáza 1 pozostáva zo zberu údajov zo slovenského prostredia, ale aj zo zahraničia prostredníctvom 

verejne dostupných informácií, právnych dokumentov SR a EÚ, odporúčaní Rady Európy, 

štatistických dát MS SR a jeho organizácií, empirickou metódou interview s odborníkmi  

zo skúmanej oblasti z odborného prostredia a od odbornej verejnosti na rôznych fórach. 

 

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 

1 • Zmapovanie súčasného stavu

2 • Zhodnotenie súčasného stavu

3 • Návrhy zlepšenia súčasného stavu

4 • Vytvorenie komplexnej štúdie
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právnym predpisom, ktorým sa pri výkone svojej činnosti riadia (súdy, Úrad práce sociálnych 

vecí a rodiny, Centrum právnej pomoci, mediátori a pod.), ďalej o registrácii mediátorov, 

registrovaných mediátorov, mediačných centrách a organizáciách, 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. Zahraničným expertom  

sa v rámci úvodnej konferencie predpokladá financovanie preukázaných cestovných výdavkov  

a výdavkov za ubytovanie z projektu . 

 

Fáza 2 – Zhodnotenie súčasného stavu 

 

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. 

 

V rámci fázy 2 sa uskutoční odborná rozprava „Aplikácia alternatívnych prístupov v justícii  

na Slovensku I“ na akademickej pôde. 

 

Súčasťou fázy na zhodnotenie súčasného stavu budú aj zahraničné pracovné cesty odborného 

tímu do Českej republiky s cieľom získania relevantných poznatkov o fungovaní systému 

v Českej republike a konzultácie so zástupcami Probačnej a mediačnej služby Českej republiky 

(ďalej len „PMS ČR“) o systéme vzdelávania, výchovných programoch, personálnom obsadení 

a pracovnej náplne probačného a mediačného úradníka v PMS ČR. 

 

Fáza 3 - Návrhy zlepšenia súčasného stavu 

 

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 bude 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. 

 

V rámci tejto fázy projektu budú uskutočnené taktiež pracovné stretnutia a konzultácie  

so zástupcami  medzinárodnej organizácie probačných služieb CEP (Confederation of European 

Probation) k získanému poznatkovému fondu a vhodnosti identifikovaných riešení v kontexte 

európskeho priestoru a „best practices“ v iných členských štátoch CEP. 

 

Podaktivita 1 sa v tejto fáze projektu bude prelínať s podaktivitami 2, 3 a 4 - realizácia 

zážitkových workshopov pre sudcov, zavedenie mediácií ako službu pre verejnosť a zavedenie 

špecialistu pre oblasť trestnej mediácie. 

 

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“  

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 



 

18/25 

  

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. Zahraničným expertom sa v rámci medzinárodnej konferencie predpokladá 

financovanie preukázaných cestovných výdavkov a výdavkov za ubytovanie z projektu. 

 

Predpokladané trvanie kľúčových činností podaktivity: 

Fáza 1 ADR trestná oblasť ADR civilná oblasť 

Časový harmonogram* Časový harmonogram* 

Zmapovanie súčasného stavu 1 - 3 mesiace 1 - 3 mesiace 

 

Fáza 2 ADR trestná oblasť ADR civilná oblasť 

Časový harmonogram* Časový harmonogram*  

Zhodnotenie súčasného stavu 4 - 7 mesiacov 4 - 7 mesiacov 

 

Fáza 3 ADR Trestná oblasť ADR civilná oblasť 

Časový harmonogram* Časový harmonogram* 

Návrhy zlepšenia súčasného 

stavu 

8 - 18 mesiacov 8 - 18 mesiacov 

 

Fáza 4 ADR v trestnej a civilnej oblasti/ Probácia a mediácia 

Časový harmonogram* 

Vytvorenie komplexnej štúdie  13-30 mes. 

*Časový harmonogram začatia a ukončenia činnosti bude nadväzovať na začiatok účinnosti 

Zmluvy o poskytnutí NFP. 

 

Riziká: 

Riziko Mitigačná stratégia 

Nedostatočný počet odborných 

kapacít 

Nábor odborných zamestnancov na uvedené pozície 

môže byť náročný z hľadiska dostupnosti odborných 

kapacít. Eliminovanie rizika zabezpečíme spustením 

náborového procesu s časovým predstihom 

(oslovovaním odborníkov v aktuálnom čase). 

 

Podaktivita 2 - Vzdelávanie v oblasti využívania alternatívneho riešenia sporov 

prostredníctvom mediácie a využívanie odklonov s akcentom na restoratívnosť v súdnom 

systéme na Slovensku 

 

Podaktivita 2 bude prebiehať v úvodnej časti implementácie projektu a bude zameraná  

na vzdelávanie odbornej verejnosti v oblasti využívania alternatívneho riešenia sporov 

prostredníctvom mediácie a využívania odklonov s akcentom na restoratívnosť v súdnom 

systéme na Slovensku. Podaktivita sa bude deliť na dva tematické celky,  na vzdelávanie v oblasti 

civilnej mediácie a na vzdelávanie v oblasti probácie a trestnej mediácie, a to vo vlastných 

priestoroch MS SR, resp. v sídlach krajských/okresných súdov na západnom, strednom 

a východnom Slovensku. 

 

Nehmotné výsledky a dopady tejto podaktivity projektu sa odzrkadlia v nadobudnutých 

vedomostiach a zručnostiach cieľovej skupiny, pričom udržiavanie ich kvality sa zabezpečí 

neustálym dopĺňaním najnovších vedomostí v oblasti ADR. 
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Tematický celok 1 - Odborné vzdelávanie sudcov v oblasti mediácie 

Odborné vzdelávanie sudcov v oblasti mediácie sa bude skladať z dvoch častí. Prvá časť  

bude zameraná na detailnejšie vzdelávanie v mediácii a v súvisiacich odborných témach – teóriu 

konfliktov, aktívne počúvanie, mediačné techniky, príklady dobrej praxe. Táto časť bude tiež 

zameraná na základné princípy mediácie a priebeh mediácie, ale tiež mediáciu a jej miesto 

v súdnych pojednávaniach, problematické aspekty prvého stretnutia s mediátorom, sociálno-

psychologické charakteristiky prístupu mediátora vo vzťahu k výsledku mediácie, komparácie 

právnej úpravy mediácie, mediátor v rodiacej sa interdisciplinárnej spolupráci a iné v oblasti 

mediácie. Súčasťou bude diskusia o metodike výberu prípadov na mediáciu, výstupy z mediácie, 

spôsoby motivácie strán k využitiu mediácie, ciele, obsah, priebeh a časový rámec projektu, 

praktické cvičenia pre sudcov o výbere prípadov na mediáciu, o informovaní účastníkov sporu, 

výbere a kontaktovaní mediátorov, financovaní mediácie. 

 

Druhá časť vzdelávania bude formou zážitkovej konferencie z dôvodu, že podstata mediácie 

spočíva najmä v komunikačných zručnostiach a práci s konkrétnymi sporovými stranami. 

Teoretické informácie sú v takejto oblasti podstatné, avšak nemenej dôležitá je osobná skúsenosť 

a táto sa dá nasimulovať na kazuistikách v prípadových štúdiách v rámci tejto časti. Všeobecne 

je moderným trendom práve zážitkové vzdelávanie, pretože je preukázané, že absolventi majú 

hlbšie a najmä trvalejšie vedomosti v porovnaní s tradičným teoretickým prístupom. 

 

Tematický celok 2 - Zážitkový workshop pre sudcov a prokurátorov zameraný  

na prístup/zaobchádzanie/komunikáciu s páchateľom trestnej činnosti a poškodeným 
 

Tematický celok 2 predstavuje zážitkový workshop pre sudcov (prípadne aj vyšších súdnych 

úradníkov a justičných čakateľov) a prokurátorov zameraný na prístup, zaobchádzanie  

a komunikáciu s páchateľom trestnej činnosti a poškodeným, ktorý bude prebiehať vo všetkých 

8 krajoch SR, a to z dôvodu lepšieho pochopenia základných princípov restoratívnej justície  

a následného zvýšenia záujmu o využívanie odklonov v trestnom konaní. 

 

Zo štatistických údajov vyplýva, že súčasná rozhodovacia prax súdov je zaťažená prílišnou 

rigiditou a schematickosťou a to najmä v tých prípadoch, v ktorých je s ohľadom na charakter 

trestnej činnosti a osobnosť páchateľa možné ukladať niektorú z dostupných alternatívnych 

sankcií. V prípadoch menej závažných trestných činov je veľmi často ukladanou sankciou 

podmienečný trest odňatia slobody, ktorého ukladanie má najdlhšiu históriu. Opakom toho  

sú alternatívne sankcie uvádzané do praxe rekodifikáciou trestných kódexov v súlade  

so smerovaním EÚ. Napriek ich výhodám sú opomínané a ich ukladanie je skôr výnimočné.  

Je zrejmé, že žiadúci efekt, aby rozhodovacia prax súdov hľadala ideálnu mieru spravodlivosti  

nezávisí len od dostupnosti širokej palety trestných sankcií, ale že jadro spravodlivého 

rozhodovania a ukladania primeraného trestu spočíva predovšetkým v osobách autorít súdov, 

v ich oboznámení sa a prístupe k meritu prípadov aj osobám páchateľov, vhodne zvolenej 

komunikácii a v neposlednom rade v dôslednom zvážení a prepojení všetkých individuálnych 

okolností prípadu s primeranou sankciou a podmienkami jej výkonu. 

 

Cieľom vzdelávaco-zážitkového workshopu pre sudcov je poukázať na prvok humanizácie 

trestnej justície pri štandardizovaných rozhodovacích procesoch s dôrazom na individuálny 

prístup k páchateľom trestnej činnosti a obetiam. 

 

Tento cieľ sa má dosiahnuť interaktívnou účasťou sudcov (prípadne aj vyšších súdnych 

úradníkov a justičných čakateľov) a prokurátorov na workshope, ktorý bude rozdelený do dvoch 

častí: 

 

1. úvodnej teoreticko-vzdelávacej časti, 

2. zážitkovo-motivačnej časti. 

 

Úvodná teoreticko-vzdelávacia časť workshopu je zameraná na stručný prehľad všetkých 

dostupných alternatívnych sankcií s akcentom na ich špecifiká vo vzťahu k jednotlivým 

kategóriám trestných činov, osobám páchateľov v súčasných podmienkach ich výkonu,  

ako aj významu a potenciálu probačných a mediačných úradníkov v procese šetrenia prípadu 

a ukladania sankcie. Za aktívnej spätnej väzby účastníkov workshopu bude možné  

na konkrétnych prípadoch demonštrovať vhodnosť, či nevhodnosť uloženia alternatívnej sankcie. 
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V teoretickom vstupe budú tiež zvýraznené súčasné nedostatky právnej úpravy týkajúcej  

sa výkonu činností probačných a mediačných úradníkov v spolupráci so súdom spolu s návrhmi 

na legislatívne zmeny. Zvýšená pozornosť sa bude venovať možnostiam čo najširšieho zapojenia 

celej spoločnosti do procesu resocializácie a reintegrácie páchateľov trestnej činnosti do riadneho 

života. Celá vzdelávacia časť workshopu bude dopĺňaná interaktívnou diskusiou s účastníkmi 

a brainstormingom s cieľom vytipovať čo najlepšie modely spolupráce a vyhodnocovacích  

a rozhodovacích procesov jednotlivých predstaviteľov justície. 

 

Zážitkovo-motivačná časť workshopu je zameraná na prácu s postojmi, prístupom, hodnotami, 

komplexným chápaním svojej úlohy, empatickým prístupom, či spôsobom komunikácie sudcov 

vo vzťahu k páchateľom trestnej činnosti v záujme uloženia spravodlivej sankcie a dosiahnutia 

čo najúčinnejšieho výchovného vplyvu pri čo najväčšom znížení rizika vedľajších spoločenských 

škôd na odsúdených a ich blízkych osôb počas výkonu trestnej sankcie. Základnou formou práce 

s účastníkmi workshopu v tejto časti je metóda systemických konštelácií, ktorá pracuje  

so základnými systémami tvoriacimi funkčný celok (rodina, firma, ale napr. aj justičný, štátny, 

či iný systém) využívajúc ich vnútorné prvky a dynamiku. Účastníci zážitkovo-motivačnej časti 

workshopu by počas konštelačných modelových situácií mali identifikovať a pochopiť účinok 

skrytých príčin či podmienených sklonov osobnosti ku konkrétnemu druhu správania či reakcií. 

Predovšetkým by však mali obsiahnuť poznatok ako rozoznať základné tendencie a reakcie 

ľudskej psychiky v negatívnom spoločenskom a morálnom kontexte, dokázať ich identifikovať 

a následne zvoliť najvhodnejšie riešenie. 

 

V konečnom dôsledku cieľom workshopu je ponúknuť účastníkom nový uhol pohľadu  

na humanizáciu výkonu v danej funkcii sudcu, posilnenie individuálneho prístupu  

pri rozhodovaní, vyhýbanie sa schematickému ukladaniu sankcií a voľba najprimeranejšieho 

trestnoprávneho riešenia konkrétnej situácie s ohľadom na individualizáciu trestu na konkrétneho 

páchateľa. 

 

Predpokladané trvanie kľúčových činností podaktivity: 

Tematický celok 1 – Odborné vzdelávanie 

sudcov v oblasti mediácie 

Región/krajský 

súd 

Časový 

harmonogram* 

Tréning sudcov v mediácii, facilitácii 

a vyjednávaní, motivačný tréning, zážitkové 

školenie a základné všeobecné školenie 

o mediácii 

Východné 

Stredné  

Západné 

Slovensko 

5 – 23 mesiacov 

 

Tematický celok 2 – Zážitkový workshop  

pre sudcov zameraný na 

prístup/zaobchádzanie/komunikáciu s 

páchateľom trestnej činnosti 

Kraj/krajský súd Časový 

harmonogram* 

Motivačný tréning odborníkov - zážitkový 

workshop pre sudcov – prístup k páchateľovi 

v kontexte ADR 

KS BA 

KS NR 

KS TT 

KS TN 

KS ZA 

KS BB 

KS PO 

KS KE 

5 – 23 mesiacov 

*Časový harmonogram tréningu sudcov v mediácii bude nadväzovať na začiatok účinnosti 

Zmluvy o poskytnutí NFP. 

 

Riziká: 

Riziko Mitigačná stratégia 

Personálne - nedostatočný záujem o vzdelávacie 

aktivity. 

Riziko bude eliminované najmä tým,  

že vzdelávacie aktivity v tejto oblasti 

budú ponúkané sudcom, ktorí lepšie 

zohľadnia požiadavky strán sporu. 
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Krátky čas na zorganizovanie si pracovných 

povinností v prípade záujmu o konkrétnu 

vzdelávaciu aktivitu. 

Vykonať dôsledné plánovanie  

s dostatočným časovým predstihom. 

 

Podaktivita 3 - Pilotné zabezpečenie poskytovania služieb mediátorov ako službu verejnosti 

 

Podaktivita 3 zavádza pilotné využívanie mediátora ako službu verejnosti, ktorej cieľom je zistiť, 

či mediácia neplatená klientom mediátora má vplyv na jej zvýšené využívanie v praxi,  

pričom v projekte sa predpokladá zazmluvniť dvoch mediátorov na každý kraj.  

Mediátori budú vybraní na základe verejného obstarávania. Jeho výsledkom bude zmluva 

podpísaná s úspešnými uchádzačmi, ktorá bude okrem výšky odmeny obsahovať ustanovenia 

v zmysle zákona o mediácii zaväzujúce u vysúťaženého mediátora uvádzať v dohodách  

so svojimi klientmi informáciu o tom, že odmena za mediačnú službu bude hradená v určenom 

počte hodín a presnou výškou hodinovej sadzby v zmysle zmluvy uzavretej s MS SR pre potreby 

tohto projektu. Táto povinnosť sa bude vzťahovať len na dohody o začatí mediácie uzatvorené 

pre potreby tohto projektu a hradené z tohto projektu. Poskytovanie služieb mediátorov  

ako službu verejnosti v tomto projekte znamená, že odmena bude hradená mediátorovi výlučne 

z finančných prostriedkov tohto projektu, t. j. bez finančnej účasti osôb zúčastnených na mediácii 

s mediátorom. 

 

V procese implementácie projektu sa bude testovať využívanie mediátora ako služby verejnosti 

realizovanú po začatí súdneho konania so zameraním na adresné odporúčanie mediácie sudcami 

pred otvorením pojednávania (resp. v rámci predbežného prejednania sporu). Konajúci sudca 

poskytne účastníkom konania informáciu o možnostiach a výhodách mimosúdneho riešenia 

predmetu ich sporu poukázaním na rýchlosť dosiahnutého riešenia i úsporu trov konania  

(pri späťvzatí návrhu, prípadne pri schválení zmieru súdom). Konajúci sudca vyzve účastníkov 

konania, či sa chcú pokúsiť vyriešiť predmet ich sporu zmierom v konaní pred súdom,  

alebo sa pokúsia vyriešiť predmet sporu mimosúdne – mediáciou. Osloví obidve strany  

s možnosťou platenej mediácie alebo mediácie hradenej projektom. Následne sa sporové strany 

rozhodnú, o ktorú mediáciu prejavia záujem a sudca bude kontaktovať prijímateľa projektu  

so žiadosťou o zabezpečenie vhodného mediátora. Pokiaľ účastníci konania oznámia 

konajúcemu sudcovi, že sa pokúsia vyriešiť predmet konania mimosúdne – mediáciou, spravidla 

súd nepreruší konanie, ale pojednávanie odročí buď na neurčito (a poskytne účastníkom 

primeranú lehotu na informovanie súdu o výsledku mediácie), alebo odročí na ďalší vhodný 

termín (nie kratší ako 4 týždne). Dovtedy účastníci sporu môžu uzatvoriť medzi sebou dohodu 

o riešení sporu mediáciou, vybrať mediátora, uskutočniť mediačné stretnutie, resp. uzatvoriť 

dohodu o mediácii. Po uplynutí lehoty na informovanie súdu o výsledku mediácie (pri odročení 

pojednávania na neurčito), resp. na ďalšom pojednávaní (pri odročení pojednávania na konkrétny 

termín) sú účastníci konania povinní informovať o tom, či sa zúčastnili na mediácii  

a s akým výsledkom sa skončila. Pokiaľ účastníci konania oznámia súdu, že nevyriešili predmet 

sporu mimosúdne, pokračuje súd v konaní ďalej nariadením dokazovania vo veci.  

Pokiaľ účastníci konania oznámia súdu, že vyriešili predmet sporu mimosúdne mediáciou,  

môže súd na ďalšom pojednávaní schváliť zmier medzi účastníkmi. 

 

Text navrhnutý účastníkmi sporu musí zodpovedať zákonným požiadavkám, pričom okrem 

predmetu sporu sa účastníci konania musia dohodnúť aj o znášaní trov konania. V praxi sa často 

stávajú prípady, keď účastníci konania uzatvoria dohodu o mediácii, ktorá spĺňa zákonné 

podmienky a môže ju súd schváliť, no v záujme hospodárnosti konania sa sporové strany  

(príp. ich právni zástupcovia) už nechcú zúčastňovať na ďalšom pojednávaní. Sporové strany 

veľakrát zhodne žiadajú o schválenie dohody zmierom bez ich účasti na pojednávaní.  

Uzatvorená dohoda o mediácii dáva možnosť akceptovať túto požiadavku a to z dôvodu,  

že mediátor z hľadiska svojej odbornej starostlivosti zabezpečuje, že uzatvorená dohoda 

rešpektuje prejavy strán, tieto sú zohľadnené, mediátor pri uzatváraní dohody o začatí mediácie 

má povinnosť overiť identifikačné údaje strán (zistiť totožnosť) a teda môže garantovať,  

že aj Dohodu o mediácii uzatvorili strany sporu. Súd môže schváliť takúto dohodu i bez osobnej 

účasti sporových strán na pojednávaní, t. j. bez prerokovania na pojednávaní. V prípade,  

ak je výsledkom Dohody o mediácii vyčerpaný predmet sporu, súd konanie na základe späťvzatia 

žaloby aktívne legitimovanej sporovej strany zastaví. V tomto prípade by mal sudca zvážiť 

skutočnosť, že dohoda bola uzatvorená v mediácii a prihliadnuť na dohodu o hradení trov konania 
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resp. náhrade trov konania, prípade zohľadniť túto skutočnosť ako dôvod hodný osobitného 

zreteľa a náhradu trov konania nepriznať. 

 

V projekte sa zároveň počíta s vytvorením funkcie „Manažéra pre koordináciu mediácie“,  

ktorý bude mať dohľad nad celou podaktivitou 3 a podaktivitami projektu v časti ADR civilná 

oblasť. Hlavná činnosť bude zameraná na prípravu a následnú realizáciu podaktivity 3 - 

zabezpečenie poskytovania služieb mediátorov ako službu verejnosti v prípadoch, kedy je vedené 

vo veci súdne konanie. 

 

Úlohou koordinátora mediátorov bude koordinovať prideľovanie prípadov mediátorovi, 

vysúťaženému pre daný kraj a zabezpečiť dohľad nad prípadom a dodržiavaním zmluvných 

podmienok zo strany mediátora.  Koordinátor bude viesť štatistiky prideľovania prípadov súdmi, 

ako aj úspešnosti zazmluvnených mediátorov. V rámci podaktivity 1 fázy 3 sa bude podieľať  

na inovatívnej aktualizácii registra mediátorov a tiež spolupracovať s expertným tímom. 

Mediátor predloží MS SR odpis dohody o začatí mediácie a bude priebežne informovať 

manažéra pre koordináciu o dohodách, ktoré vznikli ako výsledok mediácie zúčastnených osôb, 

vždy po uzatvorení dohody najneskôr do 10 dní od jej uzatvorenia. Mediátor osloví každého 

klienta, ktorý sa zúčastnil procesu mediácie so žiadosťou o vyplnenie formulára spokojnosti  

s poskytnutými službami v rámci mediácie jeho problému. Mediátor na požiadanie manažéra  

pre koordináciu mediácií poskytne MS SR písomnú záverečnú správu obsahujúcu súpis všetkých 

prípadov, stručný popis riešených problémov a ich výsledok, a to aj v prípade ak klienti dohodu 

neuzavrú. 

V tejto podaktivite pilotného využívanie mediátora ako službu verejnosti sa testovaním  

tejto služby očakáva získanie relevantných informácií, z ktorých bude možné vyhodnotiť 

rozdiely medzi mediáciou neplatenou klientom mediátora a mediáciou platenou klientom 

mediátora konkrétnou analýzou na základe prehľadných dotazníkov, odovzdanie ktorých bude 

monitorované (a teda zaručené), čo umožní po ukončení podaktivity vyhodnotiť, či má zmysel  

aj inými formami podporovať mediáciu ako službu verejnosti; overí v praxi postupy mediátorov, 

ktoré majú zabezpečiť intenzívnejšie využitie mediácie súdmi (odchýlky od bežnej praxe 

mediátorov v mediácii ako preventívnej formy predchádzania súdnych konaní). 

 

Predpokladané trvanie kľúčových činností podaktivity: 

Podaktivita 3 Časový harmonogram * 

Pilotne overiť využívanie mediácie ako 

službu verejnosti v praxi a vyhodnotenie. 

7 – 27 mesiacov 

*Časový harmonogram začatia a ukončenia činnosti bude nadväzovať na začiatok účinnosti 

Zmluvy o poskytnutí NFP. 

 

Riziká: 

Riziko Mitigačná stratégia 

Nedostatočný záujem strán sporu 

o mediáciu. 

Vyškolení sudcovia môžu prerušiť 

pojednávanie a využiť mediáciu, môžu odročiť 

pojednávanie a dať možnosť jednotlivým 

stranám stretnúť sa s mediátorom. 

 

Podaktivita 4 - Pilotné  zavedenie  špecialistu pre oblasť trestnej mediácie 

 

V podaktivite 4 sa implementuje zavedenie pilotnej pozície „špecialista pre oblasť trestnej 

mediácie“ vytvorenej v rámci projektu. Uvedenú pozíciu bude v rámci Žilinského a Prešovského 

kraja vykonávať probačný a mediačný úradník v zmysle Zákona č. 550/2003 Z. z. o probačných 

a mediačných úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. Pôjde o pilotné - testovacie overenie inovatívneho systému alternatívneho riešenia 

súdnych sporov v podmienkach SR. 
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Probácia je svojím obsahom, rozsahom a cieľom v antagonistickom postavení s odbornými 

vedomosťami a zručnosťami, ktorými musí mediačný úradník disponovať.  

Náročnosť jednotlivých inštitútov je tak rôznorodá, že v niektorých prípadoch je až nemožné, 

aby sa realizovala trestná mediácia bez vedľajších negatívnych dopadov. Ide o situácie,  

kde probačný a mediačný úradník v procese mediácie za prítomnosti všetkých zúčastnených  

ju musí prerušiť napr. z dôvodu, že primárne miesto mu v tom čase zabral bezpečnostný incident 

v rámci elektronického monitoringu v inej trestnej veci. V takýchto prípadoch probačný 

a mediačný úradník musí mediáciu prerušiť, a to aj v čase, ak sa účastníci blížili k vzájomnej 

dohode. Prednosť v tomto prípade má riešenie bezpečnostného incidentu, kde je potrebné 

riešiť  potencionálne ohrozenie chránenej osoby. Dĺžku riešenia incidentu nie je možné reálne 

určiť, vždy záleží od závažnosti jednotlivého prípadu a následného riešenia aj v súčinnosti  

s iným súdom, políciou, prokuratúrou, atď. 

 

Inkompatibilita pozície probačného úradníka a mediačného úradníka je z pohľadu obsahu 

a rozsahu jednotlivých činností hypoteticky zrejmá. Za účelom verifikácie tohto stavu sa v rámci 

podaktivity 4 plánuje testovať a validovať nezlučiteľnosť dvoch činností z pohľadu trestnej 

mediácie a probácie. Cieľom bude potvrdiť alebo vyvrátiť tento stav a predstaviť možné riešenia. 

V prípade, ak sa v rámci pilotného projektu  získajú poznatky, ktoré budú relevantné z pohľadu 

validity a reliability, tak následne sa môžu vhodnou formou navrhnúť ako odporúčania  

pre aplikačnú prax. Verifikácia tohto stavu bude prebiehať prostredníctvom vytvorenia pozície 

probačný a mediačný úradník – „Špecialista pre oblasť trestnej mediácie“. 

 

Takto získané poznatky by mohli poukázať na to, že probácia a trestná mediácia by nemala  

byť chápaná a vykonávaná v praxi ako štandardná technika. Malo by ísť o prebiehajúci proces 

pri rozvíjaní konštruktívnych odpovedí na trestné činy so stimuláciou aktívnej účasti všetkých 

priamo zainteresovaných strán. Ak sú probácia a mediácia explicitne orientované na tieto 

základné ciele, na miesto aplikácie izolovaných techník, potom by bol zrozumiteľný 

metodologický vývoj logickým a permanentným výstupom. Teória naznačuje odlišnú povahu 

probácie a mediácie, jej odlišnú organizačnú štruktúru a povahu oboch funkcií. Prax riadená 

odbornými poznatkami je v zahraničí najviac osvedčená metóda práce, preto sa v rámci 

podaktivity 4 plánuje jej využitie. 

 

Hypotézou testovacej podaktivity je otázka, či možno probáciu a mediáciu vnímať  

ako dve odlišné pracovné metódy, zaoberajúce sa problematikou trestov nespojených s odňatím 

slobody a riešením konfliktov v trestných veciach. Obe modality vyžadujú odlišné profesionálne 

zručnosti a postoje. Mediáciu je vhodné vnímať cez prizmu určitej „služby“, ktorá je poskytovaná 

rovnako obeti ako aj páchateľovi na základe dobrovoľnej účasti a prísnej dôvernosti.  

Probácia sa týka opatrení uložených páchateľovi na základe rozhodnutia prokurátora, sudcu 

a v týchto prípadoch dobrovoľnosť a prísna dôvernosť je limitujúca stanovenými podmienkami. 

Pri probácii ide vždy o povinnú účasť. Fakt, že tá istá osoba „probačný a mediačný úradník“  

má vykonávať oboje, mediáciu a probáciu, môže evidentne viesť ku konfliktom pozícii. 

 

Podaktivita 4 predstavuje implementačnú testovaciu časť projektu, v rámci ktorej dôjde 

k oddeleniu  probácie od trestnej mediácie na lokálnej úrovni v priebehu 18 mesiacov  

a bude realizovaná prostredníctvom novovytvorených miest pre pozíciu „špecialista pre trestnú 

mediáciu“, ale taktiež aj probačným a mediačným úradníkom, ktorý bude mať pozastavený 

nápad v oblasti probácie úplne alebo čiastočne. Nové pracovné miesta sú navrhované  

na okresných súdoch s veľkým pracovným zaťažením probačných a mediačných úradníkov  

(cca 200 spisov na jedného a viac) a nie je možné danú agendu rozdeliť tak, ako je to navrhnuté 

v projekte pri okresných súdoch s nižším počtom probačnej a mediačnej agendy v Liptovskom 

Mikuláši (cca 50 spisov na jedného) a v Prešove (cca 100 spisov na jedného). Rozdelenie agendy 

tak, ako je to je navrhnuté v prípade okresných súdov v Liptovskom Mikuláši a v Prešove  

nie je možné, nakoľko by pri množstve spisov na probačného a mediačného úradníka na daných 

súdoch došlo k ohrozeniu fungovania danej agendy na daných súdoch a teda by došlo 

k ochromeniu časti výkonu súdu. Preto je najefektívnejším riešením pre projekt a jeho výstupu 

vytvorenie nového miesta na štyroch súdoch s vysokým nápadom a 2 miesta rozdeliť na súdoch 

z nižším nápadom.  

 

V prípade pozície „špecialista pre oblasť trestnej mediácie“, na ktorú sa plánujú mzdové náklady 

refundovať z projektu, bude s Krajským súdom Žilina ako služobným úradom pre príslušné 

https://slovnik.azet.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=inkompatibilita
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okresné súdy, uzavretá Zmluva o partnerstve. V prípade probačného a mediačného úradníka  

s úplne alebo čiastočne pozastaveným nápadom v oblasti probácie, kde sa neplánuje refundovať 

mzdové náklady z projektu, sa uzavrie s príslušnými súdmi Memorandum o spolupráci. 

 

MS SR pri výbere testovacej vzorky vychádzalo zo štatistických údajov MS SR a z nich 

vyplynulo, že Žilinský a Prešovský kraj majú najvyšší nápad mediácie v trestnom konaní,  

pričom Prešovský kraj patrí zároveň medzi menej rozvinuté regióny. 

 

Vzhľadom na to sa samotná realizácia pilotného projektu v rámci Žilinského a Prešovského kraja 

bude realizovať v štyroch moduloch najmä na uvedených okresných súdoch: 

 

a) Okresný súd Martin – bude potrebné vytvoriť jedno nové systemizované miesto 

„špecialistu pre oblasť trestnej mediácie“. Uvedený špecialista bude zabezpečovať 

všetky trestné mediácie na Okresnom súde Martin, pričom by mal súčasne pomerný 

nápad povinnej práce (prvý modul). 

b) Okresný súd Liptovský Mikuláš – jeden probačný a mediačný úradník bude mať 

pozastavený celý nápad probácií, budú mu prideľované len trestné mediácie za celý 

okresný súd. Druhý probačný a mediačný úradník bude zabezpečovať výkon všetkých 

probácií, inštitútu predbežného šetrenia a elektronického monitoringu (druhý modul). 

c) Pre Okresný súd Ružomberok, Okresný súd Dolný Kubín a Okresný súd 

Námestovo – bude potrebné vytvoriť jedno nové systemizované miesto „špecialistu pre 

oblasť trestnej mediácie“. Tento špecialista pre trestnú mediáciu by bol zaradený  

na OS Ružomberok, pričom výkon mediácií by zabezpečoval pre OS Ružomberok,  

OS Dolný Kubín a OS Námestovo. Probační a mediační úradníci na týchto okresných 

súdoch by mali pridelené len probácie, inštitúty predbežného šetrenia a elektronický 

monitoring (tretí modul). 

d) Pre Okresný súd Žilina – bude potrebné vytvoriť jedno nové systemizované miesto 

„špecialistu pre oblasť trestnej mediácie“. Uvedený špecialista by mal prideľované 

všetky trestné mediácie za celý Okresný súd Žilina. Probačným a mediačným 

úradníkom na okresnom súde za zastaví prideľovanie trestnej mediácie (štvrtý modul). 

e) Pre Okresný súd Čadca – bude potrebné vytvoriť jedno nové systemizované miesto 

„špecialistu pre oblasť trestnej mediácie“. Tento modul je identický s modulom 

Okresného súdu Žilina, t. j. probačnému a mediačnému úradníkovi sa pozastaví nápad 

trestnej mediácie.  

f) Na Okresnom súde Prešov sa bude realizovať modul, ktorý je uvedený pod písmenom 

b), čiže trestnú mediáciu by vykonával jeden a probáciu druhý probačný a mediačný 

úradník. 

 

Predpokladané trvanie kľúčových činností podaktivity: 

Podaktivita 4 Časový harmonogram* 

Pilotné  zavedenie špecialistu pre oblasť 

trestnej mediácie a vyhodnotenie 

3 – 27 mesiacov 

*Časový harmonogram začatia a ukončenia činnosti bude nadväzovať na začiatok účinnosti 

Zmluvy o poskytnutí NFP. 

 

Riziká: 

Riziko Mitigačná stratégia 

Nedostatočný počet odborných 

kapacít 

Nábor odborných zamestnancov na uvedené pozície môže 

byť náročný z hľadiska dostupnosti odborných kapacít. 

Eliminovanie rizika zabezpečíme spustením náborového 

procesu s časovým predstihom (oslovovanie odborníkov 

v aktuálnom čase).  

 

 

Cieľová 

skupina 

Zamestnanci inštitúcií súdneho systému - administratívny, výkonný a podporný personál 

okresných súdov, krajských súdov, zamestnanci okresných a krajských prokuratúr; zamestnanci 

MS SR a členovia mimovládnych združení zameraných na oblasť justície, právnické osoby 

a občania. 
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Výstupy 

aktivity 
 

Výstupy podaktivity 1: 

 P0587 Analýza mapujúca využívanie ADR na Slovensku (1 ks v trestnej a 1 ks v civilnej 

mediácií) - 2 ks 

 Vytvorenie schémy aplikačnej metodiky výberu prípadov vhodných k aplikácii ADR  

zo strany sudcu - tzv. diagnostika prípadov mediácie pre sudcov - rozdelených podľa 

zamerania odborného tímu - 1 ks 

 P0587 Komplexná štúdia civilnej mediácie a probačnej a mediačnej služby SR - 1 ks 

 P0890 Návrh legislatívnych zmien - 2 ks 

 Konzultácie so zástupcami medzinárodnej organizácie probačných služieb CEP 

(Confederation of European Probation) 

 Zahraničné pracovné cesty do Českej republiky - PMS ČR 

 P0589 Úvodná konferencia - 1 ks 

 P0589 Stretnutie na akademickej pôde - 2 ks 

 P0589 Medzinárodná konferencia o ADR - 1 ks 

 P0589 Tlačové besedy zamerané na publicitu projektu (2 x ročne) - 4 ks 

 

Výstupy podaktivity 2: 

 P0595 Vzdelávanie pre sudcov v oblasti civilnej mediácie, teórii konfliktov, komunikácii 

a simulácia prípadových štúdií - 3 ks (krátka písomná informácia o priebehu workshopu 

a jeho zhodnotenie) 

 P0595 Zážitkový workshop pre sudcov zameraný na prístup/zaobchádzanie/komunikáciu 

s páchateľom trestnej činnosti - 8 ks (krátka písomná informácia o priebehu workshopu 

a jeho zhodnotenie) 

 Počet sudcov, ktorí sa zúčastnili vzdelávacích činností - 60 osôb 

Výstupy podaktivity 3:  

 P0587 Vyhodnotenie pilotného zabezpečenia poskytovania služieb mediátorov  

bez finančnej účasti osôb zúčastnených na mediácii s mediátorom - 1 ks 

 P0309 Počet sudcov, ktorí implementovali nástroje ADR - 15 osôb 

 P0384 Počet sudcov, zapojených do implementovania nástrojov ADR - 20 osôb 

 Mediácie ako služba verejnosti - 3500 hodín  

Výstupy podaktivity 4:  

 P0178 Vyhodnotenie pilotu spolu s metodikou a odporúčaním pre prax - 1 ks 

 P0309 Počet sudcov, ktorí implementovali nástroje ADR - 15 osôb 

 P0384 Počet sudcov, zapojených do implementovania nástrojov ADR - 20 osôb 
 

 


