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Názov národného projektu: Podpora mediácie ako alternatívneho riešenia sporov 
 
1. Zdôvodnite čo najpodrobnejšie prečo nemôže byť projekt realizovaný 

prostredníctvom výzvy na predkladanie žiadostí o NFP?  
(napr. porovnanie s realizáciou prostredníctvom dopytovo orientovaného projektu 
vzhľadom na efektívnejší spôsob napĺňania cieľov OP, efektívnejšie a hospodárnejšie 
využitie finančných prostriedkov) 

 
2. Príslušnosť národného projektu k relevantnej časti operačného programu 
Prioritná os  Zefektívnený súdny systém a zvýšená 

vymáhateľnosť práva 
Investičná priorita  Investície do inštitucionálnych 

kapacít a do efektívnosti VS a verejných služieb 
na národnej, regionálnej a miestnej úrovni 
v záujme reforiem lepšej právnej úpravy a 
dobrej správy. 

Špecifický cieľ Zvýšená kvalita  a posilnená nezávislosť súdneho 
systému 

Miesto realizácie projektu (na 
úrovni kraja) 

Celé územie SR 

Identifikácia hlavných cieľových 
skupín (ak relevantné) 

  Administratívny, výkonný a podporný personál 
okresných súdov, krajských súdov, , okresných 
a krajských prokuratúr 

 
3. Prijímateľ1 národného projektu 
Dôvod určenia prijímateľa 
národného projektu2  

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 
je v zmysle § 13 písm. a) zákona č. 575/2001 Z. z. 
o organizácii činnosti vlády a organizácii 
ústrednej štátnej správy v znení neskorších 
predpisov ústredným orgánom štátnej správy 
pre súdy a väzenstvo. MS SR je vzhľadom na 
zákonom vymedzené kompetencie a úlohy 
jediným vhodným subjektom pre realizáciu 
aktivít v tejto oblasti. Ministerstvo spravodlivosti 
Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) 
vedie register mediátorov, register mediačných 
centier a register vzdelávacích inštitúcií. Do 
registrov ministerstvo zapisuje údaje v rozsahu 
podľa  zákona č. 420/2004 Z.z. Rezort disponuje 
potrebnými a skúsenými personálnymi a 
odbornými kapacitami. 

Má prijímateľ osobitné, jedinečné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 

                                                        
1 V tomto dokumente je používaný pojem prijímateľ a žiadateľ. Je to tá istá osoba, no technicky sa žiadateľ stáva 

prijímateľom až po podpísaní zmluvy o NFP. 
2 Jednoznačne a stručne zdôvodnite výber prijímateľa NP ako jedinečnej osoby oprávnenej na realizáciu NP 

(napr. odkaz na platné predpisy, operačný program, národnú stratégiu, ktorá odôvodňuje jedinečnosť prijímateľa 

NP).  



 
 

kompetencie na implementáciu 
aktivít národného projektu priamo  
zo zákona, osobitných právnych 
predpisov, resp. je uvedený priamo  
v príslušnom operačnom 
programe?  

je v zmysle § 13 písm. a) zákona č. 575/2001 Z. z. 
o organizácii činnosti vlády a organizácii 
ústrednej štátnej správy v znení neskorších 
predpisov ústredným orgánom štátnej správy 
pre súdy a väzenstvo 

Obchodné meno/názov (aj názov 
sekcie ak relevantné) 

Ministerstvo spravodlivosti SR, odbor národných 
projektov OP EVS 

Sídlo Župné námestie 13, Bratislava 
IČO 00166073 
 
4.  Partner, ktorý sa bude zúčastňovať realizácie národného projektu (ak relevantné) 
Zdôvodnenie potreby partnera 
národného projektu (ak 
relevantné)3 

 

Kritériá pre výber partnera 4  
Má partner monopolné postavenie  
na implementáciu týchto aktivít? 
(áno/nie) Ak áno, na akom 
základe? 

 

Obchodné meno/názov  
Sídlo  
IČO  
V prípade viacerých partnerov, doplňte údaje za každého partnera. 
 
5.  Predpokladaný časový rámec 

Dátumy v tabuľke nižšie nie sú záväzné, ale predstavujú vhodný a žiadúci časový 
rámec  
pre zabezpečenie procesov, vedúcich k realizácii národného projektu.  

Dátum vyhlásenia vyzvania 
vo formáte Mesiac/Rok 

08/2018 

Uveďte plánovaný štvrťrok 
podpísania zmluvy o NFP s 
prijímateľom  

3. štvrťrok 

Uveďte plánovaný štvrťrok  
spustenia realizácie projektu  

4. štvrťrok 

Predpokladaná doba realizácie 
projektu v mesiacoch  

36 

 
6. Finančný rámec 
Alokácia na vyzvanie (zdroj EÚ 1 114 310,- Eur 

                                                        
3  Uveďte dôvody pre výber partnerov (ekonomickí, sociálni, profesijní...). Odôvodnite dôvody vylúčenia 

akejkoľvek tretej strany ako potenciálneho realizátora. 
4 Uveďte, na základe akých kritérií bol partner vybraný, alebo ak boli zverejnené, uveďte odkaz na internetovú 

stránku, kde sú dostupné. Ako kritérium pre výber - určenie partnera môže byť tiež uvedená predchádzajúca 

spolupráca žiadateľa  s partnerom, ktorá bude náležite opísaná a odôvodnená, avšak nejde o spoluprácu, ktorá by 

v prípade verejných prostriedkov spadala pod pôsobnosť zákona o VO. 



 
 

a ŠR) 
Celkové oprávnené výdavky 
projektu 

1 114 310,- Eur 

Vlastné zdroje prijímateľa 0,00 Eur 
 

7. Východiskový stav 
a. Uveďte východiskové dokumenty na regionálnej, národnej a európskej úrovni, 

ktoré priamo súvisia s realizáciou NP:  Zákon č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o 
doplnení niektorých zákonov, Stratégia podpory rozvoja mediácie v trestných 
veciach 

b. Uveďte predchádzajúce výstupy z dostupných analýz, na ktoré nadväzuje 
navrhovaný zámer NP (štatistiky, analýzy, štúdie,...): Záverečná správa o realizácii 
pilotného projektu mediácie v civilných a obchodných veciach, Informačné 
príručky o mediácii 

c. Uveďte, na ktoré z ukončených a prebiehajúcich národných projektov5 zámer NP 
priamo nadväzuje, v čom je navrhovaný NP od nich odlišný a ako sú v ňom 
zohľadnené výsledky/dopady predchádzajúcich NP (ak relevantné): Projekt 
„Posilnenie prístupu k justícii na Slovensku,“ sa realizoval na základe bilaterálnej 
spolupráce medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Spojeným kráľovstvom 
Veľkej Británie a Severného Írska. Cieľom projektu bolo poskytnutie pomoci pri 
zavedení alternatívneho riešenia sporov formou  mediácie do slovenského 
právneho poriadku, jeho výsledkom bola príprava návrhu zákona o mediácii 
v civilných a obchodných veciach.  Aktuálny NP projekt vychádza priamo zo zákona 
o mediácii a jeho cieľom je informovanie verejnosti  o mediácií priamo získaním 
reálnej skúsenosti vo forme využitia mediácie ako alternatívneho súdneho riešenia 
sporou. 

d. Popíšte problémové a prioritné oblasti, ktoré rieši zámer národného projektu. 
(Zoznam známych problémov, ktoré vyplývajú zo súčasného stavu a je potrebné 
ich riešiť):  
Nevytvorené podmienky na postúpenie sporu, ktoré sú ustanovené zákonom 
- súdy by mali mať počas konania možnosť postúpiť spor na mediáciu, ako aj 
možnosť väčšieho využívania mediácie po porade s účastníkmi konania a s ich 
súhlasom. 
Povedomie o finančnej náročnosti mediácie - finančná podpora pre osoby, 
ktoré sa usilujú o mediáciu, zvyšuje dopyt po mediácii. Finančnou podporou 
mediácie  sa tiež odstráni neochota vyskúšať mediáciu z dôvodu nedôvery voči 
výsledku alebo voči mediácii ako takej 
Nedostatočná podpora zo strany súdov pri presadzovaní mediácie – 
nepresvedčivé informácie poskytované súdom práve pre oblasť využitia mediácie 
Propagácia mediácie - propagácia mediácie poukazovaním na jej nízku cenu, 
najmä v porovnaní s vysokými trovami konania. Informovanosť verejnosti o 
mimosúdnom riešení sporov je minimálna, ba priam žiadna. Mala by existovať 
väčšia miera spolupráce medzi súdmi a mediátormi 
 

e. Popíšte administratívnu, finančnú a prevádzkovú kapacitu žiadateľa a partnera 
(v prípade, že v projekte je zapojený aj partner) 

                                                        
5 V prípade ak je to relevantné, uveďte aj ukončené národné projekty z programového obdobia 2007-2013. 

http://jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/index_jaspi0.asp?mod=ie&fir=demo&jel=n&age=zak&idc=420/2004
http://jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/index_jaspi0.asp?mod=ie&fir=demo&jel=n&age=zak&idc=420/2004
http://wwwold.justice.sk/dwn/l5/medZavSpr.rtf
http://wwwold.justice.sk/dwn/l5/medZavSpr.rtf
http://wwwold.justice.sk/wfn.aspx?pg=l35&htm=l5/l575.htm
http://wwwold.justice.sk/wfn.aspx?pg=l35&htm=l5/l575.htm


 
 

 MS SR má dostatočné administratívne a odborné kapacity na riadenie a odbornú 
 realizáciu navrhovaného projektu.  

 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 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. S účinnosťou do 19.04.2018 sa referát 
 projektov OP EVS stal odborom  projektov OP EVS. 

 Na základe dobrých skúseností z predchádzajúcich projektov bude v záujme 
 zabezpečenia  kvalifikovaného riadenia projektu vytvorený projektový tím 
 zložený z interných zamestnancov  MS SR. Projektovým manažérom bude interný 
 zamestnanec MS SR, konkrétne pracovník Odboru  projektov Operačného 
 programu Efektívna verejná správa, ktorý bude zabezpečovať celkové  riadenie 
 projektu. Zároveň bude zabezpečovať komunikáciu s RO,  kontrolovať činnosť 
 konzultantov 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 manažérom pre monitorovanie. 
 Celý projektový manažment bude prebiehať v súlade so  všeobecnými princípmi 
 projektového riadenia (napr. PRINCE2) adaptovanými na špecifiká OP 
 EVS. 
 
8. Vysvetlite hlavné ciele NP (stručne): 
 Národný projekt sa zameriava prednostne na mediáciu po začatí súdneho 
 konania, v rámci ktorého sa javí možné a účelné, aby sa strany sporu pokúsili 
 o zmier mediáciou. Mediácia sa javí ako najvhodnejšia  najmä z dôvodov: 

 hlavnou zásadou mediácie je zachovať vzťah medzi sporovými stranami,  
 sporové strany dokážu samé prevziať zodpovednosť za výsledok 
 vykonávaním mediácie sa posilní procesný inštitút zmierovacieho 

konania, čo prispeje k zrýchleniu súdneho konania, 
 mediáciou vykonávanou prostredníctvom mediátorov sa vo významnej 

miere odbremenia súdy od úkonov vykonávaných v rámci predbežného 
prejednania sporu – zmierovacieho konania, najmä v prípadoch tzv. 
konfliktov hodnôt, vzťahoch a záujmov, kde sa v súdnom konaní rieši 
zástupný problém a aj po jeho autoritatívnom vyriešení súdom v danom 
spore je veľký predpoklad vzniku iného sporu v budúcnosti. 

 sudcovia a vyšší súdni úradníci sa špecializujú vo svojom odbore 
a mediácia by im mohla umožniť ďalej sa profilovať v oblasti mediácie, 
nakoľko znalosť metódy mediácie a súvisiacich soft skills zabezpečí lepšie 
vedenie sporových strán (účastníkov konania) k zmieru samotným 
sudcom, najmä v prípadoch tzv. konfliktov informácií, kedy je súdne 
konanie iniciované na základe nesprávnych alebo neúplných informácií 



 
 

sporových strán (najmä v prípadoch, ak strany nie sú zastúpené právnymi 
zástupcami). 

 
 Špecifickým cieľom zámeru národného projektu je budovať  inštitút mediácie  
„zdola“ na princípe dobrovoľnosti, bez legislatívnych zásahov  vytváraním podmienok 
pre vykonávanie mediácie v rámci súdneho konania, a to  aj formou  zážitkového 
vzdelávania sudcov. Sudcovia a vyšší súdni úradníci  prenesú do každodennej 
činnosti poznatky získané z oblasti mediácie a budú  efektívnejšie motivovať 
účastníkov konania k využívaniu mediácie aj formou  hradených  cca 3750 
mediačných hodín. V rámci projektu budú uskutočnené aj  výskumy a merania 
v oblasti používania a hlavne „zaužívania“ mediácie, bude  uskutočnené meranie 
efektívnosti mediácie  verzus súdneho rozhodnutia ako aj  časovej investície 
v prípade využitia mediácie, vytvorí sa vyhodnocovací manuál  pre sudcu v oblasti 
mediácie a stanovia sa indikátory pre meranie efektívnosti  mediácie, na základe 
ktorých bude možný nový zber dát aj v oblasti mediácie 
 
 
9. Očakávaný stav a merateľné ciele 

                                                        
6 V odôvodnených prípadoch sa uvedená tabuľka nevypĺňa, pričom je nevyhnutné do tejto časti uviesť podrobné 

a jasné zdôvodnenie, prečo nie je možné uviesť požadované údaje.  
7 Národný projekt by mal obsahovať minimálne jeden relevantný projektový ukazovateľ, ktorý sa agreguje  

do programového ukazovateľa. Pri ostatných projektových ukazovateľoch sa uvedie N/A. 

V tejto časti popíšte očakávané výsledky projektu s konkrétnym prínosom vo vzťahu k 
rozvoju oblasti pokrytej operačným programom a zrealizovaniu aktivít. V tabuľke 
nižšie uveďte projektové ukazovatele a iné údaje.  Projektové ukazovatele musia byť 
definované tak,  
aby odrážali výstupy/výsledky projektu a predstavovali kvantifikáciu toho, čo sa 
realizáciou aktivít za požadované výdavky dosiahne.6 

Cieľ  národného 
projektu 

Merateľný 
ukazovateľ 

Indikatívna 
cieľová 
hodnota 

Aktivita 
projektu 

Súvisiaci 
programový 
ukazovateľ7 

Vytváranie 
podmienok pre 

vykonávanie 
mediácie v rámci 
súdneho konania 

P0409 Počet 
sudcov, ktorí sa 

zúčastnili 
vzdelávacích 

činností 

60 Vytvorenie 
a realizácia 
podmienok 

pre 
efektívnu 
mediáciu 

 

Vytváranie 
podmienok pre 

vykonávanie 
mediácie v rámci 
súdneho konania 

P0587 Počet 
zrealizovaných 

hodnotení, 
analýz a štúdií 

3 Vytvorenie 
a realizácia 
podmienok 

pre 
efektívnu 
mediáciu 

N/A 



 
 

Vytváranie 
podmienok pre 

vykonávanie 
mediácie v rámci 
súdneho konania 

P0595 Počet 
zrealizovaných 
školení, kurzov, 

seminárov 
a iných  

vzdelávacích 
aktivít 

10 Vytvorenie 
a realizácia 
podmienok 

pre 
efektívnu 
mediáciu 

N/A 

Vytváranie 
podmienok pre 

vykonávanie 
mediácie v rámci 
súdneho konania 

P0309 Počet 
podporených 

rozhodcovských 
súdov a súdov, 

ktoré 
implementovali 
nástroje na ADR  

24 Vytvorenie 
a realizácia 
podmienok 

pre 
efektívnu 
mediáciu 

Počet 
rozhodcovský

ch súdov 
a súdov, ktoré 

získali 
podporu na 

implementova
nie nástrojov 

ADR 
Iné údaje, ktorými je možné sledovať napĺňanie cieľov národného projektu (ak 
relevantné) 

Cieľ národného 
projektu 

Ukazovateľ 
Indikatívna 

cieľová 
hodnota 

Aktivita projektu 

Vytvoriť 
podmienky pre 

zlepšenie 
spolupráce 

medzi súdmi 
a mediátormi 

Počet 
vzdelávacích 

aktivít pre 
sudcov, vyšších 

súdnych 
úradníkov a 
mediátorov 

10 Vytvorenie 
a realizácia 
podmienok 

pre 
efektívnu 
mediáciu  

 

Zefektívnenie 
využitia 

mediácie zo 
strany súdov 

Počet sudcov 
a VSÚ 

zapojených do 
projektu 

60-100 Vytvorenie 
a realizácia 
podmienok 

pre 
efektívnu 
mediáciu 

 

Zvýšenie dopytu 
po mediácii, 

zvýšenie 
občianskej 

participácie na 
riešení sporu 

Počet 
uskutočnených 

mediačných 
hodín 

3750 Vytvorenie 
a realizácia 
podmienok 

pre 
efektívnu 
mediáciu 

 

Meranie 
efektívnosti 

mediácie 
a súdneho 

rozhodnutia 

Počet 
uskutočnených 

výskumov 
a zavedených 
štatistických 

indikátorov pre 
zber údajov 

3 Vytvorenie 
a realizácia 
podmienok 

pre 
efektívnu 
mediáciu 

 



 
 

V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte údaje za každý merateľný 

ukazovateľ. 

 
10. Bližší popis merateľných ukazovateľov.8  

Predmetná časť sa týka projektových ukazovateľov  

Názov merateľného 
ukazovateľa9 

Počet sudcov, ktorí sa zúčastnili vzdelávacích činností 

Akým spôsobom sa 
budú získavať dáta? 

Prezenčné listiny 

 

Predmetná časť sa týka projektových ukazovateľov  

Názov merateľného 
ukazovateľa10 

Počet podporených rozhodcovských súdov a súdov, ktoré 
implementovali nástroje na ADR 

Akým spôsobom sa 
budú získavať dáta? 

Analytické dáta zo súdov, ktoré sa implementovali mediáciu 

 
 
 

Predmetná časť sa týka projektových ukazovateľov  

Názov merateľného 
ukazovateľa11 

Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií 

Akým spôsobom sa 
budú získavať dáta? 

Analytické centrum MS SR, riadené rozhovory, výskumné 
dotazníky 

 

Predmetná časť sa týka projektových ukazovateľov  

Názov merateľného 
ukazovateľa12 

Počet zrealizovaných školení, kurzov, seminárov a iných  
vzdelávacích aktivít 

Akým spôsobom sa 
budú získavať dáta? 

Prezenčné listiny, uskutočnené vzdelávacie aktivity 

V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte údaje za každý z nich. 
 
11. Očakávané dopady 
Zoznam prínosov a prípadných iných dopadov, ktoré sa dajú očakávať  
pre jednotlivé cieľové skupiny 

                                                        
8 V odôvodnených prípadoch sa uvedená tabuľka nevypĺňa, pričom je nevyhnutné do tejto časti uviesť podrobné 

a jasné zdôvodnenie, prečo nie je možné uviesť požadované údaje. 
9 V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte tabuľku za každý merateľný ukazovateľ. 
10 V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte tabuľku za každý merateľný ukazovateľ. 
11 V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte tabuľku za každý merateľný ukazovateľ. 
12 V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte tabuľku za každý merateľný ukazovateľ. 



 
 

Dopady  Cieľová 
skupina (ak 
relevantné) 

Počet13 

Odbremenenie súdov snahou 
o riešenie sporov formou mediácie 

Zamestnanci   
krajských 

a okresných 
súdov 

60 -100 

Finančné výhody pri riešení sporu 
formou mediácie, zlepšenie 
prístupu k spravodlivosti pre 
občanov, zvýšenie občianskej 
participácie na riešení sporu 

Verejnosť - 

 
Podnecovanie potenciálu mediácie 
zo strany sudcov 

Mediátori 195 

stanovenie štatistických dát 
potrebných pre zber dát v rámci 
mediácie, vyhodnocovanie 
mediácie a jej dopadu, výskum 
v oblasti používanie a využívania 
mediácie sudcami 

Ministerstvo 
spravodlivosti 

SR 

1 

V prípade viacerých cieľových skupín, doplňte dopady na každú z nich. 

 
12. Aktivity 

a) Uveďte detailnejší popis aktivít.  
Projekt má jednu hlavnú aktivitu s názvom „Vytvorenie a realizácia podmienok pre 
efektívnu mediáciu“, ktorá sa skladá z troch podaktivít: Vytvorenie siete mediátorov, 
sudcov a vyšších súdnych úradníkov, Realizácia výskumu a Uskutočnené mediácie 
formou dohody alebo čiastočnej dohody (realizácia podmienok pre efektívnu mediáciu).  
V rámci podaktivity Vytvorenie siete mediátorov, sudcov a vyšších súdnych úradníkov je 
cieľom budovať inštitút mediácie  „zdola“ na princípe dobrovoľnosti, bez legislatívnych 
zásahov vytváraním podmienok pre vykonávanie mediácie v rámci súdneho konania, 
a to aj formou  zážitkového vzdelávania sudcov. Keďže je inštitút mediácie založený na 
dobrovoľnosti, ale z nášho pohľadu je žiaduce, aby čo najviac sporov bolo riešených 
mimosúdne, je potrebné v čo najväčšej miere inými prostriedkami než nariaďovacou 
normou motivovať strany k tomu, aby mali záujem svoj spor riešiť pomocou mediátora. 
Aj v prípadoch, ak už súdne konanie začalo, je možné podporovať strany sporu 
v zmierlivom riešení.  Úlohou sudcov v takomto procese, keď sa mu umožňuje, aby 
odporučil účastníkom, aby sa pokúsili o zmier mediáciou, bude čo najkvalifikovanejšie 
účastníkov konania poučiť o tom, čo bude na ich prospech, ak sa konanie, ktoré už bolo 
začaté, skončí schválením súdneho zmieru pred začatím pojednávania, po jeho začatí, 
prípadne, ak sa aspoň časť súdneho sporu vyrieši na základe mediácie zmierom. V tomto 
prípade zohráva veľkú úlohu sudca, ktorí bude účastníkom konania odporúčať práve 
mediáciu, nakoľko tá prispeje k zrýchleniu súdneho konania. Výstupom tejto aktivity 
budú zrealizované školenia, kurzy, semináre a iné vzdelávacie aktivity v celkovom počte 

                                                        
13 Ak nie je možné uviesť početnosť cieľovej skupiny, uveďte do tejto časti zdôvodnenie. 



 
 

10 a viac a budú cielené hlavne na sudcov a vyšších súdnych úradníkov. Budú vytvorené 
metodické a analytické dokumenty pre sudcov a vyšších súdnych úradníkov, ako 
úspešne implementovať mediáciu do svojej praxe a profesie a vytvorí sa vyhodnocovací 
manuál pre sudcu v oblasti mediácie 
V rámci podaktivity Realizácia výskumu budú uskutočnené aj výskumy a merania 
v oblasti používania a hlavne „zaužívania“ mediácie, bude uskutočnené meranie 
efektívnosti mediácie  verzus súdneho rozhodnutia ako aj časovej investície v prípade 
využitia mediácie a stanovia sa indikátory pre meranie efektívnosti mediácie, na základe 
ktorých bude možný nový zber dát aj v oblasti mediácie. Výstupom tejto aktivity budú 
uskutočnené merania a výskumu v počte  minimálne 2 a viac a stanovia sa indikátory 
pre meranie efektívnosti v počte minimálne 4. 
V rámci podaktivity Uskutočnené mediácie formou dohody alebo čiastočnej dohody 
(realizácia podmienok pre efektívnu mediáciu) budú uskutočnené mediácie, ktoré budú 
hradené z národného projektu. Tieto mediácie odporučí sudca (odporúčací charakter 
prípadne prerušenie pojednávania a odklad sporu) a prizve mediátora. Ministerstvo 
spravodlivosti na základe verejného obstarávania pridelí mediátora a poskytne 
účastníkom sporu informácie o mediácii. Takisto bude MS SR riešiť aj procesné otázky 
napr. ako postupovať voči súdu v prípade úspešnej mediácie, získavanie štatistických 
informácií o mediáciach priamo od mediátorov atď. Po realizácii hradených mediačných 
hodín (minimálne 3750 hodín) bude predpoklad, že sudcovia a vyšší súdni úradníci  
ktorým sa tento model osvedčí, môžu z vlastnej skúsenosti formulovať odporúčania pre 
ostatných sudcov, ktoré budú podložené konkrétnymi informáciami a vlastnou 
skúsenosťou 

 
 
b) V tabuľke nižšie uveďte rámcový popis aktivít, ktoré budú v rámci identifikovaného 
národného projektu realizované  a ich prepojenie so špecifickými cieľmi. 
 

V prípade viacerých aktivít, doplňte informácie za každú z nich. 

 
13. Rozpočet  

 
Jasne uveďte, ako bol pripravovaný indikatívny rozpočet a ako spĺňa kritérium 
„hodnota za peniaze“, t. j. akým spôsobom bola odhadnutá cena za každú položku, 

Názov aktivity Cieľ, ktorý má byť 
aktivitou 
dosiahnutý (podľa 
sekcie Očakávaný 
stav) 

Spôsob realizácie 
(žiadateľ a/alebo 
partner) 

Predpokladaný 
počet mesiacov 
realizácie aktivity 

Vytvorenie 
a realizácia 
podmienok pre 
efektívnu mediáciu 

 Informovanosť 
verejnosti o 
mimosúdnom 
riešení sporov, 
zvýšenie 
podmienok pre 
postúpenie sporu 
na mediáciu zo 
strany súdov 

žiadateľ 36 



 
 

napr. prieskum trhu, analýza minulých výdavkov spojených s podobnými aktivitami, 
nezávislý znalecký posudok, v prípade, ak príprave projektu predchádza 
vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti, ktorej výsledkom je, o. i. aj určenie výšky 
alokácie, je potrebné uviesť túto štúdiu ako zdroj určenia výšky finančných 
prostriedkov. Skupiny výdavkov doplňte v súlade s MP CKO č. 4 k číselníku 
oprávnených výdavkov v platnom znení. V prípade operačných programov 
implementujúcich infraštruktúrne projekty, ako aj projekty súvisiace s obnovou 
mobilných prostriedkov, sa do ukončenia verejného obstarávania uvádzajú položky 
rozpočtu len do úrovne aktivít. 
 
Indikatívny rozpočet bol pripravovaný na základe prieskumov trhu v spolupráci 
s rodinnými mediátormi a právnikmi. Na jednotlivé položky boli uskutočnené 
predbežné prieskumy trhy, hodinové sadzby lektorov, konzultantov, expertov 
a výskumníkov boli nastavované v rámci odboru národných projektov OP EVS už 
v predchádzajúcich národných projektoch.  Nakoľko sa v rovnakom čase pripravoval 
projekt Vzdelávania zamestnancov rezortu spravodlivosti, množstvo jednotkových 
cien už bolo uskutočnených formou prieskumu trhu a tieto boli premietnuté aj do 
nacenenia tohto národného projektu.  

 
Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na realizáciu národného projektu 
a ich výstižné zdôvodnenie 

Predpokladané 
finančné 
prostriedky na 
hlavné aktivity 

Celková suma  
 

Uveďte plánované vecné vymedzenie 

Aktivita 1   
skupina výdavkov - 
služby 

592 000,- Eur Uskutočnené mediačné hodiny, zrealizované 
konferenčné/vzdelávanie/informačné 
aktivity 

skupina výdavkov – 
mzdové výdavky 

363 910,00 Eur Personálne výdavky – lektori, experti, 
výskumníci 

Hlavné aktivity 
SPOLU 

955 910,00 Eur  

Predpokladané 
finančné 
prostriedky na 
podporné aktivity  

158 400,- Eur  

skupina výdavkov – 
personálne 
výdavky 

158 400,- Eur Mzdy projektového tímu 

skupina výdavkov   
Podporné aktivity 
SPOLU 

158 400,- Eur  

CELKOM 1 114 310,- Eur  
 
14. Deklarujte, že NP vyhovuje zásade doplnkovosti (t. j. nenahrádza verejné  

alebo ekvivalentné štrukturálne výdavky členského štátu v súlade s článkom 95 
všeobecného nariadenia). NP vyhovuje zásade doplnkovosti.  



 
 

 
15. Bude v národnom projekte využité zjednodušené vykazovanie výdavkov? Ak áno, 

aký typ?  V národnom projekte bude využité zjednodušené vykazovanie výdavkov 
pokiaľ to detailná štruktúra výdavkov projektu umožní. 

 
16. Štúdia uskutočniteľnosti vrátane analýzy nákladov a prínosov 

Informácie sa vypĺňajú iba pre investičné14 typy projektov.  
 

Štúdia uskutočniteľnosti vrátane analýzy nákladov a prínosov 

Existuje relevantná štúdia 
uskutočniteľnosti15 ? (áno/nie) 

 

Ak je štúdia uskutočniteľnosti 
dostupná na internete , uveďte jej 
názov a internetovú adresu, kde 
je štúdia zverejnená 

 

V prípade, že štúdia 
uskutočniteľnosti nie je  dostupná 
na internete, uveďte webové sídlo 
a termín, v ktorom predpokladáte 
jej zverejnenie (mesiac/rok) 

 

 

                                                        
14 Investičný projekt – dlhodobá alokácia finančného aj nefinančného kapitálu na naplnenie investičného zámeru 

až do etapy, kedy projekt vstúpi do prevádzkovej etapy a prípadne začne generovať stabilné príjmy. Investičný 

projekt smeruje k: výstavbe stavby alebo jej technickému zhodnoteniu; nákupu pozemkov, budov, objektov 

alebo ich častí; nákupu strojov, prístrojov, tovarov a zariadení; obstaraniu nehmotného majetku vrátane softvéru. 

Zdroj: Uznesenie Vlády SR č. 300 z 21.6.2017 k návrhu Rámca na hodnotenie verejných investičných projektov 

v SR. 
15   Pozri aj  Uznesenie Vlády SR č. 300 z 21.6.2017 k návrhu k návrhu Rámca na hodnotenie verejných 

investičných projektov v SR (dostupné na: 

http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=26598 ) 

http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=26598

