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Informačný list predmetu 

 

Kód:  Názov: Probácia a mediácia 

Študijný odbor: SOCIÁLNA PRÁCA                           

Garantuje:  

Doc. PhDr. Antonín Kozoň, PhD. 

Zabezpečuje:  

PhDr. Vladimír Cehlár 

Obdobie štúdia 

predmetu: 

LS 2010/2011  

Forma výučby: externá 

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 8 

 

Počet kreditov:  
3 

 

Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: písomný test/skúška 

 

Cieľ predmetu:  Cieľom prednášky je vysvetliť študentom, čo je restoratívna  justícia, 

oboznámiť ich s jej implementáciou prostredníctvom alternatívnych trestov, ktoré majú 

pozitívny dopad na odsúdeného a jeho sociálne prostredie. Oboznámiť študentov 

s problematikou probácie a mediácie v trestnom konaní, priblíţiť jednotlivé inštitúty 

z pohľadu sociálnej práce a vysvetliť postavenie probačného a mediačného úradníka 

v tomto procese. 

Stručná osnova predmetu:  

 Restoratívna justícia a alternatívne tresty 

 Probácia a jej podstata  

 Primárna úloha probačného úradníka 

 Pôsobenie probačné úradníka v praxi (probačné programy) 

 Všeobcené zásady sociálnej práce a probácie 

 Mediácia v tresnom práve 

 Základné princípy mediácie a ich obmedzenia 

 Mediátor a jeho základné prístupy k práci 

 Proces mediácie 

 Postavenie obvineného, poškodeného, zákonného zástupcu mladistvého 

a sociálneho pracovníka v procese probácie a mediácie. 

Literatúra:  

 Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon 

 Zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok  

 Zákon č. 550/2003 Z.z. o probačných a mediačných úradníkoch  

 Zákon č. 528/2005 Z.z. o výkone trestu povinnej práce 

 Matoušek, O.: Slovník sociálneho pracovníka, Praha, 2005 

 Odporúčanie Rady Európy č. (99) 19 o Mediácii v trestných veciach 

  Nikolaus,B., Enkelmann.: Sila motivácie, Ako motivovať seba aj iných,1997 

 Štandardné minimálne pravidlá Organizácie spojených národov pre mimoväzobné 

opatrenia (Tokijské pravidlá) (Rezolúcia valného zhromaţdenia 45/110, 14. 

December 1990 

  Holá,L.: Mediace. Zpusob řešení medzilidských konfliktu. Praha, 2003 

  Stolář, A.,Púry,F.,Šámal,P.: Alternativní řešení trestních věcí v praxi. Praha,2000 

  Záverečná správa „Podpora ďalšieho zvyšovania súdnych kapacít v oblasti 

trestných veci. Federálne ministerstvo spravodlivosti Belgicka. Brusel, 2009 

 Oláh, M., Schavel, M.: Sociálne poradenstvo a komunikácia. Prešov: VŠ ZaSP sv. 

Alţbety, 2006 

V Ţiline, 27. jún 2010 PhDr. Vladimír Cehlár 



 


