Predkladacia správa
Materiál „Odporúčania adresované Slovenskej republike počas tretieho kola Univerzálneho
periodického hodnotenia Rady OSN pre ľudské práva“ sa predkladá ako iniciatívny a jeho
cieľom je poskytnúť vláde Slovenskej republiky prehľad o odporúčaniach, ktoré boli Slovensku
adresované 28. januára 2019 v Ženeve v rámci tretieho kola mechanizmu Univerzálneho
periodického hodnotenia (ďalej ako „UPR“) Rady Organizácie Spojených národov pre ľudské
práva.
Účelom materiálu je zadefinovanie gestorstva a návrh pozícií Slovenskej republiky
k akceptácii, čiastočnej akceptácii, resp. odmietnutiu jednotlivých odporúčaní tretieho kola
univerzálneho periodického hodnotenia, ktorého objektom je Slovenská republika po rokoch
2009 a 2014 po tretíkrát v roku 2019. Predkladaný materiál obsahuje stručnú popisnú
informáciu o priebehu a výsledkoch posudzovania, ako aj krátky komentár ohľadom
implementácie odporúčaní adresovaných Slovenskej republike. Prehľad odporúčaní poskytuje
obraz o stave ochrany a podpory ľudských práv z pohľadu členských krajín OSN v oblastiach,
v ktorých podľa ich názoru nebol v SR zaznamenaný požadovaný pokrok alebo kde dochádza
k zaostávaniu implementácie.
Odporúčania sú označené číslom a názvom krajiny, ktorá odporúčanie Slovenskej republike
adresovala. Z dôvodu horizontálneho charakteru väčšiny odporúčaní je informovanosť
a koordinovaná spolupráca príslušných inštitúcií a orgánov v Slovenskej republike pri ich
vyhodnocovaní a realizácii nevyhnutná. V tomto smere by mal materiál napomôcť príprave
Slovenskej republike na nasledujúci cyklus hodnotenia a zároveň pri ďalšom zdokonaľovaní
systému ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike aj formou implementácie
odporúčaní v rámci vnútroštátnych mechanizmov a procesov.
Slovenská republika má povinnosť vyjadriť sa k akceptácii, čiastočnej akceptácii, resp.
k odmietnutiu odporúčaní najneskôr do 10. júna 2019.
Predkladateľ materiálu koordinoval prípravu a priebeh 3. kola UPR s dotknutými
ministerstvami a ďalšími štátnymi orgánmi. Odporúčania boli pred predložením materiálu na
rokovanie vedenia Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej
republiky prerokované s vecne príslušnými rezortmi a inštitúciami, ktoré zaujali stanovisko ku
gestorstvu a ich akceptácii. Neakceptovanie odporúčaní sa navrhuje pri desiatich
odporúčaniach (č. 4, 5, 6, 7, 8, 10, 71, 96, 142 a 143) a čiastočná akceptácia sa navrhuje pri
deviatich odporúčaniach (č. 9, 36, 79, 109, 144, 145, 146, 147 a 181).
Súčasťou tohto materiálu je aj návrh stanoviska vlády Slovenskej republiky k akceptácii,
čiastočnej akceptácii, resp. odmietnutiu jednotlivých odporúčaní, ktoré bude po schválení
komunikované Sekretariátu Rady OSN pre ľudské práva v Ženeve. V stanovisku sa Slovenská
republika zároveň zaväzuje predložiť v stanovenom termíne do dva a pol roka, tzv. priebežnú
správu o plnení obdržaných odporúčaní. Tento záväzok vychádza aj z členstva Slovenskej
republiky v Rade OSN pre ľudské práva, ktoré obvykle predpokladá, že práve členské krajiny,
ktoré sú objektom UPR hodnotenia, takú správu vypracujú.
Predkladateľ materiálu, na základe implementačnej skúsenosti z ostatných dvoch kôl
posudzovania UPR (roky 2009 a 2014), navrhuje vláde Slovenskej republiky schváliť pri
jednotlivých odporúčaniach gestorstvo, resp. spoluprácu príslušných rezortov pri
implementácii odporúčaní.

Od 25. apríla do 10. mája 2019 sa uskutočnilo k predkladanému materiálu medzirezortné
pripomienkové konanie.
V medzirezortnom pripomienkovom konaní bolo k materiálu uplatnených dvadsať zásadných
pripomienok, a to zo strany Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, verejnosti a občianskeho
združenia Poradňa pre občianske a ľudské práva.
Deväť zásadných pripomienok Ministerstva vnútra Slovenskej republiky bolo odstránených
počas rozporového konania 16. mája 2019, pričom jedna bola predkladateľom pripomienky po
rozporovom konaní stiahnutá. Sedem pripomienok, označených ako zásadné, bolo doručených
zo strany verejnosti, z toho šesť od p. Andreja Koperdana (dve ním uplatnené pripomienky boli
identické) a jedna bola predložená p. Jarmilou Filovou. Štyri pripomienky, označené ako
zásadné, boli predložené občianskym združením Poradňa pre občianske a ľudské práva. Keďže
uvedené subjekty ospravedlnili svoju neúčasť na prerokovaní nimi uplatnených pripomienok,
na ktoré ich pozval predkladateľ, tieto boli posúdené bez ich prítomnosti s vecne príslušnými
rezortmi a následne vyhodnotené.
Z rozporového konania a prerokovania pripomienok verejnosti a občianskeho združenia bola
vypracovaná zápisnica, ktorá je súčasťou tohto materiálu.
Vzhľadom na skutočnosť, že všetky zásadné pripomienky uplatnené povinne
pripomienkujúcim subjektom boli akceptované, materiál sa predkladá na rokovanie vlády
Slovenskej republiky bez rozporov.
Pred zaradením na rokovanie vlády Slovenskej republiky bol materiál 23. mája 2019
prerokovaný v Rade vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny
a rodovú rovnosť, ktorá ho uznesením č. 218 vzala na vedomie.

