Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Odporúčania adresované Slovenskej republike počas tretieho kola Univerzálneho
periodického hodnotenia Rady OSN pre ľudské práva
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Charakter predkladaného materiálu

☒

Materiál nelegislatívnej povahy

☐

Materiál legislatívnej povahy

☐

Transpozícia práva EÚ

V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:
Termín začiatku a ukončenia PPK
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
Predpokladaný termín predloženia na rokovanie
vlády SR*

Materiál nebol zaslaný na PPK
Apríl 2019
Máj 2019

2. Definovanie problému
Jedným z dôležitých nástrojov Rady OSN pre ľudské práva v procese monitorovania
a hodnotenia stavu dodržiavania ľudských práv jednotlivými členskými štátmi je univerzálne
periodické hodnotenie. Slovenská republika bola v rámci univerzálneho periodického
hodnotenia predmetom tretieho kola hodnotenia 28. januára 2019. V rámci tohto hodnotenia
bolo Slovenskej republike adresovaných celkovo 195 odporúčaní.
3. Ciele a výsledný stav
Cieľom je poskytnúť Rade OSN pre ľudské práva v Ženeve stanovisko vlády SR k akceptácii,
čiastočnej akceptácii, resp. odmietnutiu odporúčania, ako aj stanoviť gestorstvo a určiť
spolupracujúce subjekty pri jednotlivých odporúčaniach.
4. Dotknuté subjekty
Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy podľa stanovenia gestorstva a určenia
spolupracujúceho subjektu.
5. Alternatívne riešenia
Alternatívne riešenia neboli posudzované.
6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?

☐ Áno

☒ Nie

7. Transpozícia práva EÚ
Materiál netransponuje právo EÚ.
8. Preskúmanie účelnosti**
Preskúmanie účelnosti nebude vykonané.
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu
legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné

9. Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy

☐

Pozitívne

☒

Žiadne

☐

Negatívne

☐

Áno

☐

Nie

☐

Čiastočne

☐

Pozitívne

☒

Žiadne

☐

Negatívne

☐

Pozitívne

☐

Žiadne

☐

Negatívne

Sociálne vplyvy

☐

Pozitívne

☒

Žiadne

☐

Negatívne

Vplyvy na životné prostredie

☐

Pozitívne

☒

Žiadne

☐

Negatívne

Vplyvy na informatizáciu

☐

Pozitívne

☒

Žiadne

☐

Negatívne

Vplyvy na služby verejnej správy pre
občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na
občana
vplyvy na procesy služieb vo verejnej
správe

☐

Pozitívne

☒

Žiadne

☐

Negatívne

☐

Pozitívne

☒

Žiadne

☐

Negatívne

z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Vplyvy na podnikateľské prostredie
z toho vplyvy na MSP

10. Poznámky
Bez doplňujúcich informácií.
11. Kontakt na spracovateľa
JUDr. Peter Klenovský, hlavný štátny radca | odbor ľudských práv
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Hlboká cesta 2 | 833 36 Bratislava | Slovensko
tel.: +421 2 5978 3782
peter.klenovsky@mzv.sk
12. Zdroje
Odporúčania adresované SR v rámci tretieho kola UPR, predbežné prihlásenie sa rezortov ku
gestorstvu a spolupráci.
13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Materiál nebol predložený na PPK ani na stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných
vplyvov z PPK.

