Odporúčania adresované Slovenskej republike počas tretieho kola Univerzálneho
periodického hodnotenia Rady OSN pre ľudské práva
I. Informácia o priebehu a výsledku posudzovania Slovenskej republiky v rámci mechanizmu
Univerzálneho periodického hodnotenia Rady OSN pre ľudské práva
Slovenská republika je v roku 2019 súčasťou tretieho kola posudzovania implementácie
ľudsko-právnych záväzkov v rámci UPR Rady OSN pre ľudské práva v Ženeve.
Procedúra UPR bola založená na základe rezolúcie Valného zhromaždenia OSN č. 60/251 z 15.
marca 2006, ktorou bola vytvorená Rada OSN pre ľudské práva. UPR ako osobitný
mechanizmus Rady OSN pre ľudské práva umožňuje členským štátom OSN v pravidelných
intervaloch interaktívne a vzájomne hodnotiť stav ochrany a podpory ľudských práv. Hlavnou
úlohou UPR je upozorniť na výzvy a otvorené otázky pri implementácii ľudských práv na
vnútroštátnej úrovni, ako aj poskytnúť komplexný obraz o stave ľudských práv v konkrétnej
krajine ponúknutím námetov a odporúčaní v ľudskoprávnej oblasti. Hodnotenie sa koná
v pravidelných 4 a pol ročných cykloch. Tento proces je významný nielen
z medzinárodnopolitického pohľadu, ale aj pre vnútroštátne orgány z hľadiska uplatňovania
ľudských práv a aplikačnej praxe.
Jedným z východiskových dokumentov pre posudzovanie Slovenskej republiky členskými
štátmi OSN a Radou OSN pre ľudské práva je situačná správa o ochrane ľudských práv
v Slovenskej republike, schválená uznesením vlády Slovenskej republiky č. 440 z 26.
septembra 2018. Ďalším zdrojom informácií bola kompilácia odporúčaní zmluvných orgánov
OSN a osobitných procedúr Rady OSN pre ľudské práva vypracovaná Úradom vysokej
komisárky OSN pre ľudské práva, ako aj podklady medzinárodných alebo mimovládnych
organizácií a iných relevantných subjektov.
Delegáciu Slovenskej republiky, ktorá v Ženeve 28. januára 2019 prezentovala dosiahnutý
pokrok implementácie záväzkov zo strany Slovenskej republiky, viedol štátny tajomník
ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí František Ružička. Jej členmi, okrem
zástupcov ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí boli zástupcovia
ministerstva spravodlivosti, ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ministerstva vnútra,
ministerstva kultúry, ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, ministerstva zdravotníctva
a úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity.
Vedúci delegácie prezentoval pokrok, ktorý Slovenská republika dosiahla v uplynulom období
pri rozvoji ľudských práv a ich ochrane s akcentom na viaceré ľudskoprávne témy.
V interaktívnom dialógu s členskými štátmi OSN delegácia predstavila ľudskoprávnu politiku
Slovenska, prijaté stratégie a pozitívne opatrenia, ktoré boli realizované v spolupráci vládnych
inštitúcií a mimovládneho sektora.
Členovia delegácie informovali predovšetkým o:
 krokoch v boji proti extrémizmu, xenofóbii, nenávistným prejavom, ako aj iniciatívam
na podporu slobody prejavu,
 zákaze diskriminácie, postavení LGBTI osôb a výkone spravodlivosti v SR,
 zriadení a pôsobení komisárov pre deti a pre zdravotne postihnutých,
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otázkach rodovej rovnosti1 a rovnosti príležitostí,
postavení Rómov, vrátane otázok spojených so vzdelávaním Rómov a poskytovania
zdravotnej starostlivosti,
registrácii náboženských spoločností,
vedúci delegácie prezentoval menšinovú politiku, stratégiu rodovej rovnosti, opatrenia
na odstránenie rasovej diskriminácie, ako aj na ochranu práv dieťaťa.

Členské štáty OSN ocenili pokrok, ktorý Slovenská republika dosiahla pri posilňovaní
legislatívneho a inštitucionálneho rámca ochrany ľudských práv, osobitne ocenili vytvorenie
inštitútov komisára pre osoby so zdravotným postihnutím a komisára pre práva dieťaťa, ako aj
prijatie viacerých strednodobých stratégií a akčných plánov na ochranu ľudských práv
v Slovenskej republike.
Počas interaktívneho dialógu vystúpilo 82 štátov, z toho 22 členských krajín EÚ. Slovenskej
republike bolo adresovaných 195 odporúčaní. Témy, na ktoré sa sústredili členské krajiny OSN
vo svojich odporúčaniach adresovaných Slovenskej republike boli predovšetkým:










potláčanie extrémizmu a nenávistných prejavov, vrátane zlepšenia ochrany novinárov,
urýchlené vyšetrenie vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej a potrestanie
páchateľov,
prijatie opatrení vo vzťahu k rómskej populácii vo všetkých oblastiach ich života
a zvýšenie úsilia o ich integráciu do spoločnosti,
výzva na ratifikáciu Opčného protokolu k Dohovoru proti mučeniu a inému krutému,
neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu, Dohovoru Rady
Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu
(Istanbulský dohovor) a Medzinárodného dohovoru o ochrane práv všetkých
migrujúcich pracovníkov a členov ich rodín,
zvýšenie účasti žien v politickom živote, pokračovanie v úsilí o zlepšenie rodovej
rovnosti v krajine,
uskutočnenie legislatívnych krokov potrebných na zabezpečenie toho, aby Slovenské
národné stredisko pre ľudské práva bolo plne v súlade s Parížskymi princípmi,
pokračovanie v ochrane a podpore práv LGBTI osôb,
zvýšenie úsilia v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi vrátane zlepšenia
vnútroštátneho mechanizmu na identifikáciu, ochranu a rehabilitáciu obetí
obchodovania s ľuďmi.

Vo svojom záverečnom vystúpení vedúci slovenskej delegácie zdôraznil, že predložené
podnety a odporúčania vláda Slovenskej republiky v spolupráci s občianskou spoločnosťou
a verejnosťou dôsledne posúdi a preskúma možnosti a spôsoby ich implementácie v záujme
posilnenia inštitucionálnej architektúry rozvoja ľudských práv. Vedúci delegácie osobitne
vyzdvihol potrebu ochrany slobody prejavu, právneho štátu a podpory multilateralizmu pri
riešení globálnych otázok.

1

Vo všetkých častiach tohto materiálu a vo vzťahu ku všetkým odporúčaniam, kde sa uvádza pojem „rodová rovnosť“ predkladateľ
vychádza z pojmológie zavedenej v Celoštátnej stratégii rodovej rovnosti v Slovenskej republike, podľa ktorej „rodová rovnosť
(Gender equality + gender equity) je synonymom rovnosti mužov a žien, pričom zdôrazňuje ako cieľ rovnosť v sociálnom postavení
mužov a žien odstraňovaním existujúcich nerovností“.
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II. Implementácia odporúčaní
Odporúčania adresované členských štátom OSN v rámci UPR nemajú právne záväznú povahu.
Napriek tomu sa od štátov očakáva, že sa nimi budú dôsledne zaoberať a pristúpia k prijatiu
opatrení na ich implementáciu.
Členské krajiny EÚ sa zasadzujú za zodpovedný a precízny prístup k procesu UPR. Súčasne
kladú dôraz na priebežné vyhodnocovanie odporúčaní a ich implementáciu. Práve skutočnosť,
že procedúra UPR je založená na interaktívnom hodnotení členskými krajinami OSN, vytvára
z nej jedinečný mechanizmus. Takýto spôsob hodnotenia dáva na jednej strane priestor na
univerzálne a objektívne hodnotenie, avšak na strane druhej prináša so sebou aj riziko vnášania
politizácie pri hodnotení stavu ľudských práv, ktoré by malo ostať výsostne expertnou otázkou.
Tretie kolo hodnotenia UPR je všeobecne charakterizované nárastom počtu odporúčaní.
V porovnaní s 1. kolom, kedy Slovenská republika dostala 91 odporúčaní, sa v 2. kole zvýšil
ich počet na 146 odporúčaní. Nárast počtu odporúčaní je prevažujúcim trendom hodnotiacich
procesov a súčasne jedným z dôkazov aktívneho záujmu a prístupu štátov k mechanizmu UPR.
Nárast odporúčaní je možné pozorovať v prípade väčšiny členských štátov OSN. Napr. NSR
bolo v prvom kole UPR v r. 2009 adresovaných 44 odporúčaní, v roku 2013 tomu bolo 200
a v roku 2018 až 259 odporúčaní. Obdobne, Francúzsku bolo v roku 2008 adresovaných 33
odporúčaní, v roku 2013 tomu bolo 166 a v treťom kole v roku 2018 297 odporúčaní.
Holandsku bol v treťom kole (2017) adresovaný dvojnásobný počet odporúčaní (203)
v porovnaní s rokom 2012 (119 odporúčaní), zatiaľ čo v prvom kole Holandsku členské krajiny
OSN adresovali len 31 odporúčaní. V prípade Českej republiky je taktiež nárast odporúčaní
zrejmý. Pokiaľ v r. 2008 tomu bolo 30, v roku 2012 bolo adresovaných 136 odporúčaní a v roku
2017 dvestojeden odporúčaní.
Na druhej strane je potrebné upozorniť na skutočnosť, že dôvodom aritmetického nárastu počtu
odporúčaní je aj metodika Rady OSN pre ľudské práva, ktorá z obsahovo a tematicky zhodných
odporúčaní zlučuje iba tie, ktoré sú textáciou doslovne identické. Preto sú viaceré odporúčania
adresované Slovenskej republike (napr. č. 1-3, 6-10 alebo 18-25) vykazované samostatne, aj
keď sa vzťahujú k tomu istému predmetu.
Nárast počtu odporúčaní môže do značnej miery predstavovať ohrozenie celého mechanizmu,
kedy niektoré hodnotené štáty jednoducho nebudú schopné vysporiadať sa s obrovským
počtom odporúčaní. Kvôli nezvládnuteľnému počtu odporúčaní môže zlyhať ich
implementácia, čím sa môže proces UPR minúť svojmu účelu. Aj z tohto dôvodu sa na pôde
Rady OSN pre ľudské práva objavujú iniciatívy na racionálnejší prístup k UPR, vrátane
obmedzenia počtu odporúčaní adresovaných hodnotenej krajine.
Viaceré témy a odporúčania, ktoré rezonovali pre Slovenskú republiku počas druhého kola
UPR (2014), nie sú už predmetom posudzovania tretieho kola v tomto roku. Ide napr.
o odporúčania k Dohovoru na ochranu všetkých osôb pred nedobrovoľným zmiznutím a
Dohovorom ILO č. 169 a 189, k implementácii odporúčaní ombudsmanky, ku podpore rodiny
ako zväzku muža a ženy a k zachovaniu ochrany práva na život od počatia až po prirodzenú
smrť.
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Aktuálne kolo hodnotiaceho mechanizmu však prinieslo pre Slovenskú republiku nové
odporúčania, konkrétne k ratifikácii tzv. Istanbulského dohovoru, k zabezpečeniu ochrany a
bezpečnosti novinárov, ku vyšetrovaniu vraždy J. Kuciaka a jeho snúbenice, k plneniu
dobrovoľných záväzkov a prísľubov Slovenskej republiky počas členstva v Rade OSN pre
ľudské práva (2018-2021), ku garancii nezávislosti komisára pre deti, k boju proti radikalizácii
mladých ľudí, k agende podnikania a ľudských práv, k prijatiu legislatívy schvaľujúcej
manželstvá párov rovnakého pohlavia alebo k podpore vzdelávania o ľudských právach. Aj
k týmto odporúčaniam sa Slovenská republika vyjadruje v predkladanom materiáli, pričom
niektoré z nich akceptuje a niektoré odmieta.
Mnohé z odporúčaní adresovaných Slovenskej republike majú horizontálny charakter. Preto je
nevyhnutná včasná riadna informovanosť a koordinovaná spolupráca príslušných
vnútroštátnych aktérov pri ich vyhodnocovaní a realizácii. Metodika aktuálneho spracovania
odporúčaní so stanovením gestorského rezortu, resp. inštitúcie s vyjadrením sa k akceptácii,
čiastočnej akceptácii alebo odmietnutiu odporúčania a súvisiace nastavenie medzirezortného
dialógu by sa tak mali stať základom pri príprave a koncipovaní ďalších správ predkladaných
v procese UPR.
Odporúčania sú v materiáli označené číslom podľa poradia, v akom boli Slovenskej republike
adresované. Pri hodnotení odporúčaní treba zobrať do úvahy aj skutočnosť, že niektoré z nich
nemusia nevyhnutne zodpovedať realite v Slovenskej republike. Nepresnosti môžu vyplývať z
neúplných zdrojov o stave agendy ľudských práv na Slovensku, resp. nepresných informácií,
ktorými hodnotiace štáty disponujú. V aktuálnej fáze posudzovania sa z procesného hľadiska
nie je možné k odporúčaniam meritórne vyjadrovať. Túto možnosť Slovenská republika
efektívne využije pri príprave vecného argumentária pre nasledujúce hodnotiace obdobie.
III.

Odporúčania, stanovenie gestorstva a stanovisko SR k jednotlivým odporúčaniam

UPR/1

Ratifikovať Opčný protokol k Dohovoru proti mučeniu a inému krutému,
neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu (Azerbajdžan)
(Česká republika) (Chorvátsko) (Čierna Hora) (Senegal) (Švajčiarsko);

UPR/2

Bezodkladne ratifikovať Opčný protokol k Dohovoru proti mučeniu a inému
krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu
(Dánsko);

UPR/3

Pristúpiť k Opčnému protokolu k Dohovoru proti mučeniu a inému krutému,
neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu (Brazília);
Urýchliť ratifikáciu Opčného protokolu k Dohovoru proti mučeniu a inému
krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu (Čile);
Zintenzívniť snahu o rýchlu ratifikáciu Opčného protokolu k Dohovoru proti
mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu
alebo trestaniu (Ukrajina); Urýchliť ratifikáciu Opčného protokolu k Dohovoru
proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu
zaobchádzaniu alebo trestaniu (Togo);
Gestor odporúčaní 1, 2 a 3: MS SR
Stanovisko SR k odporúčaniam 1, 2 a 3: akceptované
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UPR/4

Ratifikovať Medzinárodný dohovor o ochrane práv všetkých migrujúcich
pracovníkov a ich rodinných príslušníkov (Azerbajdžan) (Kirgizsko);

UPR/5

Zvážiť ratifikáciu Medzinárodného dohovoru o ochrane práv všetkých
migrujúcich pracovníkov a ich rodinných príslušníkov (Filipíny);
Gestori odporúčaní 4 a 5: MV SR/MPSVR SR
Stanovisko SR k odporúčaniam 4 a 5: neakceptované
Odôvodnenie: Dohovor nerozlišuje medzi legálnym a nelegálnym pobytom
osôb na území krajiny.

UPR/6

Ratifikovať Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a
domácemu násiliu a o boji proti nemu (Belgicko) (Francúzsko) (Taliansko)
(Island);

UPR/7

Ratifikovať Istanbulský dohovor – Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu
na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu, ktorý sa podpísal v roku 2011
(Turecko);

UPR/8

Zintenzívniť zvažovanie ratifikácie Dohovoru Rady Európy o predchádzaní
násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Gruzínsko);

UPR/9

Opätovne zahájiť proces ratifikácie Istanbulského dohovoru a vykonať ďalšie
opatrenia s cieľom predchádzať páchaniu násilia na ženách, ako aj podporovať
rodovú rovnosť (Nemecko);

UPR/10

Opätovne zvážiť ratifikáciu Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na
ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Španielsko); Zvážiť ratifikáciu
Istanbulského dohovoru o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a
o boji proti nemu (Tunisko);
Gestor odporúčaní 6-10: MS SR
Spolupracujúci subjekt pri odporúčaní 9: MPSVR SR
Stanovisko SR k odporúčaniam 6, 7, 8, 10: neakceptované
Odôvodnenie: Uznesením č. 1697 z 29. marca 2019 Národná rada Slovenskej
republiky žiada vládu Slovenskej republiky, aby nepokračovala v procese
smerujúcom k ratifikácii Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na
ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu Slovenskou republikou a
vykonala všetky úkony súvisiace s oznámením Rade Európy, že Slovenská
republika sa nehodlá stať zmluvnou stranou Dohovoru Rady Európy o
predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu.
Stanovisko SR k odporúčaniu 9: čiastočne akceptované
Odôvodnenie: Odporúčanie odmietnuté v časti ratifikácie Istanbulského
dohovoru.

UPR/11

Zaviesť otvorený a na zásluhách založený proces výberu národných kandidátov
do volieb zmluvných orgánov OSN (Spojené kráľovstvo);
Gestor: MZVEZ SR
Stanovisko SR k odporúčaniu: akceptované
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UPR/12

Riadiť sa odporúčaniami Výboru pre odstránenie diskriminácie žien v oblasti
obchodovania s ľuďmi (Rakúsko);
Gestor odporúčania: MV SR
Stanovisko SR k odporúčaniu: akceptované

UPR/13

Zintenzívniť praktickú spoluprácu s Radou OSN pre ľudské práva pri
špeciálnych postupoch týkajúcich sa organizácie návštev krajiny, vrátane prijatia
žiadosti o návštevu osobitného spravodajcu pre súčasné formy rasizmu a rasovej
diskriminácie (Bielorusko);
Gestori odporúčania: MV SR, MZVEZ SR
Stanovisko SR k odporúčaniu: akceptované

UPR/14

Vynaložiť maximálnu snahu na plnenie dobrovoľných prísľubov a záväzkov
(Bhután);

UPR/15

Prijať ďalšie opatrenia na úspešné napĺňanie dobrovoľných prísľubov a
záväzkov Slovenskej republiky na roky 2018-2020 (Turkménsko);
Gestor odporúčaní 14 a 15: MZVEZ SR
Stanovisko SR k odporúčaniam 14 a 15: akceptované

UPR/16

Ukončiť legislatívne postupy potrebné na zabezpečenie toho, že Slovenské
národné stredisko pre ľudské práva bude plne v súlade s Parížskymi princípmi
(Austrália); Bezodkladne ukončiť legislatívne postupy, ktorými sa zabezpečí, že
slovenská národná ľudsko-právna inštitúcia bude plne v súlade s Parížskymi
princípmi a môže požiadať o opätovnú akreditáciu so statusom A (Dánsko);
Ukončiť legislatívne postupy zabezpečujúce, že Slovenské národné stredisko pre
ľudské práva bude plne v súlade s Parížskymi princípmi a môže požiadať o
opätovnú akreditáciu so statusom A (Bulharsko);

UPR/17

Ukončiť proces legislatívnych zmien s cieľom zabezpečiť, že Slovenské národné
stredisko pre ľudské práva bude plne v súlade s Parížskymi princípmi a že bude
mať príslušné finančné a ľudské zdroje, ktoré mu pomôžu plniť normy
vyžadované Medzinárodným koordinačným výborom národných inštitúcií na
podporu a ochranu ľudských práv (Írsko);

UPR/18

Prijať legislatívne opatrenia na posilnenie mandátu jeho národnej inštitúcie pre
ľudské práva tak, aby bola plne v súlade s Parížskymi princípmi (Portugalsko);

UPR/19

Umožniť slovenskej národnej inštitúcii pre ľudské práva fungovať podľa
Parížskych princípov, aby si mohla uplatňovať status A (Senegal);

UPR/20

Prijať doplňujúce opatrenia s cieľom ďalej posilniť národnú inštitúciu pre ľudské
práva podľa Parížskych princípov (Fínsko);

UPR/21

Prijať všetky opatrenia potrebné na to, aby sa zaistilo, že Slovenské národné
stredisko pre ľudské práva bude plne v súlade s Parížskymi princípmi, čím sa
táto národná inštitúcia pre ľudské práva povýši na orgán so statusom A
(Ukrajina);
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UPR/22

Posilniť nezávislosť a mandát Slovenského národného strediska pre ľudské
práva podľa Parížskych princípov a zaistiť tejto inštitúcii náležité financovanie
(Mongolsko);

UPR/23

Ďalej posilňovať národnú inštitúciu pre ľudské práva, Slovenské národné
stredisko pre ľudské práva, aby sa zaistilo, že je plne v súlade s Parížskymi
princípmi (Nórsko);

UPR/24

Posilniť mandát a nezávislosť Slovenského národného strediska pre ľudské
práva a vyčleniť mu viac zdrojov tak, aby bolo v súlade s Parížskymi princípmi
(Kórejská republika);

UPR/25

Naďalej sa usilovať o zvýšenie mandátu národnej inštitúcie pre ľudské práva a
o posilnenie jej nezávislosti (Tunisko);

UPR/26

Prijať legislatívne opatrenia na posilnenie mandátu a nezávislosti Slovenského
národného strediska pre ľudské práva (Togo);
Gestor odporúčaní 16-26: MS SR
Spolupracujúci subjekt pri odporúčaniach 17, 22 a 24: MF SR
Stanovisko SR k odporúčaniam 16-26: akceptované

UPR/27

Zaistiť nezávislosť inštitúcie komisára pre deti tak, aby sa zaručil plný súlad s
Parížskymi princípmi (Bahamy);
Gestor: MS SR
Spolupracujúci subjekt: MPSVR SR
Stanovisko SR k odporúčaniu: akceptované

UPR/28

Naďalej sa usilovať o ochranu práv žien a detí, najmä prostredníctvom
Národného programu starostlivosti o deti a dorast (Turkménsko);
Gestor: MPSVR SR
Spolupracujúce subjekty: MZ SR, MV SR, MŠVVŠ SR
Stanovisko SR k odporúčaniu: akceptované

UPR/29

Zdvojnásobiť úsilie o zvyšovanie povedomia o diskriminačných stereotypoch
týkajúcich sa sociálnych a rodinných úloh žien a mužov s cieľom dosiahnuť
účinnú rodovú rovnosť v spoločnosti (Uruguaj);

UPR/30

Naďalej sa usilovať o zlepšovanie rodovej rovnosti v krajine (Vietnam);

UPR/31

Naďalej sa na vnútroštátnej úrovni usilovať o posilnenie postavenia žien a
rovnosti medzi mužmi a ženami vo všetkých oblastiach (Egypt);

UPR/32

Naďalej posilňovať účinné opatrenia s cieľom podporovať ďalšie porozumenie
v oblasti rodovej rovnosti (Mjanmarsko);

UPR/33

Zdvojnásobiť úsilie a vykonať účinné opatrenia na podporu všeobecného
porozumenia rodovej rovnosti u obyvateľstva (Togo);
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UPR/34

Vykonávať informačné kampane na podporu všeobecného porozumenia rodovej
rovnosti u mládeže (Moldavská republika);

UPR/35

Prijať náležité opatrenia na účinné zavedenie Celoštátnej stratégie rodovej
rovnosti na roky 2014-2019, a to aj zaistením jeho náležitého financovania
(Grécko);
Gestor odporúčaní 29-35: MPSVR SR
Stanovisko SR k odporúčaniam 29-35: akceptované

UPR/36

Začleniť cieľ udržateľného rozvoja OSN číslo päť o rodovej rovnosti do
Národnej stratégie a Národného investičného plánu na roky 2018 - 2030 a
ratifikovať Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu
násiliu a o boji proti nemu (Nórsko);
Gestori: MPSVR SR, MS SR
Stanovisko SR k odporúčaniu: čiastočne akceptované
Odôvodnenie: Odporúčanie nie je akceptované v časti ratifikácie Dohovoru
Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a boji proti
nemu.

UPR/37

Naďalej bojovať proti diskriminácii a usilovať sa o predchádzanie a potlačenie
rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a iných foriem netolerancie (Rumunsko);

UPR/38

Naďalej bojovať proti rasizmu a xenofóbii (Líbya);
Gestor odporúčaní 37 a 38: MS SR
Spolupracujúce subjekty pri odporúčaniach 37 a 38: MV SR, MŠVVŠ SR,
ÚSVNM
Stanovisko SR k odporúčaniam 37 a 38: akceptované

UPR/39

Zaviesť dodatočné seriózne opatrenia na boj proti xenofóbii, nenávistným
prejavom a diskriminácii na základe rasy, národnosti, etnickej príslušnosti a
náboženstva (Kirgizsko);

UPR/40

Zaviesť účinné relevantné stratégie a akčné plány na boj proti diskriminácii,
rasizmu a xenofóbii, ktorým čelia etnické menšiny, najmä Rómovia (Thajsko);
Gestor odporúčaní 39 a 40: MS SR
Spolupracujúce subjekty pri odporúčaniach 39 a 40: MV SR, MŠVVŠ SR,
ÚSVRK, ÚSVNM
Stanovisko SR k odporúčaniam 39 a 40: akceptované

UPR/41

Naďalej sa snažiť bojovať proti všetkým formám rasizmu a xenofóbie,
podporovať práva dieťaťa a právo na slobodu náboženstva alebo vierovyznania
a náboženskú toleranciu (Benin);
Gestor: MS SR
Spolupracujúce subjekty: MV SR, MPSVR SR
Stanovisko SR k odporúčaniu: akceptované

UPR/42

Zintenzívniť snahu o vyšetrenie a súdny postih všetkých prípadov diskriminácie
na základe etnického alebo národnostného pôvodu, vrátane hrozieb, slovných a
fyzických útokov a nenávistných prejavov (Argentína);
8

Gestor: MS SR
Spolupracujúci subjekt: MV SR
Stanovisko SR k odporúčaniu: akceptované
UPR/43

Prijať opatrenia na boj proti rasovej diskriminácii rôznych menšín, najmä
Rómov, a odstrániť všetky prekážky, ktoré bránia vykonávaniu ich
ekonomických, spoločenských a kultúrnych práv (Portugalsko);
Gestor: MS SR
Spolupracujúce subjekty: MK SR, MV SR
Stanovisko SR k odporúčaniu: akceptované

UPR/44

Zvýšiť opatrenia zamerané na zabránenie a potrestanie všetkých foriem rasovej
diskriminácie voči Rómom, moslimom a iným menšinám, ako aj každého
nabádania k násiliu (Ekvádor);

UPR/45

Naďalej bojovať proti rasovej diskriminácii menšín, najmä Rómov, moslimov a
osôb afrického pôvodu (Tunisko);

UPR/46

Prijať všetky náležité opatrenia s cieľom zastaviť diskrimináciu a zastrašovanie
Rómov, moslimov a Afričanov (Iránska islamská republika);

UPR/47

Posilniť špecifické opatrenia, ktorých cieľom bude zabraňovať a bojovať proti
diskriminácii rôznych menšín, najmä Rómov (Honduras);

UPR/48

Zintenzívniť snahu o odstránenie rasovej diskriminácie a prekonať prekážky v
prístupe k spravodlivosti pre obete (Irak);

UPR/49

Prijať účinné opatrenia s cieľom zabraňovať rasistickým útokom a bojovať proti
prejavom násilia a zabezpečiť, že všetky rasovo motivované trestné činy, prípady
nenávistných prejavov, ako aj údajného neprimeraného využitia sily
príslušníkmi polície sa vyšetria a páchatelia budú postavení pred súd
(Azerbajdžan);

UPR/50

Prijať bezodkladné opatrenia na zabránenie rasovo motivovaných útokov voči
menšinám (Malajzia);

UPR/51

Prijať opatrenia, ktorých cieľom bude zabraňovať rasovým útokom, najmä voči
Rómom, moslimom a iným osobám afrického pôvodu (Pakistan);

UPR/52

Prijať opatrenia na účinné uplatňovanie antidiskriminačného zákona a Akčného
plánu predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie,
antisemitizmu a ostatným prejavom (Honduras);
Gestor odporúčaní 44-48, 52: MS SR
Gestor odporúčaní 49-51: MV SR
Spolupracujúci subjekt pri odporúčaniach 44-48, 52: MV SR
Spolupracujúci subjekt pri odporúčaniach 49-51: MS SR
Stanovisko SR k odporúčaniam 44-52: akceptované
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UPR/53

Zákonom zakázať akékoľvek obhajovanie národnostnej, rasovej alebo
náboženskej nenávisti, ktorá predstavuje nabádanie k diskriminácii z
akýchkoľvek dôvodov (Pakistan);
Gestor: MS SR
Stanovisko SR k odporúčaniu: akceptované

UPR/54

Zaistiť trestné stíhanie za účasť na financovaní organizácií, ktoré podnecujú
rasovú diskrimináciu, a vyšetriť a stíhať páchateľov všetkých trestných činov
diskriminácie (Jordánsko);
Gestor: MS SR
Spolupracujúci subjekt: MV SR
Stanovisko SR k odporúčaniu: akceptované

UPR/55

Posilniť boj proti rasizmu, extrémizmu a nenávistným prejavom, chrániť práva
Rómov a iných menšín a úspešne zaviesť Koncepciu boja proti extrémizmu na
roky 2015-2019 (Čína);
Gestor: MV SR
Spolupracujúce subjekty: MS SR, MŠVVŠ SR
Stanovisko SR k odporúčaniu: akceptované

UPR/56

Prijať účinné opatrenia na boj proti nenávistným prejavom a zaistiť, že prípady
nenávistných prejavov sa vyšetria a budú sa trestne stíhať a páchatelia budú
potrestaní (Belgicko);
Gestor: MS SR
Spolupracujúci subjekt: MV SR
Stanovisko SR k odporúčaniu: akceptované

UPR/57

Skoncovať s fenoménom nenávistných prejavov a trestných činov z nenávisti
voči všetkým náboženským a rasovým menšinám v politických prejavoch,
médiách a na internete (Jordánsko);
Gestor: MS SR
Spolupracujúce subjekty: MV SR, MK SR
Stanovisko SR k odporúčaniu: akceptované

UPR/58

Prijať účinné opatrenia na boj proti nenávistným prejavom a zabezpečiť, že
všetky prípady nenávistných prejavov budú vyšetrené a potrestané (Vietnam);
Gestor: MS SR
Spolupracujúci subjekt: MV SR
Stanovisko SR k odporúčaniu: akceptované

UPR/59

Zdvojnásobiť snahu o sledovanie všetkých prípadov súvisiacich s trestnými
činmi z nenávisti a nenávistnými prejavmi, o ich vyšetrenie a potrestanie
páchateľov (Togo);
Gestor: MV SR
Spolupracujúci subjekt: MS SR
Stanovisko SR k odporúčaniu: akceptované

UPR/60

Posilniť mechanizmy na boj proti trestným činom z nenávisti a nenávistným
prejavom (Francúzsko);
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Gestor odporúčania: MS SR
Spolupracujúci subjekt: MV SR
Stanovisko SR k odporúčaniu: akceptované
UPR/61

Prijať opatrenia na zabránenie rasistickým útokom, boj proti nenávistným
prejavom a trestným činov extrémizmu, najmä voči menšinám, a zabezpečiť, aby
sa všetky prípady vyšetrili a trestne stíhali a ich páchatelia potrestali (Palestínsky
štát);
Gestor odporúčania: MV SR
Spolupracujúci subjekt: MS SR
Stanovisko SR k odporúčaniu: akceptované

UPR/62

Prijať všetky opatrenia potrebné na ukončenie beztrestnosti a potrestať všetky
osoby zodpovedné za všetky druhy trestných činov z nenávisti a nenávistných
prejavov (Pakistan);
Gestor: MS SR
Stanovisko SR k odporúčaniu: akceptované

UPR/63

Prijať preventívne opatrenia na boj proti nárastu netolerancie a radikalizácie,
najmä u mladých ľudí (Alžírsko);

UPR/64

Prijať preventívne opatrenia na boj proti netolerancii a násiliu, najmä u mladých
ľudí (Egypt);
Gestor odporúčaní 63 a 64: MV SR
Spolupracujúce subjekty pri odporúčaniach 63 a 64: MS SR, MŠVVŠ SR
Stanovisko SR k odporúčaniam 63 a 64: akceptované

UPR/65

Naďalej prijímať pozitívne opatrenia a obhajovať vnútroštátne stratégie na
riešenie otázok diskriminácie a netolerancie v spoločnosti (Indonézia);
Gestor: MS SR
Spolupracujúci subjekt: MV SR
Stanovisko SR k odporúčaniu: akceptované

UPR/66

Podporovať rešpekt a medzikultúrne porozumenie medzi rôznymi skupinami v
spoločnosti a zintenzívniť snahu o odstránenie takej rétoriky vo verejných
prejavoch, ktorá je zameraná proti menšinám (Eritrea);
Gestor: MS SR
Spolupracujúce subjekty: MV SR, MŠVVŠ SR
Stanovisko SR k odporúčaniu: akceptované

UPR/67

Zlepšiť porozumenie medzi rôznymi etnikami, náboženstvami a kultúrami v
spoločnosti, zabezpečiť prístup k spravodlivosti a odškodniť obete rasovej
nenávisti alebo násilia (Malajzia);
Gestor: MS SR
Stanovisko SR k odporúčaniu: akceptované

UPR/68

Viesť informačné kampane a podporovať vzdelávanie o ľudských právach s
cieľom predchádzať všetkým formám diskriminácie a netolerancie vo všetkých
častiach spoločnosti. Prioritou by malo byť vytvárať a zavádzať účinné iniciatívy
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podľa akčných plánov na boj proti rasizmu, xenofóbii a extrémizmu
(Afganistan);
Gestor: MS SR
Spolupracujúce subjekty: MV SR, MŠVVŠ SR
Stanovisko SR k odporúčaniu: akceptované
UPR/69

Naďalej podporovať a chrániť práva komunity LGBTI (Austrália);

UPR/70

Zintenzívniť snahu o zaručenie podpory a ochrany ľudských práv osôb LGBTI
(Chile);

UPR/71

Prijať legislatívu schvaľujúcu manželstvo párov rovnakého pohlavia, rozšíriť
všetky manželské práva na páry rovnakého pohlavia (Island);

UPR/72

Ukončiť diskrimináciu párov rovnakého pohlavia a legalizovať registráciu
partnerstiev rovnakého pohlavia (Holandsko);

UPR/73

Poskytnúť párom rôzneho pohlavia a párom rovnakého pohlavia, ktoré spolu
žijú, práva prináležiace ich situácii, napríklad v oblasti bývania, sociálnej
pomoci a dedičstva, najmä zavedením registrovaného partnerstva (Francúzsko);

UPR/74

Snažiť sa o odstránenie negatívnej rétoriky a nenávistných prejavov voči osobám
LGBTI (Mexiko);

UPR/75

Zaviesť konkrétne opatrenia na úrovni verejných politík na podporu tolerancie a
nediskriminácie na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity (Švédsko);

UPR/76

Rozšíriť ustanovenia vnútroštátnej legislatívy o nenávistných prejavoch tak, aby
pokrývala sexuálnu orientáciu, rodovú identitu a pohlavné znaky (Island);

UPR/77

Opätovne iniciovať plán na prijatie národného akčného plánu o rovnosti LGBTI
(Nórsko);

UPR/78

Upraviť Trestný zákon tak, aby obsahoval konkrétne zmienky o trestných činoch
z nenávisti na základe sexuálnej orientácie a o tom, že sexuálna orientácia sa
nepovažuje za dôvod znevýhodnenia (Španielsko);
Gestor odporúčaní 69-78: MS SR
Spolupracujúci subjekt pri odporúčaní 75: MPSVR SR
Stanovisko SR k odporúčaniam 69-70 a 72-78: akceptované
Stanovisko SR k odporúčaniu 71: neakceptované
Odôvodnenie: Odporúčanie je v rozpore s Ústavou SR.

UPR/79

Založiť nezávislý protikorupčný orgán na vyšetrenie všetkých údajných
prípadov korupcie a trestné stíhanie pred novým nezávislým protikorupčným
súdom (Kanada);
Gestor: MV SR
Spolupracujúci subjekt: ÚV SR
Stanovisko SR k odporúčaniu: čiastočne akceptované
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Odôvodnenie: Predmetné odporúčanie akceptujeme čiastočne, nakoľko je už
splnené vytvorením agentúry, v štruktúre ktorej bola kreovaná národná
protikorupčná jednotka, ako aj vytvorením Úradu špeciálnej prokuratúry
Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky a Špecializovaného trestného
súdu. Na každom rezorte bola zriadená funkcia protikorupčného koordinátora v
podmienkach daného rezortu.
UPR/80

Prijať všetky opatrenia potrebné na posilnenie protikorupčných zákonov,
zabezpečiť nezávislosť súdnictva a chrániť práva a bezpečnosť novinárov
(Austrália);
Gestor: MS SR
Spolupracujúce subjekty: MK SR, MV SR
Stanovisko SR k odporúčaniu: akceptované

UPR/81

Reformovať políciu a prokuratúru zlepšením transparentnosti a dohľadu s
cieľom bojovať proti korupcii, zvýšiť zodpovednosť a zlepšiť dôveru verejnosti
v súdnictvo (Spojené štáty americké);
Gestori: MS SR, MV SR, GP SR
Stanovisko SR k odporúčaniu: akceptované

UPR/82

Zahájiť proces tvorby národného akčného plánu v oblasti podnikania a ľudských
práv podľa zásad OSN v oblasti podnikania a ľudských práv (Česká republika);

UPR/83

Prijať národný akčný plán na zavedenie zásad OSN v oblasti podnikania a
ľudských práv (Nemecko);

UPR/84

Prijať národný akčný plán v oblasti podnikania a ľudských práv podľa zásad
OSN v oblasti podnikania a ľudských práv (Španielsko);

UPR/85

Zabezpečiť, že vnútroštátne politiky, legislatíva, nariadenia a opatrenia
vymáhania účinne zabraňujú a riešia zvýšené riziko účasti podnikov na
zneužívaní v konfliktných situáciách, čo zahŕňa situácie zahraničnej okupácie
(Palestínsky štát);
Gestor odporúčaní 82-85: MZVEZ SR
Stanovisko SR k odporúčaniam 82-85: akceptované

UPR/86

Naďalej riadne skúmať a vyšetrovať všetky správy o údajnom neľudskom
zaobchádzaní alebo použití násilia, najmä voči Rómom, či už policajnými silami
alebo jednotlivcami (Rakúsko);
Gestor: MV SR
Stanovisko SR k odporúčaniu: akceptované

UPR/87

Prijať opatrenia potrebné na odstránenie neľudského alebo ponižujúceho zlého
zaobchádzania s osobami so zdravotným postihnutím, najmä mentálnym
(Iránska islamská republika);
Gestor: MS SR
Stanovisko SR k odporúčaniu: akceptované
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UPR/88

Posilniť opatrenia s cieľom zabrániť mučeniu a inému neľudskému
zaobchádzaniu alebo trestaniu ratifikáciou a zavedením Opčného protokolu k
Dohovoru proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu
zaobchádzaniu alebo trestaniu (Holandsko);
Gestor: MS SR
Spolupracujúci subjekt: MV SR
Stanovisko SR k odporúčaniu: akceptované

UPR/89

Bezodkladne vyšetriť všetky tvrdenia o neprimeranom použití sily, vrátane
týrania a zlého zaobchádzania príslušníkmi orgánov činných v trestnom konaní
a ratifikovať Opčný protokol k Dohovoru proti mučeniu a inému krutému,
neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu (Portugalsko);
Gestori: MS SR, MV SR
Spolupracujúci subjekt: MO SR
Stanovisko SR k odporúčaniu: akceptované

UPR/90

Naďalej posilňovať boj proti nabádaniu k násiliu a diskriminácii menšín a
zraniteľných skupín. Zabezpečiť, že trestné činy z nenávisti sa účinne vyšetria a
ich páchatelia budú potrestaní (Venezuelská bolívarovská republika);
Gestor: MS SR
Stanovisko SR k odporúčaniu: akceptované

UPR/91

Naďalej aktualizovať príslušné stratégie a posilňovať legislatívu na odstránenie
domáceho násilia (Singapur);
Gestor: MS SR
Spolupracujúci subjekt: MV SR
Stanovisko SR k odporúčaniu: akceptované

UPR/92

Zlepšiť fungovanie súdnictva zavedením programu „rýchlej spravodlivosti“ a
automatizovaného systému riadenia prípadov na sledovanie pokroku v riešení
prípadov s cieľom znížiť aktuálne vysoké množstvo nevyriešených prípadov
(Bahamy);

UPR/93

Zaviesť a dôsledne uplatňovať etické normy a reformy v procese výberu a
menovania sudcov s cieľom chrániť súdnictvo a zodpovednosť súdov (Spojené
štáty americké);

UPR/94

Naďalej zlepšovať fungovanie súdnictva s cieľom zvýšiť efektívnosť súdnych
konaní (Rumunsko);

UPR/95

Naďalej zlepšovať fungovanie súdnictva, vrátane prokuratúry, a bojovať proti
korupcii a zdĺhavosti súdnych konaní (Francúzsko);
Gestor odporúčaní 92-95: MS SR
Stanovisko SR k odporúčaniam 92-95: akceptované

UPR/96

Zriadiť nezávislý a nestranný orgán dohľadu nad políciou s cieľom vyšetrovať
údajné prípady zlého zaobchádzania a postaviť zodpovedné osoby pred súd
(Kanada);
Gestor: MV SR
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Stanovisko SR k odporúčaniu: neakceptované
Odôvodnenie: Predmetné odporúčanie neakceptujeme vzhľadom k tomu, že v
tejto oblasti už boli uskutočnené viaceré zmeny v súlade so zákonom a v záujme
zvýšenia transparentnosti a objektívnosti pri obsadzovaní vrcholových funkcií v
Policajnom zbore už prebieha schválený osobitný spôsob vymenovania do
funkcie prezidenta Policajného zboru a riaditeľa Úradu inšpekčnej služby.
UPR/97

Naďalej reformovať svoj právny rámec o slobode náboženského vyznania s
cieľom podporiť náboženskú harmóniu a spoluprácu (Albánsko);
Gestor: MK SR
Stanovisko SR k odporúčaniu: akceptované

UPR/98

Zabezpečiť, že sa na verejnoprávne vysielacie spoločnosti nebude vyvíjať
politický tlak a novinári budú chránení, a to aj vďaka rýchlemu a účinnému
vyšetrovaniu ich obáv o svoju bezpečnosť (Spojené kráľovstvo);
Gestor: MV SR (v rozsahu ochrany základných práv a slobôd, odhaľovania
trestných činov a zisťovania ich páchateľov a vyšetrovania trestných činov)
Stanovisko SR k odporúčaniu: akceptované

UPR/99

Zintenzívniť snahy o ochranu novinárov pred akoukoľvek formou zastrašovania,
vrátane slovných útokov (Rakúsko);

UPR/100

Prijať účinné opatrenia na zaistenie bezpečnosti novinárov a trestne stíhať všetky
útoky voči novinárom (Nemecko);

UPR/101

Zaistiť bezpečné prostredie pre novinárov, vrátane opatrení, ktoré ich chránia
pred akoukoľvek pomstou a riadne zabezpečiť ich právo na zachovanie
dôvernosti zdrojov (Poľsko);

UPR/102

Prijať opatrenia potrebné na zabezpečenie bezpečnosti novinárov a na zaistenie
toho, že médiá sa môžu vyjadrovať slobodne bez toho, aby riskovali neúmerné
pokuty (Švajčiarsko);
Gestor odporúčaní 99-102: MV SR
Spolupracujúci subjekt pri odporúčaniach 99 a 102: MK SR
Stanovisko SR k odporúčaniam 99-102: akceptované

UPR/103

Rešpektovať, chrániť a propagovať slobodu prejavu novinárov a mediálnych
aktérov a prijať všetky opatrenia potrebné na to, aby si médiá mohli bezpečne
vykonávať svoju prácu (Švédsko);
Gestor: MK SR
Spolupracujúce subjekty: MV SR, MS SR
Stanovisko SR k odporúčaniu: akceptované

UPR/104

Zvážiť doplňujúce opatrenia na ochranu slobody tlače a práv novinárov, vrátane
rýchleho a účinného vyšetrovania ohrození ich bezpečnosti orgánmi činnými v
trestnom konaní (Slovinsko);
Gestor: MV SR (v rozsahu ochrany základných práv a slobôd, odhaľovania
trestných činov a zisťovania ich páchateľov a vyšetrovania trestných činov)
Spolupracujúci subjekt: MK SR
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Stanovisko SR k odporúčaniu: akceptované
UPR/105

Prijať všetky opatrenia v súvislosti s vraždou novinára Jána Kuciaka a jeho
partnerky Martiny Kušnírovej na ochranu a podporu novinárov snažiacich sa
odhaľovať korupciu a iných záležitostí najvyššieho verejného záujmu (Island);
Gestor: MK SR
Spolupracujúce subjekty: MV SR, MS SR
Stanovisko SR k odporúčaniu: akceptované

UPR/106

Naďalej posilňovať boj proti obchodovaniu s ľuďmi, najmä ženami a deťmi,
pomocou účinných opatrení na zisťovanie a predchádzanie takýmto trestným
činom (Venezuelská bolívarovská republika);

UPR/107

Zdvojnásobiť úsilie zamerané na boj proti obchodovaniu s ľuďmi, najmä ženami
a dievčatami (Honduras);

UPR/108

Zaviesť legislatívu zameranú na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a vyčleniť
dostatok zdrojov a prostriedkov na boj proti obchodovaniu s ľuďmi (Bahamy);
Gestor odporúčaní 106-108: MV SR
Spolupracujúci subjekt pri odporúčaniach 106-108: MS SR
Stanovisko SR k odporúčaniam 106-108: akceptované

UPR/109

Obnoviť Národný program boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2015-2018
vrátane Národného akčného plánu boja proti obchodovaniu s ľuďmi (Indonézia);
Gestor: MV SR
Stanovisko SR k odporúčaniu: čiastočne akceptované
Odôvodnenie: V roku 2018 bol vládou Slovenskej republiky schválený v poradí
už piaty strategický dokument pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi s
názvom: Národný program boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2019 –
2023, súčasťou ktorého je aj Národný akčný plán boja proti obchodovaniu s
ľuďmi na roky 2019 – 2023. Takisto boli z rozpočtu Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky vyčlenené finančné prostriedky pre oblasť boja proti
obchodovaniu s ľuďmi za účelom zabezpečenia starostlivosti o obete
obchodovania s ľuďmi v rámci Programu podpory a ochrany obetí obchodovania
s ľuďmi, preventívnych aktivít, školení a propagácie problematiky
obchodovania s ľuďmi širokej verejnosti.

UPR/110

Zintenzívniť svoju súčasnú snahu bojovať proti obchodovaniu s ľuďmi a
pokračovať s programom podpory pre obete obchodovania s ľuďmi, najmä
zraniteľné skupiny (Mjanmarsko);

UPR/111

Pokračovať v úsilí predchádzať vykorisťovaniu a obchodovaniu s migrantmi
(Irak);
Gestor odporúčaní 110 a 111: MV SR
Spolupracujúci subjekt pri odporúčaní 110: MS SR
Stanovisko SR k odporúčaniam 110 a 111: akceptované

UPR/112

Naďalej posilňovať opatrenia zamerané na predchádzanie a zabráneniu
obchodovania s deťmi, najmä rómskymi dievčatami (Maldivy);
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UPR/113

Naďalej presadzovať politiky a posilňovať mechanizmy na boj proti
obchodovaniu s ľuďmi a poskytovať ochranu a pomoc obetiam (Filipíny);

UPR/114

Posilniť ďalšie úsilia v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi, vrátane
zlepšenia vnútroštátneho mechanizmu na identifikáciu, ochranu a rehabilitáciu
obetí obchodovaniu s ľuďmi (Bielorusko);

UPR/115

Zvýšiť snahu o podporu a opätovné začlenenie obetí moderného otroctva vo
svojich najzraniteľnejších komunitách s cieľom znížiť riziko opätovného
obchodovaniu s ľuďmi (Spojené kráľovstvo);

UPR/116

Zintenzívniť úsilie zamerané na včasnú identifikáciu obetí obchodovania s
ľuďmi, najmä žien a detí, pomoc obetiam, trestné stíhanie a potrestanie
páchateľov a riešenie hlavných príčin (Ekvádor);

UPR/117

Posilniť snahu o včasnú identifikáciu obetí obchodovania s ľuďmi, poskytnúť im
ochranu a potrestať páchateľov trestných činov obchodovania s ľuďmi, keďže
mnohé medzinárodné správy naznačujú, že Slovensko je naďalej krajinou
pôvodu, tranzitu a cieľom trestných činov obchodovania s ľuďmi, najmä pre
prácu, sexuálne vykorisťovanie a nútené žobranie (Jordánsko);
Gestor odporúčaní 112-117: MV SR
Spolupracujúci subjekt pri odporúčaní 112: MZ SR
Spolupracujúci subjekt pri odporúčaniach 113, 114 a 116: MS SR
Stanovisko SR k odporúčaniam 112-117: akceptované

UPR/118

Zaškoľovať bezpečnostné sily, migračných úradníkov, prokurátorov a sudcov s
cieľom zlepšiť identifikáciu obetí obchodovania s ľuďmi a ich ochranu (Izrael);
Gestor: MV SR
Spolupracujúce subjekty: MS SR, MO SR
Stanovisko SR k odporúčaniu: akceptované

UPR/119

Rozšíriť osvetové kampane vlády v partnerstve s príslušnými dotknutými
orgánmi s cieľom zamerať sa na tých, ktorí sú najviac ohrození rizikom
obchodovania (Singapur);
Gestor: MV SR
Spolupracujúci subjekt: MS SR
Stanovisko SR k odporúčaniu: akceptované

UPR/120

Poskytovať maximálnu ochranu a podporu rodine, keďže je prirodzenou a
základnou jednotkou spoločnosti (Egypt);
Gestor: MPSVR SR
Spolupracujúce subjekty: MZ SR, MS SR
Stanovisko SR k odporúčaniu: akceptované

UPR/121

Naďalej posilňovať sociálne politiky, najmä podporu zamestnania a zdravotnej
pomoci pre najchudobnejšie oblasti (Venezuelská bolívarovská republika);
Gestor: MPSVR SR
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Spolupracujúce subjekty: MZ SR, MV SR, Úrad podpredsedu vlády SR pre
investície a informatizáciu
Stanovisko SR k odporúčaniu: akceptované
UPR/122

Podporovať hospodársky a spoločenský rozvoj s cieľom pomáhať chudobným
zvýšiť ich životnú úroveň a chrániť práva žien, detí, osôb so zdravotným
postihnutím a iných zraniteľných skupín (Čína);
Gestor: MPSVR SR
Spolupracujúce subjekty: MŠVVŠ SR, ÚSVRK
Stanovisko SR k odporúčaniu: akceptované

UPR/123

Posilniť snahu o zlepšovanie služieb zdravotnej starostlivosti, najmä
zlepšovaním dostupnosti gynekologickej a pôrodníckej starostlivosti pre
marginalizované ženy (Bhután);
Gestor: MZ SR
Stanovisko SR k odporúčaniu: akceptované

UPR/124

Vyčleniť dostatočné finančné zdroje na ďalšiu podporu vzdelávania v ranom
detstve (Malajzia);

UPR/125

Zabezpečiť rovný prístup k všetkým úrovniam vzdelávania pre každé dieťa bez
diskriminácie (Island);

UPR/126

Pokračovať vo svojom úsilí zabezpečiť právo na kvalitné a inkluzívne
vzdelávanie so zameraním sa na prístup k vzdelávaniu pre deti z menšinových
komunít a pre deti so zdravotným postihnutím (Afganistan);

UPR/127

Zintenzívniť snahu o prijatie jasného plánu trvalo udržateľného a inkluzívneho
vzdelávania, najmä so zameraním sa na deti so zdravotným postihnutím a deti
menšinových skupín (Poľsko);

UPR/128

Naďalej sa snažiť zlepšovať prístup k vzdelávaniu pre sociálne znevýhodnené
deti a zvyšovať počet rómskych detí navštevujúcich školy (Česko);

UPR/129

Zaistiť každému dieťaťu prístup ku všetkým úrovniam vzdelávania bez
diskriminácie z dôvodu etnickej príslušnosti, vrátane rómskych detí (Maďarsko);

UPR/130

Venovať významné prostriedky na zaistenie rovnocenného prístupu ku
kvalitnému vzdelávaniu a lepšiemu začleneniu rómskych detí do vzdelávacieho
systému na Slovensku (Slovinsko);

UPR/131

Naďalej sa snažiť zabezpečiť rovnocenný prístup k vzdelávaniu pre všetkých,
najmä pre rómske deti, a riešiť akúkoľvek diskrimináciu alebo segregáciu na
školách (Grécko);

UPR/132

Podporovať začlenenie rómskych detí a detí so zdravotným postihnutím do
slovenského vzdelávacieho systému a podporovať školy s cieľom umožniť im
bojovať proti segregácii na školách (Francúzsko);
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UPR/133

Naďalej rozvíjať antidiskriminačné stratégie v školských osnovách na všetkých
úrovniach vzdelávacieho systému (Cyprus);

UPR/134

Ďalej posilňovať svoj vnútroštátny rámec pre podporu vzdelávania o ľudských
právach na úrovni základných a stredných škôl (Filipíny);

UPR/135

Zintenzívniť snahu o podporu vzdelávania o ľudských právach so zohľadnením
súčasných a predchádzajúcich fáz Svetového programu pre výchovu k ľudským
právam (Thajsko);
Gestor odporúčaní 124-135: MŠVVŠ SR
Stanovisko SR k odporúčaniam 124-135: akceptované

UPR/136

Efektívne podporovať účasť žien vo verejnom sektore (Azerbajdžan);

UPR/137

Prijať opatrenia na zvýšenie zastúpenia žien v rozhodovacích funkciách vo
verejnom a súkromnom sektore a eliminovať platovú nerovnosť medzi mužmi a
ženami (Kuba);

UPR/138

Podporovať rodovú rovnosť, zvyšovať účasť žien na trhu práce a zmenšovať
platové rozdiely medzi mužmi a ženami (Irak);

UPR/139

Zlepšiť prístup všetkých žien k slušnej práci, odstrániť všetku diskrimináciu žien
na pracovisku a vytvoriť spoločensko-hospodárske príležitosti pre ženy
(Malajzia);

UPR/140

Podporovať prístup žien na trh práce, odstrániť horizontálnu a vertikálnu
nerovnosť medzi ženami a mužmi na trhu práce a zrušiť platové rozdiely medzi
ženami a mužmi (Chorvátsko);
Gestor odporúčaní 136-140: MPSVR SR
Stanovisko SR k odporúčaniam 136-140: akceptované

UPR/141

Prijať účinné opatrenia s cieľom predchádzať a zabraňovať prípadom všetkých
foriem násilia voči ženám (Mexiko);
Gestor: MV SR
Stanovisko SR k odporúčaniu: akceptované

UPR/142

Prijať komplexný program sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv a
vyčleniť dostatočné zdroje na jeho zavedenie (Belgicko);
Gestor: MZ SR
Stanovisko SR k odporúčaniu: neakceptované
Odôvodnenie: Program starostlivosti o ženu a reprodukčné zdravie je v
súčasnosti v procese tvorby. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
požiadalo o odklad predloženia Programu starostlivosti o ženu a reprodukčné
zdravie, nakoľko v odborných kruhoch neprišlo k vzájomnému konsenzu.

UPR/143

Naďalej sa venovať problémom reprodukčného zdravia prostredníctvom
Národného programu starostlivosti o deti a dorast (Gruzínsko);
Gestor: MZ SR
Stanovisko SR k odporúčaniu: neakceptované
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Odôvodnenie: Zdravie detí a mládeže vrátane oblasti reprodukčného zdravia,
resp. gynekologicko-pôrodníckych ochorení ucelene riešia národné Koncepcie
špecializačných odborov pediatrie, pediatrickej gynekológie a gynekológiepôrodníctva a platná národná legislatíva.
UPR/144

Zabezpečiť univerzálne krytie všetkých nákladov súvisiacich so sexuálnym a
reprodukčným zdravím a modernými antikoncepčnými metódami zo štátneho
zdravotného poistenia (Island);
Gestor: MZ SR
Stanovisko SR k odporúčaniu: čiastočne akceptované
Odôvodnenie: V zmysle príslušných zákonov náklady súvisiace so sexuálnym
zdravím a modernými antikoncepčnými metódami nesmú byť hradené z
verejného zdravotného poistenia. Náklady na reprodukčné zdravie (umelé
oplodnenie) je čiastočne hradené z verejného zdravotného poistenia.

UPR/145

Prijať účinné opatrenia na zaistenie prístupu žien k bezpečnému umelému
prerušeniu tehotenstva, a to aj zrušením požiadavky povinných čakacích lehôt a
súhlasu tretej strany (Dánsko);
Gestor: MZ SR
Stanovisko SR k odporúčaniu: čiastočne akceptované
Odôvodnenie: V zmysle zákona o zdravotnej starostlivosti a službách
súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti platí, že podmienkou
vykonania umelého prerušenia tehotenstva je písomný informovaný súhlas po
predchádzajúcom poučení. Ak ide o umelé prerušenie tehotenstva, môže sa toto
umelé prerušenie tehotenstva vykonať najskôr po uplynutí lehoty 48 hodín od
odoslania hlásenia o poskytnutí informácií.

UPR/146

Revidovať zákon o zdravotnej starostlivosti s cieľom zaistiť prístup k
bezpečnému umelému prerušeniu tehotenstva a zrušiť požiadavky povinného
poradenstva, z lekárskeho hľadiska zbytočných čakacích lehôt a súhlasu tretej
strany (Island);
Gestor: MZ SR
Stanovisko SR k odporúčaniu: čiastočne akceptované
Odôvodnenie: V zmysle zákona o zdravotnej starostlivosti a službách
súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti podmienkou vykonania
umelého prerušenia tehotenstva je písomný informovaný súhlas po
predchádzajúcom poučení. Takýto informovaný súhlas musí obsahovať dátum
jeho udelenia a podpis ženy žiadajúcej o umelé prerušenie tehotenstva alebo jej
zákonného zástupcu.

UPR/147

Vytvoriť nezávislý orgán na vykonávanie komplexného prieskumu počtu žien,
ktoré boli sterilizované bez ich informovaného súhlasu (Kanada);
Gestor: MZ SR
Stanovisko SR k odporúčaniu: čiastočne akceptované
Odôvodnenie: Ministerstvom zdravotníctva SR bola v roku 2003 vytvorená
skupina znalcov, ktorých cieľom bolo zistenie skutkového stavu nezákonných
sterilizácii na území Slovenskej republiky. Správa o výsledkoch kontrolnej
skupiny v súvislosti s nezákonnými sterilizáciami na území Slovenskej
republiky, bola následne predložená Výboru Národnej rady Slovenskej
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republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny a boli zavedené opatrenia ako
inštitút informovaného súhlasu.
UPR/148

Podporovať práva dieťaťa (Líbya);
Gestor: MPSVR SR
Spolupracujúce subjekty: MZ SR, MS SR, MŠVVŠ SR
Stanovisko SR k odporúčaniu: akceptované

UPR/149

Zrušiť telesné tresty detí vo všetkých prostrediach a podporovať nenásilné formy
disciplíny ako alternatívy (Rakúsko);
Gestor: MS SR
Spolupracujúci subjekt: MPSVR SR
Stanovisko SR k odporúčaniu: akceptované

UPR/150

Zintenzívniť snahu o plné zavedenie Národného akčného plánu pre deti (Čierna
Hora);
Gestor: MPSVR SR
Spolupracujúce subjekty: MS SR, MŠVVŠ SR
Stanovisko SR k odporúčaniu: akceptované

UPR/151

Prijať prístup k zdravotnému postihnutiu založený na ľudských právach
(Alžírsko);

UPR/152

Prijať normy a opatrenia potrebné na komplexnú ochranu práv osôb so
zdravotným postihnutím, a to prístupom založeným na ľudských právach
(Ekvádor);

UPR/153

Ďalej konsolidovať opatrenia na podporu osôb so zdravotným postihnutím
(Rumunsko);
Gestor odporúčaní 151-153: MPSVR SR
Spolupracujúci subjekt pri odporúčaniach 151-153: MS SR
Stanovisko SR k odporúčaniam 151-153: akceptované

UPR/154

Zabezpečiť rovnaké práva pre osoby so zdravotným postihnutím (India);
Gestor: MS SR
Spolupracujúci subjekt: MPSVR SR
Stanovisko SR k odporúčaniu: akceptované

UPR/155

Prijať ďalšie opatrenia na poskytovanie služieb sociálnej starostlivosti a
sociálnej pomoci všetkým osobám so zdravotným postihnutím, najmä deťom
(Bulharsko);
Gestor: MPSVR SR
Stanovisko SR k odporúčaniu: akceptované

UPR/156

Posilniť práva osôb so zdravotným postihnutím uznaním zamietnutia náležitého
ubytovania ako formy diskriminácie (Eritrea);
Gestor: MS SR
Spolupracujúci subjekt: MPSVR SR
Stanovisko SR k odporúčaniu: akceptované
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UPR/157

Zabezpečiť inkluzívne vzdelávanie a dostupnosť služieb a zariadení zdravotnej
starostlivosti pre osoby so zdravotným postihnutím (Izrael);
Gestori: MŠVVŠ SR, MZ SR, MPSVR SR
Stanovisko SR k odporúčaniu: akceptované

UPR/158

Pokračovať a posilňovať snahu o ochranu práv osôb so zdravotným postihnutím
pri využívaní služieb zdravotnej starostlivosti (Maldivy);
Gestor: MZ SR
Stanovisko SR k odporúčaniu: akceptované

UPR/159

Prijať politiky zamerané na začlenenie zástupcov národnostných menšín a
etnických skupín na rôznych úrovniach ústrednej a miestnej vlády tak, ako sa to
už odporúčalo (Uruguaj);
Gestor: ÚSVNM
Spolupracujúci subjekt: MŠVVŠ SR
Stanovisko SR k odporúčaniu: akceptované

UPR/160

Zabezpečiť, že používanie jazykov menšín vo verejnom živote je v súlade so
zásadou podľa Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov a
Rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín, a zaviesť záväzky
súvisiace s národnostnými menšinami podľa Zmluvy o dobrých susedských
vzťahoch a priateľskej spolupráci medzi Maďarskom a Slovenskom
(Maďarsko);
Gestor: ÚSVNM
Spolupracujúce subjekty: MK SR, MŠVVŠ SR, MZVEZ SR
Stanovisko SR k odporúčaniu: akceptované

UPR/161

Prijať komplexný a súhrnný národnostný zákon o zaručení rozvoja a zachovaní
identity národnostných menšín, ktorý umožní praktické príležitosti uvedeným
skupinám, ako napríklad samosprávu (Maďarsko);
Gestor: ÚSVNM
Stanovisko SR k odporúčaniu: akceptované

UPR/162

Vytvoriť prostredie začleňujúce všetky osoby patriace do etnických,
národnostných a náboženských menšín podporovaním tolerancie a zabezpečiť
im rovnocenné príležitosti pre účasť v procese rozhodovania (Azerbajdžan);
Gestor: ÚSVNM
Stanovisko SR k odporúčaniu: akceptované

UPR/163

Naďalej zlepšovať legislatívu a inštitúcie na ochranu práv národnostných menšín
(Čile);
Gestor: ÚSVNM
Spolupracujúci subjekt: MŠVVŠ SR
Stanovisko SR k odporúčaniu: akceptované

UPR/164

Naďalej sa usilovať o podporu prostredia začleňujúceho osoby patriace do
etnických, národnostných, rasových, náboženských a iných menšín a z tohto
hľadiska im zabezpečiť prístup k náležitému bývaniu, rovnocenným
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príležitostiam pre vzdelávanie a lepším životným podmienkam (Kórejská
republika);
Gestori: MŠVVŠ SR, MPSVR SR, MPRV SR, ÚSVRK
Spolupracujúci subjekt: MDV SR
Stanovisko SR k odporúčaniu: akceptované
UPR/165

Prijať preventívne opatrenia na riešenie netolerancie a podporovať začlenenie
všetkých skupín menšín, najmä u mladých ľudí (Moldavská republika);
Gestori: MV SR, ÚSVRK
Spolupracujúce subjekty: MŠVVŠ SR, MPSVR SR
Stanovisko SR k odporúčaniu: akceptované

UPR/166

Naďalej pracovať na zavádzaní opatrení na boj proti diskriminácii menšín a
najmä na zlepšenie životnej úrovne a začleňovanie Rómov v oblastiach
vzdelávania, zdravotníctva, zamestnania a bývania (Kuba);
Gestori: ÚSVRK, MŠVVŠ SR, MZ SR, MPSVR SR
Spolupracujúci subjekt: MDV SR
Stanovisko SR k odporúčaniu: akceptované

UPR/167

Odstrániť všetky formy diskriminačných praktík voči Rómom (India 1);
Gestor: ÚSVRK
Spolupracujúci subjekt: MZ SR
Stanovisko SR k odporúčaniu: akceptované

UPR/168

Zvyšovať snahu o vyššiu ochranu rómskeho obyvateľstva pred diskrimináciou,
najmä segregáciou rómskych detí na školách (Nórsko);
Gestor: ÚSVRK
Spolupracujúci subjekt: MŠVVŠ SR
Stanovisko SR k odporúčaniu: akceptované

UPR/169

Zrušiť všetky formy diskriminačných praktík voči Rómom, najmä v prístupe ku
vzdelávaniu, bývaniu, zdravotnej starostlivosti, sociálnym službám a
zamestnanosti (Švajčiarsko);
Gestor: MPSVR SR
Spolupracujúce subjekty: MZ SR, MDV SR, MŠVVŠ SR
Stanovisko SR k odporúčaniu: akceptované

UPR/170

Prijať špeciálne opatrenia na odstránenie štrukturálnej diskriminácie voči
Rómom a eliminovať všetky prekážky, ktoré bránia uplatňovaniu
hospodárskych, spoločenských a kultúrnych práv Rómov (Ruská federácia);
Gestor: ÚSVRK
Spolupracujúci subjekt: MK SR
Stanovisko SR k odporúčaniu: akceptované

UPR/171

Zabezpečiť účinné zavedenie Národnej stratégie pre integráciu Rómov (Ruská
federácia);
Gestor: ÚSVRK
Stanovisko SR k odporúčaniu: akceptované
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UPR/172

Za najvyššiu prioritu určiť zavádzanie politík a opatrení zameraných na
zabezpečenie toho, aby rómska komunita a iné marginalizované alebo zraniteľné
skupiny neboli vyčleňované alebo nútene segregované (Mexiko);
Gestor: ÚSVRK
Stanovisko SR k odporúčaniu: akceptované

UPR/173

Naďalej sa usilovať o znižovanie segregácie a o integráciu rómskej komunity,
najmä pri zaručovaní rovnocenného prístupu k všetkým úrovniam vzdelávania
pre každé dieťa bez ohľadu na jeho etnickú príslušnosť podľa medzinárodných
povinností Slovenska súvisiacich s ľudskými právami a zavádzať programy na
zlepšovanie ich rovnocenného prístupu k službám zdravotnej starostlivosti,
bývaniu a zamestnanosti (Fínsko);
Gestori: MŠVVŠ SR, MZ SR, ÚSVRK, MV SR, MPSVR SR
Spolupracujúci subjekt: MDV SR
Stanovisko SR k odporúčaniu: akceptované

UPR/174

Naďalej zavádzať plány pre sociálnu inklúziu Rómov v oblasti zamestnanosti,
vzdelávania, bývania a zdravotnej starostlivosti a posilňovať ochranu práv
rómskych žien a detí (Venezuelská bolívarovská republika);
Gestor: ÚSVRK
Spolupracujúce subjekty: MDV SR, MŠVVŠ SR, MPSVR SR, MZ SR
Stanovisko SR k odporúčaniu: akceptované

UPR/175

Pokračovať v riešení diskriminácie a segregácie, ktorej čelí rómska menšina v
súvislosti s prístupom k verejným službám ako napríklad vzdelávanie a
zdravotná starostlivosť (Turecko);
Gestor: ÚSVRK
Spolupracujúce subjekty: MZ SR, MŠVVŠ SR
Stanovisko SR k odporúčaniu: akceptované

UPR/176

Urýchliť snahy o zavedenie Stratégie SR pre integráciu Rómov s cieľom zmenšiť
chudobu a riešiť diskrimináciu a segregáciu rómskych komunít (Austrália);
Gestor: ÚSVRK
Stanovisko SR k odporúčaniu: akceptované

UPR/177

Naďalej prijímať opatrenia na plné zavedenie Stratégie SR pre integráciu Rómov
do roku 2020 a pri tom venovať mimoriadnu pozornosť plneniu práv
marginalizovaných rómskych komunít na vzdelanie, zdravotnú starostlivosť a
bývanie (Brazília);
Gestor: ÚSVRK
Spolupracujúce subjekty: MZ SR, MDV SR, MŠVVŠ SR, MPSVR SR
Stanovisko SR k odporúčaniu: akceptované

UPR/178

Zaviesť inkluzívnejšie politiky pre začleňovanie Rómov, napríklad v oblasti
vzdelávania a bývania, s lepším prístupom k základným službám ako napríklad
voda, hygienické zariadenia a elektrická energia (Španielsko);
Gestor: ÚSVRK
Spolupracujúce subjekty: MDV SR, MŠVVŠ SR
Stanovisko SR k odporúčaniu: akceptované
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UPR/179

Prijať ďalšie opatrenia na ochranu a integráciu Rómov, okrem iného zaistením
ich rovnocenného prístupu k bývaniu, odstránením segregácie rómskych detí v
školách a zabránením diskriminácie Rómov na trhu práce. Trestne stíhať
neprimerané využívanie sily členmi orgánov činných v trestnom konaní voči
Rómom (Nemecko);
Gestori: ÚSVRK, MŠVVŠ SR, MPSVR SR, MV SR
Spolupracujúci subjekt: MDV SR
Stanovisko SR k odporúčaniu: akceptované

UPR/180

Zaistiť účinné mechanizmy v prístupe k zdravotnej starostlivosti, vzdelaniu a
primeranému bývaniu a prostredie zamerané na podporu sociálnej inklúzie
Rómov (India);
Gestori: ÚSVRK, MZ SR, MŠVVŠ SR, MPSVR SR
Spolupracujúci subjekt: MDV SR
Stanovisko SR k odporúčaniu: akceptované

UPR/181

Prijať konkrétne a účinné opatrenia na riešenie a predchádzanie diskriminácie
rómskych žien v ich prístupe k sexuálnemu a reprodukčnému zdraviu a právam,
vrátane ich zdravia v tehotenstve, počas pôrodu a po pôrode (Švédsko);
Gestor: MZ SR
Stanovisko SR k odporúčaniu: čiastočne akceptované
Odôvodnenie: Slovenská republika sa dlhodobo venuje otázkam zdravotnej
starostlivosti a prístupu k sexuálnemu a reprodukčnému zdraviu a vytvára
špeciálne mechanizmy na zlepšenie prístupu aj zo strany personálu. Vzhľadom
na danú skutočnosť sa odporúčanie prijíma čiastočne.

UPR/182

Naďalej zavádzať opatrenia na sledovanie detí patriacich k menšinám s cieľom
zabezpečiť, že predčasne neukončia vzdelávanie, pričom veľmi oceňujeme už
prijaté opatrenia na poskytovanie výučby v iných jazykoch ako slovenčine
(Uruguaj);
Gestor: MŠVVŠ SR
Spolupracujúci subjekt: ÚSVRK
Stanovisko SR k odporúčaniu: akceptované

UPR/183

Zabezpečiť rovnaké práva pre rómske deti a ich ochranu pred všetkými formami
diskriminácie (India);
Gestori: ÚSVRK, MS SR, MŠVVŠ SR, MPSVR SR
Stanovisko SR k odporúčaniu: akceptované

UPR/184

Prijať všetky opatrenia potrebné na riešenie hlavných príčin diskriminácie a
segregácie rómskych detí v systéme vzdelávania (Lichtenštajnsko);
Gestori: ÚSVRK, MŠVVŠ SR, MPSVR SR, MV SR
Stanovisko SR k odporúčaniu: akceptované

UPR/185

Zvýšiť financovanie rovnocenného prístupu k vzdelávaniu rómskych detí na
inkluzívnych školách podľa záväzkov uvedených v Stratégii SR pre integráciu
Rómov (Spojené štáty americké);
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UPR/186

Zintenzívniť opatrenia na zaistenie prístupu k vzdelávaniu pre rómske deti
odstránením diskriminačných kritérií2, ktoré sa na ne uplatňujú, zo vzdelávacích
programov alebo postupov (Argentína);

UPR/187

Zabezpečiť, že rómske deti budú navštevovať kvalitné vzdelávacie inštitúcie,
ktoré sú inkluzívne a nesegregujú (Kanada);

UPR/188

Zdvojnásobiť snahu o zlepšenie prístupu rómskych detí k vzdelávaciemu
systému (Írsko);
Gestor odporúčaní 185-188: MŠVVŠ SR
Stanovisko SR k odporúčania 185 - 188: akceptované

UPR/189

Podporovať integráciu migrantov do slovenskej spoločnosti, okrem iného
prostredníctvom štátom financovaných hodín slovenčiny a uznávaním diplomov
získaných v zahraničí (Vietnam);
Gestori: MV SR, MPSVR SR, MŠVVŠ SR
Stanovisko SR k odporúčaniu: akceptované

UPR/190

Vytvoriť právny rámec na zaistenie práv všetkých migrantov bez ohľadu na stav
ich vstupu a pobytu a podporovať bezpečnú, riadnu a legálnu migráciu (Mexiko);

UPR/191

Zaviesť ochranné opatrenia pre všetky migrantky, vrátane migrantiek bez
dokladov (Portugalsko);
Gestor odporúčaní 190-191: MV SR
Stanovisko SR k odporúčaniam 190-191: akceptované

UPR/192

Naďalej zaručovať prístup k spravodlivosti pre všetkých migrujúcich
pracovníkov a ich rodinných príslušníkov (Filipíny);
Gestori: MV SR, MPSVR SR, MS SR
Stanovisko SR k odporúčaniu: akceptované

UPR/193

Posilniť Centrum právnej pomoci s cieľom zabezpečiť ochranu a podporu práv
cudzincov ako napríklad migrantov, utečencov a žiadateľov o medzinárodnú
ochranu (Indonézia);
Gestor: MS SR
Spolupracujúci subjekt: MV SR
Stanovisko SR k odporúčaniu: akceptované

UPR/194

Zlepšiť ochranu maloletých bez sprievodu, najmä povolením prístupu k
vzdelávaniu a odbornej príprave (Senegal);
Gestori: MV SR, MPSVR SR, MŠVVŠ SR
Stanovisko SR k odporúčaniu: akceptované

UPR/195

Pokračovať so zavádzaním opatrení na posilňovanie ochrany osôb bez štátneho
občianstva, najmä prostredníctvom kvalitnej právnej pomoci (Srbsko).
Gestori: MV SR, MS SR
Stanovisko SR k odporúčaniu: akceptované

2 V kontexte odporúčania 186 sa pojem „kritériá“ pre potreby materiálu bude vykladať obsahovým významom pojmu „bariéry“.
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IV. Stanovisko vlády Slovenskej republiky o akceptácii, čiastočnej akceptácii resp.
o odmietnutí jednotlivých odporúčaní adresovaných Slovenskej republike počas tretieho
kola UPR
1.

Slovenská republika víta odporúčania, ktoré jej boli adresované počas tretieho kola
Univerzálneho periodického hodnotenia Radou OSN pre ľudské práva v Ženeve 28.
januára 2019.

2.

Slovenská republika akceptuje stosedemdesiatšesť (176) odporúčaní, konkrétne č. 1 - 3, 11
- 35, 37 - 70, 72 - 78, 80 - 95, 97 - 108, 110 - 141, 148, - 180 a 182 – 195.

3.

Slovenská republika čiastočne akceptuje deväť (9) odporúčaní, konkrétne č. 9, 36, 79, 109,
144-147 a 181 s nasledovným odôvodnením:

3.1 Slovenská republika akceptuje odporúčanie č. 9 v časti „vykonať ďalšie opatrenia s cieľom
predchádzať páchaniu násilia na ženách, ako aj podporovať rodovú rovnosť“.
Národná rada Slovenskej republiky (NR SR), najvyšší zákonodarný orgán Slovenskej
republiky, požiadala svojim uznesením č. 1697 z 29. marca 2019 vládu Slovenskej
republiky, aby nepokračovala v procese smerujúcom k ratifikácii Dohovoru Rady Európy
o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu Slovenskou
republikou a vykonala všetky úkony súvisiace s oznámením Rade Európy, že Slovenská
republika sa nehodlá stať zmluvnou stranou Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu
na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu. Slovenská republika preto neakceptuje
odporúčanie č. 9 v časti „opätovne zahájiť proces ratifikácie Istanbulského dohovoru“.
3.2 Slovenská republika akceptuje odporúčanie č. 36 v časti „začleniť cieľ udržateľného
rozvoja OSN číslo päť o rodovej rovnosti do Národnej stratégie a Národného investičného
plánu na roky 2018 – 2030“ a neakceptuje v časti „ratifikovať Dohovor Rady Európy o
predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a boji proti nemu“, s poukazom na
vyšie citované uznesenie NR SR č. 1697 z 29. marca 2019 (bod 3.1 ods. 2).
3.3 Slovenská republika čiastočne akceptuje odporúčanie č. 79 s poukazom na skutočnosť, že
meritum odporúčania je už splnené od r. 2011 zriadením agentúry, v štruktúre ktorej bola
kreovaná národná protikorupčná jednotka, ako aj vytvorením Úradu špeciálnej prokuratúry
Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky a Špecializovaného trestného súdu.
Slovenská republika súčasne zdôrazňuje, že na každom štátnom orgáne bola od r. 2019
zriadená funkcia protikorupčného koordinátora v podmienkach daného rezortu.
3.4 Slovenská republika čiastočne akceptuje odporúčanie č. 109 s poukazom na skutočnosť, že
exekutíva Slovenskej republiky od roku 2003 prijíma národné programy boja proti
obchodovaniu s ľuďmi. Slovenská republika aktuálne implementuje Národný program
boja proti obchodovaniu s ľuďmi a na vec sa vzťahujúci akčný plán na roky 2019 – 2023.
3.5 Slovenská republika čiastočne akceptuje odporúčanie č. 144. V zmysle platného právneho
poriadku Slovenskej republiky náklady súvisiace so sexuálnym zdravím a modernými
antikoncepčnými metódami nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia. Náklady na
reprodukčné zdravie (umelé oplodnenie) sú čiastočne hradené z verejného zdravotného
poistenia.
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3.6 Slovenská republika čiastočne akceptuje odporúčania č. 145 - 147. Platná vnútroštátna
legislatíva Slovenskej republiky zakotvuje, že podmienkou vykonania umelého prerušenia
tehotenstva je písomný informovaný súhlas po predchádzajúcom poučení.
3.7 Slovenská republika čiastočne akceptuje odporúčanie č. 181 s poukazom na skutočnosť, že
otázkam zdravotnej starostlivosti a prístupu k sexuálnemu a reprodukčnému zdraviu je zo
strany vecne príslušných orgánov Slovenskej republiky venovaná osobitná pozornosť
vrátane kreovania špeciálnych mechanizmov na zlepšenie prístupu aj zo strany personálu.
4. Slovenská republika neakceptuje desať (10) odporúčaní, konkrétne č. 4, 5, 6-8, 10, 71, 96,
142 a 143 s nasledovným odôvodnením:
4.1 Slovenská republika neakceptuje odporúčania č. 4 a 5 z dôvodu rozporu Dohovoru o
ochrane práv všetkých migrujúcich pracovníkov a ich rodinných príslušníkov
s vnútroštátnou legislatívou Slovenskej republiky. Predmetnú medzinárodnú zmluvu
Slovenská republika nepodpísala a vzhľadom na skutočnosť, že predmetný dohovor
nerozlišuje základ medzi legálnou a nelegálnou migráciou, sa ani nepredpokladá, že sa
Slovenská republika stane jeho zmluvnou stranou.
4.2 Slovenská republika neakceptuje odporúčania č. 6-8 a 10 s poukazom na vyšie citované
uznesenie NR SR č. 1697 z 29. marca 2019 (bod 3.1 ods. 2).
4.3 Slovenská republika neakceptuje odporúčanie č. 71 s poukazom na čl. 41 ods. 1 Ústavy
Slovenskej republiky, na základe ktorého manželstvo je jedinečný zväzok medzi mužom
a ženou. Slovenská republika manželstvo všestranne chráni a napomáha jeho dobru.
Manželstvo a rodičovstvo a rodina sú pod ochranou zákona.
4.4 Slovenská republika neakceptuje odporúčanie č. 96, nakoľko v otázke nezávislého
a nestranného orgánu dohľadu nad políciou boli uskutočnené viaceré zákonné efektívne
kroky. Dňa 1. februára 2019 bol zriadený Úrad inšpekčnej služby Slovenskej republiky.
4.5 Slovenská republiky neakceptuje odporúčania č. 142 a 143, nakoľko programy sexuálneho
a reprodukčného zdravia sú komplexne riešené prostredníctvom Koncepcie
špecializovaných odborov pediatrie, pediatrickej gynekológie a gynekológie-pôrodníctva,
ako aj platnou vnútroštátnou legislatívou.
5.

Slovenská republika uvádza k textu odporúčaní ako celku nasledovnú výkladovú klauzulu:
Vo všetkých ustanoveniach a vo vzťahu ku všetkým odporúčaniam, kde sa uvádza pojem
„rodová rovnosť“ Slovenská republika vychádza z pojmológie zavedenej v Celoštátnej
stratégii rodovej rovnosti v Slovenskej republike, podľa ktorej „rodová rovnosť (Gender
equality + gender equity) je synonymom rovnosti mužov a žien, pričom zdôrazňuje ako
cieľ rovnosť v sociálnom postavení mužov a žien odstraňovaním existujúcich nerovností“.

6.

Slovenská republika súčasne deklaruje, že v odporúčaní č. 186 pojem „kritériá“ vykladá
obsahovým významom pojmu „bariéry“.
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7.

Slovenská republika vyvinie úsilie, aby do konca roka 2021 predložila dobrovoľnú
priebežnú správu o pokroku pri implementácii odporúčaní z tretieho kola univerzálneho
periodického hodnotenia.

Vyššie uvedené stanovisko bolo schválené vládou Slovenskej republiky uznesením č. .... z ...
2019.
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