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Uznesením vlády SR č. 168 z 9. marca 2011 k návrhu na notifikáciu orgánu na prevenciu korupcie podľa
článku 6 Dohovoru Organizácie Spojených národov proti korupcii z 31. októbra 2003 bol Úrad vlády SR
notifikovaný ako orgán na predchádzanie korupcie podľa článku 6 Dohovoru.
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Článok 6 - Gestor UNCAC-u
Orgán alebo orgány na predchádzanie korupcii
1. Každý štát, zmluvná strana, zabezpečí náležitým spôsobom a v súlade so základnými zásadami svojho
právneho poriadku existenciu orgánu alebo orgánov na predchádzanie korupcii prostredníctvom
a. uplatňovania politiky uvedenej v článku 5 tohto dohovoru, a ak je to vhodné,dohľadu a koordinácie
pri uplatňovaní tejto politiky
b. zvyšovania a šírenia poznatkov o predchádzaní korupcii
2. Každý štát, zmluvná strana, udelí orgánu alebo orgánom uvedeným v odseku 1 tohto článku potrebnú
nezávislosť v súlade so základnými zásadami svojho právneho poriadku, aby tento orgán alebo orgány
mohli svoje funkcie vykonávať efektívne a bez akéhokoľvek nenáležitého ovplyvňovania. Mali by sa pre ne
zabezpečiť potrebné materiálne zdroje a špecializovaný personál, ako aj vzdelávanie, ktoré tento
personál potrebuje na vykonávanie svojich funkcií.
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3. Každý štát, zmluvná strana, oznámi generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov názov a
adresu orgánu alebo orgánov, ktoré by iným štátom, zmluvným stranám, mohli pomôcť pri vypracúvaní a
uplatňovaní konkrétnych opatrení na predchádzanie korupcii.
Ústredným orgánom pre prijímanie žiadostí o vzájomnú právnu pomoc a na ich vykonanie alebo
postúpenie príslušným orgánom podľa článku 46 ods. 13 Dohovoru OSN proti korupcii ktorý notifikovala
Slovenská republika je Ministerstvo spravodlivosti SR. Ministerstvu spravodlivosti SR sa v zmysle § 538 ods.
1 Trestného poriadku zasielajú dožiadania cudzieho orgánu o právnu pomoc.

Článok 46 ods. 13
Štáty, zmluvné strany, určia ústredný orgán, ktorý je zodpovedný a má právomoc na prijímanie žiadostí o
vzájomnú právnu pomoc a na ich vykonanie alebo postúpenie príslušným orgánom. Ak štát, zmluvná
strana, má osobitný región alebo územie s oddeleným systémom vzájomnej právnej pomoci, môže určiť
odlišný ústredný orgán, ktorý má rovnaké funkcie pre tento región alebo územie. Ústredné orgány
zabezpečia rýchly a riadny výkon alebo postúpenie prijatej žiadosti. Ak ústredný orgán postúpi žiadosť
príslušnému orgánu na vykonanie, vyzve ho na rýchle a riadne vykonanie žiadosti. Pri uložení ratifikačnej
listiny, listiny o prijatí, schválení alebo prístupe k tomuto dohovoru každý štát, zmluvná strana, oznámi
generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov ústredný orgán, ktorý bol určený na tento účel.
Žiadosti o vzájomnú právnu pomoc a akékoľvek s nimi súvisiace informácie sa odovzdávajú ústredným
orgánom, ktoré určili štáty, zmluvné strany. Táto požiadavka sa nedotýka práva štátu, zmluvnej strany,
žiadať, aby sa také žiadosti a informácie zasielali diplomatickou cestou, a v neodkladných situáciách, ak
sa na tom štáty, zmluvné strany, dohodli, a ak je to možné, prostredníctvom Medzinárodnej organizácie
kriminálnej polície.
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