
Zoznam platných právnych predpisov v oblasti biologickej 

bezpečnosti 

 

 Rekodifikovaný zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a 

geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov  

 

 

Zákony, ktorými sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2002 Z. z.: 

 

 Zákon č. 448/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní 

genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších 

predpisov a o doplnení zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 

prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

 Zákon č. 117/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane 

prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 24/2006 Z. 

z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov 

 

 Zákon č. 515/2008 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v oblasti 

starostlivosti o životné prostredie v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej 

republike 

 

 Zákon č. 100/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní 

genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších 

predpisov  

 

 Zákon č. 77/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní 

genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov  

 

 Zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov  

 

 

 Rekodifikovaná vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky  

č. 399/2005 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických 

technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov  

 

 

Vyhlášky, ktorými sa mení a dopĺňa vyhláška č. 399/2005 Z. z.: 

 

 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 312/2008 Z. z., ktorou 

sa mení a dopĺňa vyhláška č. 399/2005 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 151/2002 Z. z. o 
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používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení 

neskorších predpisov  

 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 86/2013 Z. z., ktorou 

sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 

399/2005 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických 

technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov v znení 

vyhlášky č. 312/2008 Z. z. 

 

Aktualizované dňa 1.12.2017 
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