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R O Z H O D N U T I E 
 

 

 Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia 

Banská Bystrica, odbor inšpekcie biologickej bezpečnosti, ako príslušný orgán podľa  

§ 9 a § 10 zák. č. 525/2003 Z. z. o  štátnej správe starostlivosti o životné prostredie 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade 

s § 23 a § 25 zák. č. 151/2002 Z. z. o  používaní genetických technológií a geneticky 

modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov a podľa zák. č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní  v znení neskorších predpisov v zmysle § 30 ods. 1 písm. h) zák. 

č. 71/1967 Zb. o správnom konaní  v znení neskorších predpisov  

 

z a s t a v u j e  

konanie č. 4605/46/2021-3389/2021 vo veci uloženia povinnosti odstrániť kontrolnou 

činnosťou zistené nedostatky pre 

Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied 

Dúbravská cesta 3484/9, 845 05 Bratislava 

IČO: 50073869 

 

 

 
O d ô v o d n e n i e 

 

 

Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica a Inšpektorát životného prostredia Bratislava 

(ďalej len „inšpekcia“) vykonali  dňa 09.12.2019 vo Virologickom ústave Biomedicínskeho 

centra Slovenskej akadémie vied, Dúbravská cesta 3484/9, 845 05 Bratislava kontrolu, 

predmetom ktorej bolo zisťovanie, ako Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied, 

Dúbravská cesta 3484/9, 845 05 Bratislava (ďalej len „BMC SAV“) dodržiava povinnosti 

používateľov pri používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov, 

upravené zákonom č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky 
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modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 151/2002 

Z.z.“), povinnosti upravené všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie 

tohto zákona a povinnosti upravené rozhodnutím vydanom na ich základe. 

Vykonanou kontrolnou činnosťou inšpekcia u BMC SAV, ako používateľa genetických 

technológií a geneticky modifikovaných organizmov podľa § 9 ods. 1 zákona č. 151/2002 Z.z,. 

zistila: 

- nedostatok v činnosti používateľa podľa § 25 ods. 4 zákona č. 151/2002 Z.z. Týmto 

nedostatkom sú nezrovnalosti v dokumentácií týkajúce sa uzavretých priestorov, tak 

ako je uvedené v protokole, najmä nesprávne uvedené evidenčné číslo laboratória č. 463 

(evid. č. 159113) v havarijných plánoch zverejnených na webovom sídle VÚ BMC 

SAV: havarijný plán pre RT 2 zverejnený na webovej adrese 

http://www.biomedcentrum.sav.sk/wp-content/uploads/2020/01/VU_Havarijny-

plan_RT2_2019_11.pdf  a havarijný plán pre RT 2 zverejnený na webovej adrese  

http://www.biomedcentrum.sav.sk/wp-content/uploads/2020/01/VU_Havarijny-

plan_RT2_2019_12.  

 

Kontrolné zistenia sú uvedené v protokole č. 46/050/19/UP-P, ktorý bol s kontrolovaným 

používateľom genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov prerokovaný 

dňa 29. 07. 2020.  

 

Listom č. 4605/46/2021-3389/2021 zo dňa 03.02.2021 Slovenská inšpekcia životného 

prostredia Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica odbor inšpekcie biologickej 

bezpečnosti (ďalej len „správny orgán“) oznámila BMC SAV začatie správneho konania vo 

veci povinnosti odstrániť nedostatky v činnosti pri používaní genetických technológií 

a geneticky modifikovaných organizmov. Uloženie tejto povinnosti upravuje § 25 odsek 4 

zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných 

organizmov v znení neskorších predpisov.  

 

K začatiu konania sa  BMC SAV vyjadrilo listom č. 06-GMO-601/2021 zo dňa 16.02.2021, 

v ktorom správnemu orgánu predložilo kópie dokumentov, ktorými preukázalo, že zistené 

nedostatky v laboratóriu č. 463 (evidenčné číslo laboratória 159113) odstránilo:   

1. List adresovaný MŽP SR zo dňa 27.07.2020, č.j. 07-GMO-601/2020 – žiadosť o zmenu 

v dokumentácii k Ohláseniu začatia činnosti zatriedenej do rizikovej triedy 2 

v uzavretom priestore evid. č. 159113; 

2. Ohlásenie začatia činnosti zatriedenej do rizikovej triedy 2_2019_11, spolu s prílohami: 

Posudok z posúdenia rizika, Stanovisko vedúceho projektu, Havarijný plán – oprava 

čísla uzavretého priestoru na evid. č. 159113; 

3. Ohlásenie začatia činnosti zatriedenej do rizikovej triedy 2_2019_12, spolu s prílohami: 

Posudok z posúdenia rizika, Stanovisko vedúceho projektu, Havarijný plán - – oprava 

čísla uzavretého priestoru na evid. č. 159113; 

4. List MŽP SR zo dňa 04.08.2020, č.j.38509/2020, 9834/2020-1.9 – Dodatok č. 1 

k oznámeniu – odstránenie chyby v písaní v dokumentácii spôsobenej priradením 

nesprávneho evidenčného čísla k laboratóriu č. 463. 

 

BMC SAV zároveň v liste uviedlo adresy webovej stránky na svojom webovom sídle, kde 

prepracované havarijné plány podľa § 10 ods. 1 písm. b) zákona č. 151/2002 Z.z. zverejnilo. 

 

Správny orgán vykonal navrhované dôkazy a preveril údaje o zverejnených havarijných 

plánoch na webovom sídle BMC SAV v záložkách Verejnosť - Bezpečnosť, ochrana zdravia 

a etika - Biologická bezpečnosť a GMO. 
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Havarijný plán pre RT 2 zverejnený na webovej adrese http://www.biomedcentrum.sav.sk/wp-

content/uploads/2020/01/VU_Havarijny-plan_RT2_2019_11.pdf  a havarijný plán pre RT 2 

zverejnený na webovej adrese  http://www.biomedcentrum.sav.sk/wp-

content/uploads/2020/01/VU_Havarijny-plan_RT2_2019_12 boli odstránené a nahradené 

prepracovanými havarijnými plánmi zverejnenými na webovom sídle BMC SAV: 

 

1) http://www.biomedcentrum.sav.sk/wp-content/uploads/2021/02/VU_Havarijny-

plan_RT2_2019_11.pdf 

2) http://www.biomedcentrum.sav.sk/wp-content/uploads/2021/02/VU_Havarijny-

plan_RT2_2019_12.pdf. 

 

Vzhľadom na povahu vecí, ktorá bola predmetom tohto správneho konania a epidemiologickú 

situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19 správny orgán ústne pojednávanie podľa § 21 

zákona  č. 71/1967 Zb. nenariadil. 

 

Správny orgán prehodnotil existujúce dôkazy a zistil, že BMC SAV kontrolnou činnosťou 

zistené nedostatky odstránilo, čím odpadol dôvod  konania začatého na podnet správneho 

orgánu  § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb.. 

 

Z uvedených dôvodov bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia. 

 

Poučenie : 

 

Proti rozhodnutiu o zastavení konania podľa § 30 ods. 1 písm. h) sa podľa § 30 ods. 2  

zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa nemožno odvolať. 

 

 

                                                                                                 

 

 

 

 

JUDr. Denisa Masná 

poverená vykonávaním funkcie 

riaditeľky inšpektorátu 

 

                                                  

     

 

Doručuje  sa:  

1. Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied, Dúbravská cesta 3484/9, 845 05 

Bratislava 

 

Na vedomie: 

1. Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, 

odbor inšpekcie biologickej bezpečnosti, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava 
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