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

a geneticky modifikovaných organizmov  v znení neskorších predpisov a podľa 

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

účastníkovi konania: 

 

 

Centrum biovied Slovenskej akadémie vied 

Dúbravská cesta 9                                                                   

840 05 Bratislava 

IČO: 00490890 

 

p o v i n n o s ť   

 
v lehote do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia  

odstrániť nedostatok, ktorým je nezabezpečenie úrovne ochrany zodpovedajúcej 

rizikovej triede a z nej vyplývajúcej požiadavky pre uzavreté priestory a ochranné 

opatrenia uvedené v Prílohe č. 1 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia 

Slovenskej republiky č. 399/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov v uzavretých 

priestoroch Ústavu molekulárnej fyziológie a  genetiky, Dúbravská cesta 9, 840 05 

Bratislava, pre ktoré bol  vydaný súhlas na používanie genetických technológii, 

geneticky modifikovaných organizmov a geneticky modifikovaných 

mikroorganizmov zatriedených do rizikovej triedy 2. 
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O d ô v o d n e n i e 
 

Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica vykonal  dňoch od  06.03.2019 do 

29.07.2019 v Ústave molekulárnej fyziológie a genetiky, ktorý je organizačnou 

zložkou Centra biovied Slovenskej akadémie vied, Dúbravská cesta 9, 840  05 

Bratislava kontrolu zameranú na dodržiavanie povinností používateľa pri používaní 

genetických technológií, geneticky modifikovaných organizmov a geneticky 

modifikovaných mikroorganizmov uvedených v  § 8 až § 14 zákona č. 151/2002 Z.z.   

o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v  znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon  č. 151/2002 Z.z“ ) a prílohy č. 1 Vyhlášky 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.  399/2005 Z. z. v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška  č. 399/2005 Z.z.“) v uzavretých 

priestoroch Ústavu molekulárnej fyziológie a genetiky zatriedených do rizikovej 

triedy 2. 

Vykonanou kontrolnou činnosťou Inšpektorát životného prostredia Banská 

Bystrica v Ústave molekulárnej fyziológie a genetiky, Centra biovied Slovenskej 

akadémie vied, Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava   zistil nedostatok v činnosti 

používateľa v zmysle § 25 ods. 4 zákona č. 151/2002 Z.z., a to nezabezpečenie 

úrovne ochrany zodpovedajúcej rizikovej triede a  z nej vyplývajúcich požiadaviek na 

uzavreté priestory a jednotlivé ochranné opatrenia podľa prílohy č. 1 vyhlášky č. 

399/2005 Z.z. Týmto nedostatkom je nesplnenie kontrolných a ochranných opatrení 

vyžadovaných pre úroveň ochrany 2, ktoré sú  uvedené v prílohe č. 1 vyhlášky 

č. 399/2005 Z.z., podľa ktorej sa vyžaduje, aby autokláv bol v  budove (8.bod) a aby 

geneticky modifikované mikroorganizmy v  kontaminovanom materiáli a v odpade 

boli inaktivované (18.bod).  

Kontrolné zistenia sú uvedené v Protokole o výsledku kontroly č.46/009/19/UP-P 

RZ č.3979-11860/46/2019/Sch (ďalej len „protokol o kontrole“), ktorý bol 

s kontrolovaným používateľom genetických technológií a  geneticky modifikovaných 

organizmov a mikroorganizmov prerokovaný dňa 29.07.2019. Kontrolovaný 

používateľ genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov 

a mikroorganizmov vo vyjadrení k výsledku kontroly uviedol vysvetlenia 

a skutočnosti, ktoré viedli k uvedenému stavu a opatrenia, ktoré prijal na odstránenie 

zisteného stavu. Neopodstatnenosť námietok bola kontrolovanému  subjektu 

oznámená listom RZ č. 3979-25888/46/2019/Sch zo dňa 22.07.2019. Opodstatnené 

námietky boli zohľadnené v Dodatku k protokolu o výsledku kontroly 

RZ č. 3979/46/2019/Sch-27474/2019 zo dňa 29.07.2019, s  ktorým bolo Centrum 

biovied SAV oboznámené dňa 29.07.2019. Dodatok k protokolu bol prerokovaný 

spolu s Protokolom o výsledku kontroly č. 46/009/19/UP-P dňa 29.07.2019. 

 

Listom RZ č. 10148/46/2019-44219/2019 bolo dňa 26.11.2019 Centru biovied SAV 

oznámené začatie správneho konania vo veci uloženia povinnosti odstrániť 

nedostatok, ktorým je nezabezpečenie úrovne ochrany zodpovedajúcej rizikovej 

triede, ktorú upravuje § 25 ods. 4 zákona č. 151/2002 Z.z. Centrum biovied SAV 

bolo v liste poučené o práve vyjadriť sa k začatiu konania a  k veci samotnej, 

prípadne navrhnúť dôkazy, ktoré sú mu známe. Centrum biovied SAV nenavrhlo 
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žiadne ďalšie dôkazy a ani sa k  začatiu konania a k veci samotnej počas zisťovania 

podkladov pre rozhodnutie nevyjadrilo.    

 

Z uvedených dôvodov IŽP Banská Bystrica realizuje svoju povinnosť upravenú § 25 

ods. 4 zákona č. 151/2002 Z. z. uložiť kontrolovanému používateľovi genetických 

technológií a geneticky modifikovaných organizmov povinnosť v určenej lehote 

odstrániť kontrolnou činnosťou zistené nedostatky.  

 

  

Poučenie : 

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného 

prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor inšpekcie 

biologickej bezpečnosti odvolanie do  15 dní odo dňa doručenia písomného 

vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní 

prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho 

zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.  

 

 

                                                                                                

                                                  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doručuje  sa :  

1. Centrum biovied SAV, Dúbravská cesta 9, 840  05  Bratislava 

 

 

Na vedomie:   

1. Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor environmentálnych rizík a 

biologickej bezpečnosti, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava  

           Ing. Zdeněk Gregor  

                  riaditeľ  


