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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 k u t u 

 
podľa § 28 ods. 2 písm. c) zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických 

technológií a geneticky modifikovaných organizmov v  znení neskorších predpisov vo 

výške 1 660 eur, slovom jedentisícšesťstošesťdesiat eur za: 

- nezabezpečenie vybavenia uzavretých priestorov takou úrovňou ochrany, 

ktorá zodpovedá zatriedeniu do rizikovej triedy v Ústave molekulárnej 

fyziológie a genetiky Centra biovied Slovenskej akadémie vied, Dúbravská 

cesta 9, 840 05 Bratislava, čím došlo k porušeniu § 9 ods. 8 písm. c) zákona 

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



strana 2 k rozhodnutiu č. 8391300219/10128-44373 

modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého 

používateľ musí udržiavať také vybavenie uzavretých priestorov, ktoré 

zodpovedá úrovni ochrany zodpovedajúcej zatriedeniu do rizikovej triedy.  

 

 

Pokutu je potrebné zaplatiť, podľa § 47 ods. 2 zákona č.  71/1967 Zb. o správnom 

konaní v znení neskorších predpisov a § 29 ods. 6 zákona č. 151/2002 Z. z. 

o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v  znení 

neskorších predpisov, do 30 dní od  nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia na účet:  

Štátna pokladnica Bratislava, číslo účtu vo formáte IBAN: SK 

0981800000007000214051, swiftová adresa banky: SPSRSKBA, konštantný symbol 

1118, špecifický symbol: 00490890, variabilný symbol 8391300219. Názov a adresa 

príjemcu prevodu: Environmentálny fond, Nevädzová 5, 821 01 Bratislava. 

 

O d ô v o d n e n i e 
 

Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica vykonal  v dňoch od 06.03.2019 

do 29.07.2019 v  Centre biovied SAV Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava v Ústave 

molekulárnej fyziológie a genetiky kontrolu, predmetom ktorej bolo zisťovanie , ako 

Centrum biovied SAV Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava  (ďalej len „Centrum 

biovied SAV“) dodržiava povinnosti používateľa pri používaní genetických 

technológií a geneticky modifikovaných organizmov a  geneticky modifikovaných 

mikroorganizmov, upravené zákonom 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.“), povinnosti upravené všeobecne záväzným 

právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona a  povinnosti upravené 

rozhodnutím vydanom na ich základe.  

 

Vykonanou kontrolnou činnosťou Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica 

zistil, že Centrum biovied SAV porušuje povinnosť  zabezpečiť vybavenie 

uzavretých priestorov takou úrovňou ochrany, ktorá zodpovedá zatriedeniu 

do rizikovej triedy uloženú v § 9 ods. 8 písm. c) zákona č. 151/2002 Z.z., a to tým, 

že uzavreté priestory, ktorými sú laboratórium č. 3.68 vedené v evidencii MŽP SR 

pod číslom (ďalej len “evid. č.”) 606 0318 a laboratórium č. 3.69 (evid. č. 607 0318), 

neumožňujú inaktiváciu geneticky modifikovaných organizmov a mikroorganizmov 

zatriedených do rizikovej triedy 2 (ďalej len „RT2“)  v kontaminovanom materiáli 

a odpade. Kontrolnou činnosťou bolo zistené, že inaktiváciu geneticky 

modifikovaných mikroorganizmov RT2  v kontaminovanom materiáli a odpade 

neumožňuje ani miestnosť umyvárky č. 4.74 - 4.75, v ktorej sa autokláv nachádza, 

uvádzaná v prevádzkových poriadkoch organizácie ako miestnosť, kde možno odpad 

inaktivovať, pretože pre miestnosť č. 4.74 – 4.75 nebol vydaný súhlas MŽP SR na 

používanie genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov 

a mikroorganizmov podľa § 13 ods. 1 zákona č. 151/2002 Z.z. Laboratórium č. 3.68 

(evid. č. 606 0318) a laboratórium č. 3.69 (evid. č. 607 0318) preto nespĺňajú 

kontrolné a ochranné opatrenia vyžadované pre úroveň ochrany 2 uvedené v  prílohe 

č. 1 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 399/2005 Z. 

z. v znení neskorších predpisov, 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). Centrum biovied SAV, ako používateľ 

genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov a  mikroorganizmov 
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porušil ustanovenia § 9 ods. 8 písm. c) zákona, podľa ktorého používateľ musí 

udržiavať také vybavenie uzavretých priestorov, ktoré zodpovedá úrovni ochrany 

zodpovedajúcej zatriedeniu do rizikovej triedy.  

 

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. 10128/46/2019-44021/2019 bolo dňa 26.11.2019 Centru biovied SAV 

oznámené začatie správneho konania o  správnom delikte podľa § 28 ods. 2 písm. c) 

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 žiadne ďalšie dôkazy  a ani sa k začatiu 

konania a k veci samotnej počas zisťovania podkladov pre rozhodnutie nevyjadrilo.    

 

Správny orgán sa opätovne dôkladne zaoberal zistenými skutočnosťami za účelom 

zistenia presného a úplného objasnenia stavu vecí a zistil, že MŽP SR na svojom 

webovom sídle https://www.minzp.sk/oblasti/kvalita-zivotneho-prostredia/geneticky-

modifikovane-organizmy/pripomienky-k-ziadostiam-ohlaseniam/pripomienky-k-

ziadostiam/centrum-biovied-sav-bratislava.html zverejnilo dňa 05.08.2019 žiadosť   

Centra biovied SAV o zrušenie súhlasov pre prvé použitie uzavretých priestorov 

s úrovňou ochrany 2 (laboratória č. 3.68 , evid. č. 606 0318 a laboratória č. 3.69,  

evid. č. 607 0318) podľa § 36 ods. 1 zákona č. 151/2002 Z.z.  (ďalej len „žiadosť 

o zrušenie RT2“).  

 

Súhlas pre prvé použitie uzavretých priestorov RT2 s úrovňou ochrany 2 pre 

miestnosti č. 3.68 (evid. č. 606 0318) a č. 3.69 (evid. č. 607 0318) bol Centru biovied 

SAV vydaný rozhodnutím MŽP SR č. 11960/2018, 2886/2018 -1.9-PPZ122 zo dňa 

01.03.2018. Žiadosť o zrušenie RT2 bola na MŽP SR doručená 29.07.2019 . Počas 

obdobia od 01.03.2018 do 29.07.2019 Centrum biovied SAV  nezabezpečilo 

vybavenie uzavretých priestorov č. 3.68 (evid. č. 606 0318) a 3.69 (evid. č. 607 

0318) takou úrovňou ochrany, ktorá zodpovedá  zatriedeniu do rizikovej triedy 2. 

 

Do rizikovej triedy 2 sa v zmysle § 10 ods. 2 písm. b) zákona č. 151/2002 Z.z. 

zatrieďujú činnosti predstavujúce malé riziko, pre ktoré je vhodná úroveň ochrany 2. 

Pri udržiavaní takého vybavenia uzavretých priestorov, ktoré zodpovedá príslušnej 

rizikovej triede je zabezpečená ochrana ľudského zdravia a  životného prostredia. 

Hlavnou podmienkou používania geneticky modifikovaných organizmov 

a mikroorganizmov v uzavretých priestoroch je ich inaktivácia v kontaminovanom 

materiáli a odpade tak, aby nemohlo dôjsť k ich úniku z uzavretých priestorov 

do životného prostredia. Inaktivácia geneticky modifikovaných organizmov 

https://www.minzp.sk/oblasti/kvalita-zivotneho-prostredia/geneticky-modifikovane-organizmy/pripomienky-k-ziadostiam-ohlaseniam/pripomienky-k-ziadostiam/centrum-biovied-sav-bratislava.html
https://www.minzp.sk/oblasti/kvalita-zivotneho-prostredia/geneticky-modifikovane-organizmy/pripomienky-k-ziadostiam-ohlaseniam/pripomienky-k-ziadostiam/centrum-biovied-sav-bratislava.html
https://www.minzp.sk/oblasti/kvalita-zivotneho-prostredia/geneticky-modifikovane-organizmy/pripomienky-k-ziadostiam-ohlaseniam/pripomienky-k-ziadostiam/centrum-biovied-sav-bratislava.html
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a mikroorganizmov v kontaminovanom materiáli a odpade sa pre používanie 

v rizikovej triede 2 vyžaduje. Nezabezpečením vybavenia uzavretých priestorov 

takou úrovňou ochrany, ktorá zodpovedá zatriedeniu do rizikovej triedy , by pri ich 

používaní mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia ľudí a životného prostredia. 

 

Protiprávne konanie právnickej osoby možno podľa § 28 ods. 2 písm. c) zákona 

č. 151/2002 Z.z. postihnúť uložením pokuty až do výšky 165  969,59 eura.  

 

Správny orgán zhodnotil všetky dôkazy zistené počas kontroly, aj počas správneho 

konania, ako aj závažnosť a čas trvania protiprávneho konania a  mieru ohrozenia 

ľudí alebo životného prostredia a zohľadnil ich vo výške pokuty. Pokuta ukladaná 

týmto rozhodnutím je na najnižšej možnej hranici rozpätia pokút, ktoré má správny 

orgán povinnosť uložiť. 

  

Výška pokuty ukladanej vo výroku tohto rozhodnutia zodpovedá miere ohrozenia 

ľudí alebo životného prostredia, závažnosti a  času trvania protiprávneho konania.   

  

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 :  

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  

2. Environmentálny fond Bratislava, P.O.Box 14, 827 14 Bratislava 212  

           Ing. Zdeněk Gregor  

         riaditeľ inšpektorátu 


