
SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
Inšpektorát životného prostredia Bratislava   

Jeséniova 17, 831 01 Bratislava 

 

 

 

Číslo:       Bratislava 02.12.2020 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

R O Z H O D N U T I E  
 

 

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia 

Bratislava, 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: 

 

 

Slovenská technická univerzita v Bratislave 

Vazovova 5                                                                   

812 43 Bratislava 

IČO: 00397687 

 

 

p o k u t u 
 

podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických 

technológií a geneticky modifikovaných organizmov v  znení neskorších predpisov vo 

výške 300,- eur (slovom tristo eur) za: 

- neohlásenie zmeny v požiadavkách na uzavreté priestory v Slovenskej 

technickej univerzite v Bratislave, Fakulte chemickej a potravinárskej technológie 

STU v Bratislave, Ústave biochémie a mikrobiológie, Radlinského 9, 812 37 

Bratislava, čím došlo k porušeniu § 12 ods. 2 písm. e)  zákona č. 151/2002      

Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných 
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organizmov v znení neskorších predpisov a § 12 ods. 4 písm. a) zákona         

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

modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov.  

 

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  

Environmentálneho fondu do Štátnej pokladnice Bratislava, číslo účtu vo forme IBAN: 

SK 09 8180 0000 0070 0021 4051, swiftová adresa banky: SPSRSKBA, konštantný 

symbol 1118, špecifický symbol: 00397687, variabilný symbol 8391100120. 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 Bratislava (ďalej len „Inšpekcia“) vykonal dňa 12.11.2019 

v Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, Fakulte chemickej a potravinárskej 

technológie STU v Bratislave, Ústave biochémie a mikrobiológie, Radlinského 9, 812 37 

Bratislava (ďalej len „STU“) kontrolu, predmetom ktorej bolo zisťovanie, ako STU 

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 Inšpekcia zistila, že STU porušuje povinnosť 

ohlasovať zmeny v požiadavkách na uzavreté priestory v zmysle § 12 ods. 2 písm. e) 

zákona č. 151/2002 Z. z. a § 12 ods. 4 písm. a) zákona č. 151/2002 Z. z..  

 

V zmysle § 12 ods. 2 písm. e)  zákona č. 151/2002 Z. z. má ohlasovateľ povinnosť 

ohlasovať Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len 

„ministerstvo“) zmeny v požiadavkách na uzavreté priestory podľa  § 9 ods. 2 písm. 

c), ak majú vplyv na uplatňovanie zásad podľa § 9 ods. 8 alebo na požiadavky 

osobitných predpisov na nakladanie s  odpadmi alebo s priemyselnými odpadovými 

vodami. V zmysle § 12 ods. 4 písm. a) zákona č. 151/2002 Z. z. má ohlasovateľ 

povinnosť podať ohlásenie bezodkladne po tom , ako vznikol dôvod na ohlásenie.  

 

Kontrolnou činnosťou Inšpekcia zistila, že v zaregistrovanom uzavretom priestore 

(laboratórium č. 632, vedené na ministerstve pod reg. č. 27063) sa nachádza knižnica 

patriaca pod Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín Ústavu potravinárstva 

a výživy STU. V uzavretom priestore (laboratórium č. 626, vedené na ministerstve 

pod reg. č. 26063) došlo po rekonštrukcii k  zmene priestorového a stavebného 

usporiadania uzavretého priestoru.  Tieto uzavreté priestory nespĺňajú požiadavky na 

uzavreté priestory v zmysle § 9 ods. 2 písm. c) zákona  č. 151/2002  Z. z., podľa 
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ktorého má používateľ povinnosť zabezpečiť, aby uzavreté priestory svojím 

stavebno-technickým vybavením, vnútorným umiestnením, prevádzkovým režimom 

a materiálno-technickým vybavením umožňovali uplatňovať zásady uvedené 

v odseku 8 a spĺňať požiadavky osobitných predpisov na nakladanie s odpadmi 

a s priemyselnými odpadovými vodami. V zmysle § 9 ods. 8 písm. c) zákona           

č. 151/2002 Z. z. je používateľ povinný udržiavať také vybavenie uzavretých 

priestorov, ktoré zodpovedá úrovni ochrany zodpovedajúcej zatriedeniu do rizikovej 

triedy.   

 

Kontrolné zistenia sú uvedené v Protokole o kontrole RZ č. 9435/36/2019-

44645/2019 zo dňa 11.02.2020 (ďalej len „protokol“), ktorý bol s používateľom 

genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov a  mikroorganizmov 

– STU prerokovaný dňa 23.06.2020. Dňa 14.02.2020 bol protokol doručený STU, 

pričom bola určená lehota 10 dní na vyjadrenie ku všetkým kontrolným zisteniam. 

STU vo svojom vyjadrení k protokolu zo dňa 27.02.2020, RZ č. 6952/OIBB uviedla, 

že ku kontrolným zisteniam nemá námietky a  berie ich na vedomie. Tiež STU 

uviedla, že dňa 20.02.2020 bola na ministerstvo podaná žiadosť o zmenu rozhodnutia 

č. 1743/189/2003-5.2.-2-RZ zo dňa 01.07.2003 o súhlase na prvé použitie uzavretých 

priestorov zatriedených do rizikovej triedy 1, v ktorej bolo uvedené, že 

v predmetných laboratóriách sa viac s geneticky modifikovanými mikroorganizmami 

narábať nebude. Keďže vyjadrenie k protokolu bolo odoslané po určenej lehote, 

Inšpekcia neopodstatnenosť námietok písomne nezdôvodnila, vzhľadom na to, že 

k vyjadreniam po určenej lehote sa neprihliada.  

 

Prof. Ing. Albert Breier, DrSc. – poverený na zastupovanie vedúceho kontrolovaného 

subjektu a Ing. Barbora Kaliňáková, PhD. – vedúca GMO projektu pri prerokovaní 

protokolu uviedli, že ministerstvo vydalo dňa 28.04.2020 rozhodnutie č. 19758/2020, 

6105/2020-1.9.-PPZ132, ktorým sa mení pôvodné rozhodnutie a uzavreté priestory 

(27063 a 26063) sú vyradené z  evidencie zariadení. Inšpekcia na prerokovaní 

protokolu k vyjadreniu ku kontrolným zisteniam uviedla, že vyjadrenie nemení 

skutkový stav uvedený v protokole.  

 

Dňa 05.11.2020 bolo STU doručené Oznámenie o začatí správneho konania             

č. 9099/36/2020-36875/2020 (ďalej len „oznámenie“) o  správnom delikte podľa § 28 

ods. 1 zákona č. 151/2002 Z. z.. STU bola v oznámení poučená o práve vyjadriť sa 

k začatiu konania a k veci samotnej, prípadne navrhnúť dôkazy, ktoré sú jej známe. 

STU odpovedala na oznámenie listom č. 14141/2020 zo dňa 20.11.2020, v  ktorom 

oznamuje, že berie na vedomie informáciu o  začatí správneho konania. V oznámení 

STU uviedla: „K situácii chceme podotknúť, že priestory na 6. poschodí Starej 

budovy FChPT STU v Bratislave sa od požiaru v roku 2013 nevyužívali na prácu 

s GMO, takže k žiadnemu ohrozeniu v priebehu rokov po renovácii 6. poschodia až 

do dnešného dňa nemohlo dôjsť. Prevádzkujeme priestory na 5. poschodí, ktoré 

máme riadne evidované a riadne kontrolované v rámci správnej práce s GMO.  

Nakoľko je v príprave proces renovácie celej Starej budovy FChPT STU v  Bratislave, 

plánujeme v budúcnosti zmeniť priestory na prácu s  GMO na FChPT STU 

v Bratislave v zmysle novej dispozície budovy. Pred začatím rekonštrukcie zastavíme 
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činnosť v súčasných priestoroch na 5. poschodí, o  čom Vás budeme informovať. 

K výsledku správneho konania sa vyjadríme.“  

 

V čase kontroly, v uzavretom priestore č. 27063 sa nachádzala knižnica, ktorá patrí 

pod Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín Ústavu potravinárstva a  výživy 

STU a v uzavretom priestore č. 26063 došlo po rekonštrukcii k  zmene priestorového 

a stavebného usporiadania uzavretého priestoru.  

 

Protiprávne konanie právnickej osoby možno podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona        

č. 151/2002 Z. z. postihnúť uložením pokuty až do výšky 33193,91 eura. Správny 

orgán zhodnotil všetky dôkazy zistené počas kontroly ako aj závažnosť a  čas trvania 

protiprávneho konania a mieru ohrozenia ľudí alebo životného prostredia a zohľadnil 

ich vo výške pokuty. 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 Bratislava, 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 :  

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 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, Nevädzova 5, 821 05 Bratislava  

              Bc. Ing. Vladimír Poljak 

                        riaditeľ  


