SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica
Číslo: 8391300120/7494-26142

Banská Bystrica 06.10.2020

ROZHODNUTIE
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:

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 1014/2
041 80 Košice
IČO: 00397768

pokutu
podľa § 28 ods. 2 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.“) vo výške 2 000 eur, slovom dvetisíc eur za:
- použitie uzavretých priestorov v Ústave biologických a ekologických vied,
Mánesova 23, 040 01 Košice, ktoré nespĺňajú požiadavky na uzavreté
priestory podľa § 9 ods. 2 zákona č. 151/2002 Z.z. tým, že svojim materiálno
technickým vybavením neumožňujú uplatňovať zásady bezpečnosti a ochrany

strana 2 k rozhodnutiu č. 8391300120/7494-26142

zdravia pri práci a zásady správnej mikrobiologickej praxe podľa § 9 ods. 8
zákona č. 151/2002 Z.z, čím došlo k naplneniu skutkovej podstaty § 28 ods. 2
písm. a) zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií
a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov;
-

nezabezpečenie vybavenia uzavretých priestorov takou úrovňou ochrany, ktorá
zodpovedá zatriedeniu do rizikovej triedy v Ústave biologických
a ekologických vied, Mánesova 23, 040 01 Košice v rozpore s § 9 ods. 8 písm.
c) zákona č. 151/2002 Z.z., podľa ktorého používateľ musí udržiavať také
vybavenie uzavretých priestorov, ktoré zodpovedá úrovni ochrany
zodpovedajúcej zatriedeniu do rizikovej triedy, čím došlo k naplneniu
skutkovej podstaty podľa § 28 ods. 2 písm. c) 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:
Štátna
pokladnica
Bratislava,
číslo
účtu
vo
formáte
IBAN:
SK
0981800000007000214051, swiftová adresa banky: SPSRSKBA, konštantný symbol
1118, špecifický symbol: 00397768, variabilný symbol 8391300120. Názov a adresa
príjemcu prevodu: Environmentálny fond, Nevädzová 5, 821 01 Bratislava.

Odôvodnenie
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica vykonal v dňoch od 03.12.2019 do
03.02.2020 v Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, v Ústave biologických
a ekologických vied, Mánesova 23, 040 01 Košice (ďalej len „UPJŠ v Košiciach“)
kontrolu, predmetom ktorej bolo zisťovanie, ako UPJŠ v Košiciach 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, povinnosti upravené
všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona
a povinnosti upravené rozhodnutím vydanom na ich základe.
Vykonanou kontrolnou činnosťou Inšpektorát životného prost redia Banská Bystrica
zistil, že používateľ, ktorým je UPJŠ v Košiciach, konal v rozpore s § 9 ods. 2 písm.
c) zákona tým, že použil uzavreté priestory Ústavu biologických a ekologických
vied, Mánesova 23, 040 01 Košice, ktoré nezabezpečil materiálno - technickým
vybavením pre používanie genetických technológií, geneticky modifikovaných
rastlín a mikroorganizmov uvedených v bode 9.2. protokolu č. 46/049/19/UP -P (číslo
jednania 9781/46/2019-49547/2019), následkom čoho si používanie geneticky
modifikovaných organizmov a geneticky modifikovaných mikroorganizmov v týchto
priestoroch vyžadovalo prenášanie prístrojov a neumožňovalo tak uplatňovať zásady
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zásady správnej mikrobiologickej praxe
(§ 9 ods. 8 zákona č. 151/2020 Z.z.). Týmto konaním vystavil UPJŠ v Košiciach
pracovisko riziku možného úniku používaných geneticky modifikovaných
organizmov a mikroorganizmov do životného prostredia.
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UPJŠ v Košiciach, ako používateľ genetických technológií a geneticky
modifikovaných organizmov a mikroorganizmov porušil ustanovenia § 9 ods. 2 písm.
c) zákona č. 151/2002 Z.z, podľa ktorého používateľ je povinný zabezpečiť, aby
uzavreté priestory svojim stavebno-technickým usporiadaním, vnútorným
umiestnením, prevádzkovým režimom a materiálno - technickým vybavením
umožňovali uplatňovať zásady uvedené v § 9 ods. 8 zákona č. 151/2020 Z.z.
Prenášaním prístrojov UPJŠ v Košiciach zároveň porušil 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 uzavretý priestor, ktorým je laboratórium č. 137a vedený v evidencii
MŽP SR pod číslom (ďalej len “evid. č.”) 80103, neumožňuje používanie geneticky
modifikovaných organizmov a mikroorganizmov zatriedených do rizikovej tried y 1
bez toho, aby bolo potrebné prenášať prístroje z laboratória, alebo geneticky
modifikované organizmy a mikroorganizmy do laboratória, na ktoré nebol vydaný
súhlas na prvé použitie.
Vykonanou kontrolou inšpekcia zistila, že používateľ tým, že premiestňoval prístroje
z laboratória, ktoré nemá udelený súhlas MŽP SR na použitie v uzavretých
priestoroch (§ 13 ods. 1 zákona č. 151/2002 Z.z.) do laboratória č. 137a (evid.
č. 80103) určeného pre prácu s GM rastlinami a naspäť do laboratória, ktoré nemá
udelený súhlas MŽP SR na použitie v uzavretých priestoroch, nezabezpečil takú
úroveň ochrany (ktorá sa vyžaduje pre rizikovú triedu 1), aby nemohlo dôjsť k úniku
geneticky modifikovaných rastlín a mikroorganizmov mimo povolených uzavretých
priestorov a tým aj k úniku do životného prostredia.
Kontrolné zistenia sú uvedené v Protokole o výsledku kontroly č. 46/049/19/UP-P
(číslo jednania 9781/46/2019-49547/2019) (ďalej len „protokol o kontrole“).
Kontrolovaný používateľ genetických technológií a geneticky modifikovaných
organizmov a mikroorganizmov sa s protokolom o kontrole oboznámil dňa
17.02.2020. Ku výsledku kontroly sa vyjadril listom č. PRI000961/2020-102100
doručeným na IŽP Banská Bystrica dňa 18.02.2020. Neopodstatnenosť námietok bola
kontrolovanému subjektu oznámená listom č. 9781/46/2019-15104/2020 zo dňa
25.05.2020. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu a núdzový stav v súvislosti
s ochorením COVID-19, ktorý trval v Slovenskej republike do 13.06.2020, bol
protokol o výsledku kontroly s UPJŠ v Košiciach prerokovaný dňa 16.06.2020.
Listom č. 7490/46/2020-26117/2020 bolo dňa 10.09.2020 UPJŠ v Košiciach
oznámené začatie správneho konania o správnych deliktoch podľa § 28 ods. 2 písm.
a) a c) zákona č. 151/2002 Z.z. UPJŠ v Košiciach bolo v liste poučené o práve
vyjadriť sa k začatiu konania a k veci samotnej, prípadne navrhnúť dôkazy, ktoré sú
mu známe. UPJŠ v Košiciach 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 veci.
Do rizikovej triedy 1 sa v zmysle § 10 ods. 2 písm. a) zákona č. 151/2002 Z.z.
zatrieďujú činnosti nepredstavujúce nijaké, alebo len zanedbateľné riziko, pre ktoré
je vhodná úroveň ochrany 1. Pri udržiavaní takého vybavenia uzavretých priestorov,
ktoré zodpovedá príslušnej rizikovej triede a uplatňovaní zásad bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci a zásad správnej mikrobiologickej praxe je zabezpečená
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ochrana ľudského zdravia a životného prostredia. Hlavnou podmienkou používania
geneticky modifikovaných organizmov a mikroorganizmov v uzavretých priestoroch
je ich používanie v uzavretých priestoroch takým spôsobom a za takých podmienok,
ktoré znemožňujú únik geneticky modifikovaných organizmov a geneticky
modifikovaných mikroorganizmov z uzavretých priestorov do životného prostredia.
Nezabezpečením vybavenia uzavretých priestorov takým materiálno - technickým
vybavením, ktoré umožňuje uplatňovať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci a správnej mikrobiologickej praxe a s 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. a) a 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 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.

Ing. Zdeněk Gregor
riaditeľ
Doručuje sa :
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova 1014/2, 041 80 Košice

Na vedomie po nadobudnutí právoplatnosti:
1. Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor environmentálnych rizík a
biologickej bezpečnosti, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
2. Environmentálny fond, Nevädzová 5, 821 01 Bratislava

