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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: 

 

 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

Šrobárova   1014/2                                                                 

041 85 Košice 

IČO: 00397768 

 

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 uzavretých priestorov Ústavu 

biologických a ekologických vied, Mánesova 23, 040 01 Košice takým materiálno - 

technickým vybavením, aby uzavreté priestory umožňovali uplatňovať zásady 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri používaní genetických technológií, geneticky 

modifikovaných rastlín a mikroorganizmov podľa § 9 ods. 2 písm. c) zákona 

č. 151/20020 Z.z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných 

organizmov v znení neskorších predpisov.  
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O d ô v o d n e n i e 

 

Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica vykonal v dňoch od 03.12.2019 

do 03.02.2020 v Ústave biologických a ekologických vied, Mánesova 23, 040 01 

Košice, ktorý je organizačnou zložkou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 

Šrobárova 1014/2, Košice – mestská časť Staré Mesto, PSČ 041 80 (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 (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 

v UPJŠ v Košiciach  zistil nedostatok v činnosti používateľa v zmysle § 25 ods. 4 

zákona č. 151/2002 Z.z., a to, že používateľ, ktorým je UPJŠ  v Košiciach, konal 

v rozpore s § 9 ods. 2 písm. c) zákona  č. 151/2002 Z.c. tým, že použil uzavreté 

priestory, 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 (č. 9781/46/2019-49547/2019), 

následkom čoho si používanie genetických organizmov a mikroorganizmov v týchto 

priestoroch vyžadovalo prenášanie prístrojov a neumožňovalo tak uplatňovať zásady 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a  správnej mikrobiologickej praxe (§ 9 ods. 8 

zákona č. 151/2002 Z.z. ). Týmto konaním vystavil UPJŠ v Košiciach celé 

pracovisko riziku možného úniku používaných geneticky modifikovaných 

organizmov a mikroorganizmov do životného prostredia. Prenášaním prístrojov 

zároveň UPJŠ v Košiciach nezabezpečil vybavenie uzavretého priestoru 137a takou 

úrovňou ochrany, ktorá zodpovedá zatriedeniu do  rizikovej triedy 1 ( §9 ods. 8 písm. 

c) zákona č. 151/2002 Z.z.). 

 

Kontrolné zistenia sú uvedené v Protokole o výsledku kontroly č. 46/049/19/UP-P 

(č. 9781/46/2019-49547/2019) (ďalej len „protokol o kontrole“), ktorý bol 

s kontrolovaným používateľom genetických technológií a geneticky modifikovaných 

organizmov a mikroorganizmov prerokovaný dňa 16.06.2020. Kontrolovaný 

používateľ genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov 

a mikroorganizmov sa s protokolom oboznámil dňa 17.02.2020 a ku výsledku 

kontroly sa vyjadril listom č. PRI0096/2020-102100 zo dňa 14.02.2020. 

Neopodstatnenosť námietok bola kontrolovanému subjektu oznámená listom 

č. 9781/46/2019-15104/2020 zo dňa 25.05.2020.  

 

Listom č. 7490/46/2020-26117/2020 bolo dňa 10.09.2020 UPJŠ v Košiciach 

oznámené začatie správneho konania vo veci uloženia povinnosti odstrániť 

nedostatok, ktorým je nezabezpečenie uzavretých priestorov Ústavu biologických 



strana 3 k rozhodnutiu č. 7490/46-3/2020-26138/2020 

a ekologických vied, Mánesova 23, 040 01Košice takým materiálno - technickým 

vybavením, aby uzavreté priestory umožňovali uplatňovať zásady bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri používaní genetických technológií, geneticky modifikovaných 

rastlín a mikroorganizmov v súlade s § 9 ods. 2 písm. c) zákona č. 151/20020 Z.z. 

o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov  v znení 

neskorších predpisov. Uloženie povinnosti odstrániť nedostatok v činnosti 

používateľa upravuje § 25 ods. 4 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.    

 

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. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v  Košiciach, Šrobárova 1014/2, 041 80 Košice 

 

Na vedomie:   

1. Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor environmentálnych rizík a 

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

           Ing. Zdeněk Gregor  

                  riaditeľ  


