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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: 

 

 

Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

Šrobárova 1014/2                                                                   

041 80 Košice 

IČO: 00397768 

 

 

povinnosť 

 

 
bezodkladne zabezpečiť vedenie prevádzkového denníka, ktorý je súčasťou 

dokumentácie používateľa, predpísaným spôsobom v súlade s § 12 Vyhlášky 

č. 274/2019 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 151/2002 Z.z. o používaní genetických 

technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov 

tak, aby nemohlo dôjsť k jeho strate, alebo poškodeniu. Na správu dokumentácie sa 

v zmysle § 12 vyhlášky vzťahujú osobitné predpisy (zákon č. 395/2002 Z.z. 

o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. Vyhláška Ministerstva vnútra  Slovenskej republiky č. 628/2002 Z.z., 
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ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o  archívoch a registratúrach 

a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).  

 
 

O d ô v o d n e n i e 
 

Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica vykonal  v čase od 03.12.2019 do 

03.02.2020 na  Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v  Košiciach, Ústave biologických 

a ekologických vied, Katedre genetiky, Laboratóriu rastlinnej biotechnológie (ďalej 

len „UPJŠ v Košiciach“ alebo „kontrolovaný subjekt“)  kontrolu, predmetom ktorej 

bolo zisťovanie, ako UPJŠ dodržiava povinnosti používateľa pri používaní 

genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov, 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   

na UPJŠ v Košiciach zistil, že spôsob, akým kontrolovaný subjekt vedie prevádzkový 

denník je v rozpore s § 12 Vyhlášky č. 274/2019 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 

o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“).  

 

Kontrolné zistenia sú uvedené v Protokole o výsledku kontroly č.46/048/19/UP-P 

(ďalej len „Protokol“), ktorý bol  kontrolovanému používateľovi genetických 

technológií a geneticky modifikovaných organizmov UPJŠ  v Košiciach zaslaný 

listom č. konania: 9957/46-1/2019-3475/2020 dňa 05.02.2020. Kontrolovaný subjekt 

sa s protokolom oboznámil dňa 17.02.2020.  UPJŠ v Košiciach bola požiadaná 

o zaslanie písomného vyjadrenia ku kontrolným zisteniam do 10 dní od  doručenia 

protokolu. Vyjadrenie UPJŠ v Košiciach ku kontrolným zisteniam bolo doručené na 

Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica (ďalej len „IŽP Banská Bystr ica“) 

dňa 18.02.2020 (RZ č.7014/2020, spis č.1014/2020) .  

 

Riešenie námietok orgánom kontroly je uvedené  v liste Neopodstatnenosť námietok 

k záverom Protokolu č.46/048/19/UP-P zo dňa 25.05.2020 č. konania: 9957/46/2019-

15096/2020) doručené kontrolovanému subjektu dňa 26.05.2020, a je prílohou 

Protokolu.  

 

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu a núdzový stav v súvislosti s ochorením COVID-

19, ktorý trval v Slovenskej republike do 13.06.2020, bol l istom č. 

konania: 9957/46/2019-16164/2020 zo dňa 03.06.2020 štatutárny zástupca  

kontrolovaného subjektu požiadaný o dostavenie sa na prerokovanie Protokolu na 

IŽP Banská Bystrica dňa 16.06.2020 .   

 

Pri prerokovaní Protokolu dňa 16.06.2020 v Zápisnici o prerokovaní protokolu (č. 

konania: 9957/46/2019-17981/2020 poverený zodpovedný zamestnanec UPJŠ v 

Košiciach na prerokovanie Protokolu, Mgr. Ján Čipkár, PhD.  uviedol: 

 

„So závermi Protokolu č.46/048/19/UP-P nesúhlasíme, máme viaceré pochybnosti k záverom 

protokolu, či už z formálneho hľadiska vedenia priebehu kontroly a aj z hľadiska vecnej 
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a právnej. Tieto pochybnosti o správnosti záverov neboli rozptýlené ani odpoveďou IŽP 

Banská Bystrica na námietky UPJŠ k záverom uvedeného Protokolu. Závery kontroly nemajú 

oporu v objektívnej realite. Neexistuje právny predpis alebo technická norma, ktorá by 

neumožňovala viesť prevádzkový denník vo forme v akej ho viedol používateľ t.j. UPJŠ. Preto 

trváme na našich námietkach v celom rozsahu, tak ako boli zaslané inšpektorátu životného 

prostredia.“ 

 

Správny orgán k uvedenému uvádza nasledovné:  

 

§ 8 a § 9  vyhlášky predpisuje obsah dokumentácie u používateľov geneticky 

modifikovaných organizmov a geneticky modifikovaných mikroorganizmov. 

Povinnosť vedenia dokumentácie o činnostiach v uzavretých priestoroch vyplýva z 

§ 9 ods. 8 písm. j) zákona č. 151/2002 Z. z. Význam vedenia podrobnej prevádzkovej 

dokumentácie je najmä organizačný, bezpečnostný a právny. Údaje zaznamenané v 

dokumentácii sú podkladom pre ďalšie rozhodovanie používateľa, ako má 

pokračovať v organizačnom, technickom, personálnom,  ochranno-bezpečnostnom a 

laboratórnom zabezpečení zariadenia pri ďalšom používaní genetických technológií a 

geneticky modifikovaných organizmov. Z právneho hľadiska je dokumentácia 

zdrojom pre dokumentovanie činnosti jednotlivcov v oblasti pracovného práv a najmä 

na uplatnenie pracovnoprávnej zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi, 

v oblasti správneho práva (na výkon inšpekcie, ukladanie pokút, odňatie súhlasu, 

poskytovanie informácií verejnosti, a pod.) a v oblasti trestného práva, ak by došlo k  

havárii alebo inej udalosti zavineným porušením povinnosti, ktoré by bolo trestným 

činom. Z vedeckého hľadiska má vedenie podrobnej dokumentácie význam na 

vedenie a vykonávanie jednotlivých pokusov a ich vyhodnocovanie pre používateľa.  

Prevádzkový denník (§ 9 ods. 1 vyhlášky) je neoddeliteľnou súčasťou dokumentácie 

podľa § 8 ods. 1 písm. h) vyhlášky.   

 

Na správu dokumentácie sa v zmysle § 12 vyhlášky vzťahujú osobitné predpisy 

(zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. Vyhláška Ministerstva vnútra  Slovenskej republiky 

č. 628/2002 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o  archívoch 

a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). 

Dokumentácia musí byť vedená predpísaným spôsobom tak, aby nemohlo dôjsť k  jej 

strate, alebo poškodeniu.  

 

Kontrolnou činnosťou bolo zistené, že používateľ UPJŠ v Košiciach vedie 4 

samostatné prevádzkové denníky o priebehu používania genetických technológií a 

geneticky modifikovaných organizmov, týkajúce sa každého projektu. Tieto 

prevádzkové denníky sú vedené na poznámkových  blokoch formátu A5, ktoré sú na 

kratšej strane bloku spojené tak, aby sa listy dali vytrhávať. Vykonanou kontrolou 

bolo zistené, že pri vedení prevádzkového denníka na trhacom bloku hrozí, že 

v priebehu používania (opakovanou  a dlhodobou manipuláciou) t.j. zaznamenávaním 

údajov do prevádzkového denníka, vedeného na takomto poznámkovom  trhacom 

bloku  môže dôjsť k poškodeniu a tým aj  k strate podstatných údajov o používaní 

geneticky modifikovaných organizmov, mikroorganizmov a  použitých genetických 

technológiách a k možnému ohrozeniu ľudského zdravia a  životného prostredia 

z dôvodu nedostatku informácií o danom používaní. Nie je možné vylúčiť  akékoľvek 



strana 4 k rozhodnutiu č. 7944/46/2020-32303/2020 

riziko straty údajov. V prevádzkovom denníku je používateľ povinný viesť napr. 

zápisy o všetkých mimoriadnych udalostiach a haváriách. Pri práci s geneticky 

modifikovanými organizmami a zvlášť mikroorganizmami sa môže stať, že tieto 

informácie bude nutné spätne vyhľadať z dôvodu preverenia dodržiavania 

pracovných postupov a bezpečnosti pri práci.  

 

Na základe zistených skutočností inšpekcia uskutočn ila svoju povinnosť upravenú 

§ 25 ods. 4 zákona č. 151/2002 Z. z. a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o  správnom 

konaní v znení neskorších predpisov a začala dňa 10.09.2020 správne konanie vo 

veci uloženia povinnosti odstrániť kontrolnou činnosťou zistené nedostatky . 

 

K začatiu konania a k veci samotnej mal účastník konania UPJŠ v Košiciach 

možnosť vyjadriť sa v lehote do 15 dní odo dňa doručenia oznámenie o  začatí 

správneho konania, prípadne navrhnúť dôkazy, ktoré sú mu známe. Účastník konania 

sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia v stanovenej lehote nevyjadril, 

nenavrhol ich doplnenie ani nepredložil ďalšie dôkazová materiály, ktoré by mohli 

objasniť zistenie skutkovej podstaty veci.   

 

Preto správny orgán na základe vykonaného konania rozhodol tak, ako sa uvádza vo 

výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

 

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 :  

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

 

Na vedomie po nadobudnutí právoplatnosti:   

Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor environmentálnych rizík a biologickej 

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

           Ing. Zdeněk Gregor  

                     riaditeľ  


