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Prieskum verejného povedomia o záležitostiach týkajúcich sa bezpečnej prepravy 
a využívania živých geneticky modifikovaných organizmov 
v kontexte Kartagenského protokolu o biologickej bezpečnosti

                                                                                         

Cieľom prieskumu je posúdiť úroveň verejného povedomia v oblasti biologickej bezpečnosti – oblasti upravenej Kartagenským protokolom o biologickej bezpečnosti, ktorý bol v roku 2000 podpísaný zmluvnými stranami Dohovoru o biologickej diverzite, aby sa zabezpečili medzinárodné pravidlá bezpečnej prepravy, manipulácie a používania živých modifikovaných organizmov (z angl. Living Modified Organisms), resp. genetických modifikovaných organizmov (skr. GMO).
Tento dotazník je vypracovaný v súlade s operačným cieľom 2.1 programu práce na obdobie rokov 2011 – 2015 v oblasti informovanosti, vzdelávania a účasti verejnosti, ktorý prijali zmluvné strany Kartagenského protokolu o biologickej bezpečnosti v rozhodnutí BS-V/13.
Prosím venujte pár minút svojho času a zapojte sa do prieskumu. Je to jednoduché, stačí vyplniť dotazník a odoslať ho na adresu uvedenú na jeho konci do 3. augusta 2012, pretože VÁŠ NÁZOR NÁS ZAUJÍMA!



Všeobecné otázky


Uveďte, ktorá z nasledujúcich možností najlepšie vystihuje Vašu organizáciu alebo povolanie.
 FORMCHECKBOX 
 Vzdelávacia alebo výskumná inštitúcia

 Vládna inštitúcia

 Poľnohospodár

 Médiá (tlač)

 Mimovládna organizácia

 Súkromný sektor (obchod a priemysel)

 Regionálna alebo medzinárodná organizácia

 Iné (bližšie uveďte) <vložte text>


	Vyznačte prosím Vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie:      


 Základné vzdelanie

 Stredné odborné vzdelanie

 Gymnázium

 Vysokoškolské vzdelanie  I.stupňa

 Vysokoškolské vzdelanie II.stupňa

 Iné: <vložte text>


	Uveďte prosím vekovú skupinu, do ktorej patríte:


menej ako 20 rokov

 21– 40 rokov

 41– 65 rokov

viac ako 65 rokov


Pohlavie:

 Žena

 Muž


Odborné otázky    


	Počuli ste už o modernej biotechnológií a geneticky modifikovaných organizmoch (GMO)?                                                                                                                                                                                                                                                  

 FORMCHECKBOX 
 Áno

 Nie


	Kedy ste sa začali zaujímať o problematiku modernej biotechnológie a GMO ?


 len nedávno, menej ako pred rokom

 menej ako pred 5 rokmi

 pred 5-10 rokmi

 pred viac než 10 rokmi

 táto téma ma nezaujíma

 


	Myslíte si, že používanie modernej biotechnológie a GMO je bezpečné?


 Áno

 Nie

 Nemám názor


	Počuli ste niekedy o nejakých nepriaznivých vplyvoch GMO na životné prostredie?


 Áno

 Nie


	 Poznáte Kartagenský protokol o biologickej bezpečnosti?              


 Áno, dozvedel/a som sa o ňom nedávno 
         (menej ako pred rokom)

 Nie

 Áno, poznám ho asi 5 rokov

 Áno poznám ho už 10 rokov (a viac)



	Prosím uveďte úroveň Vašich poznatkov o nasledovných typoch GMO:


Typ GMO
Úroveň vedomostí
GMO používané v uzavretých priestoroch

 Úplná
Čiastočná 
 Žiadna
	GMO určené na zámerné uvoľnenie do životného prostredia 




	GMO určené na priame použitie ako potravina alebo krmivo, alebo na spracovanie




	GMO – ako liečivá pre ľudí





	Iné (prosím uveďte): <Vložte text>












	Prosím uveďte úroveň Vašich poznatkov o nasledovných témach týkajúcich sa  GMO:  

Téma
Úroveň vedomostí
Možné nepriaznivé environmentálne vplyvy GMO
 Úplná
 Čiastočná
 Žiadna
	Možné nepriaznivé vplyvy GMO na ľudské zdravie

 
 

	Možné prínosy GMO v poľnohospodárstve a pre  potravinové zabezpečenie 


 
 
	Možné environmentálne prínosy GMO

 

 
	Možné priaznivé účinky na zdravie


 
 
	Koexistencia GMO s ostatnými spôsobmi  poľnohospodárskej produkcie

 
 
 
	Etické otázky týkajúce sa GMO

 
 
 
	Otázky duševného vlastníctva súvisiace s GMO

 

 
	Označovanie GMO

 
 
 
	Bezpečnosť GMO-potravín


 
 
	Ďalšie (prosím špecifikujte):<vložte text>



 


	Prosím uveďte v akej miere ste oboznámený/á s nasledovnými ustanoveniami Kartagenského  protokolu o biologickej bezpečnosti?                         

                                                                                               
Ustanovenie protokolu
Úroveň vedomostí
Používanie GMO v uzavretých priestoroch – článok 6
Úplná
Čiastočná
Žiadna
	Procesné postupy vývozu a dovozu a požiadavky  na udelenie súhlasu pre živé modifikované organizmy,  ktoré sú určené na zámerné uvoľnenie do životného prostredia – články 7 až 10




	Procesné postupy vývozu a dovozu a požiadavky na  GMO, ktoré sú určené na priame použitie ako potravina  alebo krmivo, alebo na spracovanie – článok 11




	Hodnotenie rizika GMO – článok 15




	Riadenie rizika GMO – článok 16




	Neúmyselný cezhraničný pohyb a uvoľnenie GMO do životného prostredia – článok 17




	Narábanie, preprava, balenie a označovanie GMO – článok 18




	Biosafety Clearing-House – článok 20




	Dôverné informácie týkajúce sa GMO – článok 21




	Nepovolený cezhraničný pohyb GMO – článok 25




	Účasť verejnosti na rozhodovacích procesoch a  prístup verejnosti k informáciam týkajúcich sa GMO – článok 23




	Socio-ekonomické vplyvy GMO – článok 26




	Zodpovednosť za škodu a náhrada škody spôsobenej GMO – článok 27




	Ostatné (špecifikujte): <vložte text>







	Prosím uveďte zdroje, ktoré Vám pomohli oboznámiť sa s vyššie uvedenými témami (viac možnosti na výber).


Internet, vrátane BCH

Knižnica / informačné centrum

Noviny / iná tlač

Brožúry, letáky a pod.

Rádio a televízia

Seminár / workshop

Z počutia od priateľov a pod. 

Ostatné (špecifikujte): <vložte text>



	Aký je Váš názor na zrozumiteľnosť tém týkajúcich sa GMO, ktoré slúžia na informovanosť širokej verejnosti?


 Ľahko zrozumiteľné

Čiastočne zrozumiteľné

 Ťažko zrozumiteľné

Úplne nezrozumiteľné



	Uveďte, o ktorých činnostiach týkajúcich sa GMO máte poznatky, že sa v Slovenskej republike realizovali alebo realizujú? (viac možnosti na výber) 



 Schvaľovanie GMO a ich umiestnenie na trh

Zámerné uvoľnenie GMO do životného prostredia (poľné pokusy)

 Používanie GMO v uzavretých priestoroch
 (laboratórne výskumy)

Nelegálny dovoz a používanie GMO

 Komerčné umiestnenie produktov obsahujúcich GMO na trh 

Neúmyselné uvoľnenie GMO (únik) do prostredia 

 Monitoring po zámernom uvoľnení GMO do životného prostredia alebo umiestnení na trh

Iné (bližšie uveďte): <vložte text>



	O ktorých aspektoch Kartagenského protokolu máte informácie, že ich vláda Slovenskej republiky plní? (viac možnosti na výber) 



Národný kontaktný bod pre Kartagenský protokol

Príslušné vnútroštátne orgány

Národný rámec biologickej bezpečnosti

Vnútroštátne právne predpisy a zákony

Národné informačné stredisko biologickej bezpečnosti

webstránky alebo databáza

Národné správy o plnení Protokolu

Rozhodnutia o zavedení GMO do životného prostredia (poľné pokusy)

Rozhodnutia o použití GMO ako potraviny, krmivá alebo na spracovanie

Ostatné rozhodnutia a dokumenty

Správy o hodnotení rizík

Iné (bližšie uveďte): <vložte text>



	Ak by ste mali otázky týkajúce sa GMO alebo oblasti biologickej bezpečnosti, vedeli by ste kde a na koho sa môžete obrátiť?


Áno

Nie


	Chceli by ste byť informovaný/á alebo mať prístup k informáciám týkajúcich sa GMO?


Áno

Nie


	Ak ste na otázku vyššie odpovedali áno, ktorú z nasledujúcich možností by ste uprednostnili pre získanie informácií týkajúcich sa GMO?


Informačné stredisko biologickej bezpečnosti

E-mail

Knižnica / informačné stredisko

Pošta

Miestne noviny

Národná webstránka

Verejná úradná tabuľa

Rádio a televízia

Seminár / workshop / verejné zhromaždenie

Iné (bližšie uveďte): <vložte text>


	Sem môžete uviesť ďalšie informácie súvisiace s aktuálnou témou:

<vložte text>







Ďakujeme za čas, ktorý ste strávili pri vyplňovaní dotazníka. Výsledky prieskumu budú k dispozícií na internetovej stánke Ministerstva životného prostredia SR (www.minzp.sk" www.minzp.sk) a na webovej stránke Biosafety 
Clearing-House v rámci BIRC (Biosafety Information Resource Center): http://bch.cbd.int/database/resources/.


Pre získanie ďalších informácií nás neváhajte prosím kontaktovať:

Meno zodpovedného pracovníka: Mgr. Michaela Krčmáriková
Korešpondenčná adresa: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 
                                          odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti
                                          Nám. Ľ. Štúra 1
                                          812 35 Bratislava

Telefón: +421 2 6020 1681, 82
Fax: +421 2 6541 2050 
E-mail:  michaela.krcmarikova@enviro.gov.sk

