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ODBOR ENVIRONMENTÁLNYCH RIZÍK 

A BIOLOGICKEJ BEZPEČNOSTI   

  

 

                                                                                          Bratislava dňa 03. 12. 2012 

                                                                                          Číslo: 62220/2012 

      8134/2012-3.2-4-PPZ84 

 

 

 

 

R O Z H O D N U T I E 
 
 
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) 
odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti ako príslušný orgán štátnej 
správy podľa § 2 zákona č. 525/2003 Z. z o štátnej správe starostlivosti o životné 
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 
podľa § 24 ods. 1 písm. b/ zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických 
technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon“), vo veci žiadateľa Ústavu molekulárnej biológie SAV, 
Dúbravská cesta 21, 845 51 Bratislava rozhodlo 
  

t a k t o : 
 
Žiadateľovi na základe § 13 ods. 1 písm. a/ zákona udelilo súhlas na prvé použitie 
uzavretého priestoru s úrovňou ochrany 1: 
 

názov uzavretého priestoru charakteristika uzavretého 
priestoru 

evidenčné číslo 
uzavretého priestoru 

hlbokomraziaci box 
ARCTIKO ULUF 450, 
výrobné číslo 4911 354 

hlbokomraziaci box umiestnený 
v objekte 02 – v novej budove 
UMB SAV, na 2. podlaží, na 
chodbe, určený pre 
uchovávanie geneticky 
modifikovaných organizmov 

481 1112 

 
v ktorom žiadateľ môže podľa § 12 ods. 2 písm. b/  uchovávať geneticky 
modifikované organizmy vytvorené genetickými technológiami zatriedenými do 
rizikovej   triedy 1, ktoré boli schválené ministerstvom: 
 

- rozhodnutím č. 30699/2007-2.3-13-PPZ49 zo dňa 26. 07. 2007, 
- oznámením č. 30701/2007-2.3-11-O47 zo dňa 26.07.2007, 
- oznámením č. 23498/2009-2.3-5-O87 zo dňa 28.05.2009, 
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- oznámením č. 46704/2011 (6474/2011-3.2-5-O130) zo dňa 05. 08. 2011, 
- oznámením č. 46703/2011 (6475/2011-3.2-5-O131) zo dňa 04. 08. 2011. 

 
 

Žiadateľ môže začať ohlásenú činnosť v uzavretom priestore dňom, keď toto 
rozhodnutie nadobudne právoplatnosť.  

 
 
Toto rozhodnutie nenahrádza ďalšie súhlasy a konania potrebné podľa 

zákona. 
 

 

 

O d ô v o d n e n i e: 
 

Dňa 19. 10. 2012 žiadateľ Ústav molekulárnej biológie SAV, Dúbravská cesta 
21, 845 51 Bratislava podal návrh o vydanie súhlasu na prvé použitie uzavretého 
priestoru v zmysle § 13 ods. 1 písm. a/ zákona a požiadal o spojenie predmetného 
konania s posudzovaním ohlásenia podľa § 12 ods. 2 písm. b/ zákona. Svoj návrh 
opieral o ustanovenie § 33 ods. 6 písm. a) zákona. 
 
 

Ministerstvo preskúmalo predložené doklady, a to najmä žiadosť používateľa 
o vydanie súhlasu na prvé použitie uzavretého priestoru, adresu a všeobecný popis 
zariadenia, opis ochranných opatrení uzavretého priestoru, napojenie zariadenia na 
verejné dopravné a technické vybavenie územia vrátane údajov o odpadovom 
hospodárstve a o nakladaní s odpadmi, údaje o počte, štruktúre a kvalifikačnej 
skladbe zamestnancov, ktorí sa zúčastňujú používania v uzavretom priestore, účel 
kontrolovaného použitia vrátane očakávaných výsledkov, údaje o vedúcom projektu 
a o členoch výboru pre bezpečnosť, plán vnútorného stavebno-technického a  
prevádzkového usporiadania uzavretého priestoru, prevádzkový poriadok, zoznam 
uskutočnených výskumných úloh zariadenia, osvedčenú kópiu zriaďovacej listiny, 
žiadosť o spojenie konania vo veci vydania súhlasu na prvé použitie uzavretého 
priestoru s posúdením ohlásenia začatia činnosti zatriedenej do rizikovej triedy 1, 
ohlásenie začatia činnosti zatriedenej do rizikovej triedy 1. 

Ministerstvo vykonaním kontroly technického vybavenia uzavretého priestoru 
zistilo, že uzavretý priestor spĺňa požiadavky podľa §3 a príloh vyhlášky MŽP SR č. 
399/2005 Z. z. v znení vyhlášky MŽP SR č. 312/2008 Z. z.. 
 
 

Na základe uvedených skutočností a kladného stanoviska Komisie pre 
biologickú bezpečnosť zo dňa 22. 11. 2012, ministerstvo vyhodnotilo podmienky na 
vydanie súhlasu na prvé použitie uzavretého priestoru zatriedeného do rizikovej 
triedy 1 a začatie činnosti zatriedenej do rizikovej triedy 1 v tomto uzavretom 
priestore, ako splnené. 
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Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 61 zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní v znení neskorších predpisov podať do 15 dní odo dňa jeho 
doručenia rozklad na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, 
Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava. Rozhodnutie možno preskúmať 
súdom. 
                                                                                         

 
 

 
 
 
 
    Ing. Henrieta Čajková 

                                                                                   riaditeľka odboru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doručí sa:  
Ústavu molekulárnej biológie SAV, Dúbravská cesta 21, 845 51 Bratislava 
 
Na vedomie: 
SIŽP, Ústrediu inšpekcie biologickej bezpečnosti, Karloveská 2, 842 22 Bratislava       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


