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ODBOR ENVIRONMENTÁLNYCH RIZÍK 

A BIOLOGICKEJ BEZPEČNOSTI 

   

 

 

                                                                                          Bratislava dňa 13. 09. 2016 

                                                                                          Číslo: 50673/2016 

                                                                                                     6639/2016-1.9-PPZ108 

 

 

 

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 Biomedicínskeho centra SAV, Dúbravská 
cesta 9, 845 05 Bratislava rozhodlo 
  

t a k t o : 
 
Žiadateľovi na základe § 13 ods. 1 písm. a/ zákona udelilo súhlas na prvé použitie 
uzavretých priestorov 
 
 

- s úrovňou ochrany 1: 
 

názov uzavretého 
priestoru 

charakteristika uzavretého 
priestoru 

evidenčné číslo 
uzavretého 
priestoru 

laboratórium č. 3.14 
(3.15)/3.16 

laboratórium umiestnené na 2. 
poschodí Bloku A v Pavilóne 
Lekárskych vied, v priestoroch 
Ústavu experimentálnej onkológie 
Biomedicínskeho centra SAV, 
určené pre prácu s geneticky 
modifikovanými organizmami 

533  0916 
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laboratórium č. 6.14  

laboratórium umiestnené na 5. 
poschodí Bloku A v Pavilóne 
Lekárskych vied, v priestoroch 
Ústavu experimentálnej onkológie 
Biomedicínskeho centra SAV, 
určené pre prácu s geneticky 
modifikovanými organizmami 

534  0916 

laboratórium č. 
6.22/6.23 

laboratórium umiestnené na 5. 
poschodí Bloku A v Pavilóne 
Lekárskych vied, v priestoroch 
Ústavu experimentálnej onkológie 
Biomedicínskeho centra SAV, 
určené pre prácu s geneticky 
modifikovanými organizmami 

535  0916 

laboratórium č. 2.21 

laboratórium umiestnené na - 2. 
poschodí Bloku C v Pavilóne 
Lekárskych vied, v priestoroch 
Ústavu experimentálnej 
endokrinológie Biomedicínskeho 
centra SAV, určené pre prácu s 
geneticky modifikovanými 
organizmami 

536  0916 

miestnosť č. 6.107 

miestnosť umiestnená na 5. 
poschodí Bloku C v Pavilóne 
Lekárskych vied, v priestoroch 
Ústavu experimentálnej 
endokrinológie Biomedicínskeho 
centra SAV, určená pre prácu s 
geneticky modifikovanými 
organizmami 

537  0916 

laboratórium č. 6.102 

laboratórium umiestnené na 5. 
poschodí Bloku C v Pavilóne 
Lekárskych vied, v priestoroch 
Ústavu experimentálnej 
endokrinológie Biomedicínskeho 
centra SAV, určené pre prácu s 
geneticky modifikovanými 
organizmami 

538  0916 

laboratórium č. 6.103 

laboratórium umiestnené na 5. 
poschodí Bloku C v Pavilóne 
Lekárskych vied, v priestoroch 
Ústavu experimentálnej 
endokrinológie Biomedicínskeho 
centra SAV, určené pre prácu s 
geneticky modifikovanými 
organizmami 

539  0916 
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laboratórium č. 6.109 

laboratórium umiestnené na 5. 
poschodí Bloku C v Pavilóne 
Lekárskych vied, v priestoroch 
Ústavu experimentálnej 
endokrinológie Biomedicínskeho 
centra SAV, určené pre prácu s 
geneticky modifikovanými 
organizmami 

540  0916 

laboratórium č. 
6.91/6.92 

laboratórium umiestnené na 5. 
poschodí Bloku C v Pavilóne 
Lekárskych vied, v priestoroch 
Ústavu experimentálnej 
endokrinológie Biomedicínskeho 
centra SAV, určené pre prácu s 
geneticky modifikovanými 
organizmami 

541  0916 

laboratórium č. 8.77 

laboratórium umiestnené na 7. 
poschodí Bloku C v Pavilóne 
Lekárskych vied, v priestoroch 
Ústavu experimentálnej 
endokrinológie Biomedicínskeho 
centra SAV, určené pre prácu s 
geneticky modifikovanými 
organizmami 

542  0916 

laboratórium č. 
8.92/8.93 

laboratórium umiestnené na 7. 
poschodí Bloku C v Pavilóne 
Lekárskych vied, v priestoroch 
Ústavu experimentálnej 
endokrinológie Biomedicínskeho 
centra SAV, určené pre prácu s 
geneticky modifikovanými 
organizmami 

543  0916 

laboratórium č. 5.62 

laboratórium umiestnené na 4. 
poschodí Bloku B v Pavilóne 
Lekárskych vied, v priestoroch 
Ústavu klinického a translačného 
výskumu Biomedicínskeho centra 
SAV, určené pre prácu s geneticky 
modifikovanými organizmami 

544  0916 

laboratórium č. 
5.51/5.52 

laboratórium umiestnené na 4. 
poschodí Bloku B v Pavilóne 
Lekárskych vied, v priestoroch 
Ústavu klinického a translačného 
výskumu Biomedicínskeho centra 
SAV, určené pre prácu s geneticky 
modifikovanými organizmami 

545  0916 
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miestnosť č. 5.70 

miestnosť umiestnená na 4. 
poschodí Bloku B v Pavilóne 
Lekárskych vied, v priestoroch 
Ústavu klinického a translačného 
výskumu Biomedicínskeho centra 
SAV, určená pre prácu s geneticky 
modifikovanými organizmami 

546  0916 

 
v ktorých žiadateľ môže začať vykonávať doleuvedené genetické technológie 
zatriedené do rizikovej   triedy 1: 
 
Organizmus prijímateľa: 
ľudská bunková línia: DLD-1 HIF1A -/- 
 
Organizmus darcu: 
nebude vkladaný cudzorodý genetický materiál 
 
Vektor: 
 nebude použitý  
 
Vložený genetický materiál:  
nebude použitý  
 
 
 

- s úrovňou ochrany 2: 
 

názov 
uzavretého 
priestoru 

charakteristika uzavretého priestoru 
evidenčné číslo 
uzavretého 
priestoru 

laboratórium         
č. 4.16/4.15 

laboratórium umiestnené na 3. poschodí 
Bloku A v Pavilóne Lekárskych vied, v 
priestoroch Ústavu experimentálnej 
onkológie Biomedicínskeho centra SAV, 
určené pre prácu s geneticky 
modifikovanými organizmami 

547  0916 

miestnosť         
č. 4.29 

miestnosť umiestnená na 3. poschodí 
Bloku A v Pavilóne Lekárskych vied, v 
priestoroch Ústavu experimentálnej 
onkológie Biomedicínskeho centra SAV, 
určená pre prácu s geneticky 
modifikovanými organizmami 

548  0916 

laboratórium         
č. 4.30 

laboratórium umiestnené na 3. poschodí 
Bloku A v Pavilóne Lekárskych vied, v 
priestoroch Ústavu experimentálnej 
onkológie Biomedicínskeho centra SAV, 
určené pre prácu s geneticky 
modifikovanými organizmami 

549  0916 
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laboratórium         
č. 4.36 

laboratórium umiestnené na 3. poschodí 
Bloku A v Pavilóne Lekárskych vied, v 
priestoroch Ústavu experimentálnej 
onkológie Biomedicínskeho centra SAV, 
určené pre prácu s geneticky 
modifikovanými organizmami 

550  0916 

laboratórium         
č. 5.14 

laboratórium umiestnené na 4. poschodí 
Bloku A v Pavilóne Lekárskych vied, v 
priestoroch Ústavu experimentálnej 
onkológie Biomedicínskeho centra SAV, 
určené pre prácu s geneticky 
modifikovanými organizmami 

551  0916 

laboratórium         
č. 6.94/6.93 

laboratórium umiestnené na 5. poschodí 
Bloku C v Pavilóne Lekárskych vied, v 
priestoroch Ústavu experimentálnej 
endokrinológie Biomedicínskeho centra 
SAV, určené pre prácu s geneticky 
modifikovanými organizmami 

552  0916 

miestnosť         
č. 5.108 

miestnosť umiestnená na 4. poschodí 
Bloku C v Pavilóne Lekárskych vied, v 
priestoroch Ústavu experimentálnej 
endokrinológie Biomedicínskeho centra 
SAV, určená pre prácu s geneticky 
modifikovanými organizmami 

553  0916 

 
 
 

Toto rozhodnutie nenahrádza ďalšie súhlasy a konania potrebné podľa 
zákona. 

 
 
 

O d ô v o d n e n i e: 
 

Dňa 07. 07. 2016 žiadateľ Biomedicínske centrum SAV, Dúbravská cesta 9, 
845 05 Bratislava podal návrh o vydanie súhlasu na prvé použitie uzavretých 
priestorov v zmysle § 13 ods. 1 písm. a/ zákona.  
Ministerstvo preskúmalo predložené doklady, a to najmä žiadosť používateľa 
o vydanie súhlasu na prvé použitie uzavretých priestorov, adresu a všeobecný popis 
zariadenia, opis ochranných opatrení uzavretých priestorov, informáciu či uzavreté 
priestory umožňujú dodržiavať zásady správnej mikrobiologickej praxe, napojenie 
zariadenia na verejné dopravné a technické vybavenie územia vrátane údajov o 
nakladaní s odpadmi, údaje o počte, štruktúre a kvalifikačnej skladbe zamestnancov, 
ktorí sa zúčastňujú používania v uzavretých priestoroch, účel kontrolovaného použitia 
vrátane očakávaných výsledkov, údaje o vedúcom projektu, plán vnútorného 
stavebno-technického a  prevádzkového usporiadania uzavretých priestorov, 
prevádzkový poriadok uzavretých priestorov, zriaďovaciu listinu, posudok 
z posudzovania rizika, rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva č. 
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PPL/3641/2016 o vydaní súhlasu na uvedenie pracovných priestorov do prevádzky 
vrátane súhlasu podľa §13 ods. 4 písm. b), h), i) a g) zákona č. 355/2007 Z. z. o 
ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, plnomocenstvo od prof. RNDr. Silvii 
Pastorekovej, DrSc. pre zamestnankyňu RNDr. Ingeborg Režuchovú, PhD. na 
zastupovanie štatutárneho orgánu používateľa vo veciach zákona, zoznam 
uskutočňovaných výskumných úloh, ktoré majú vzťah ku geneticky modifikovaným 
organizmom, Zmluvu o dielo uzavretú medzi Univerzitnou nemocnicou Bratislava 
a Biomedicínskym centrom SAV o preprave a zneškodňovaní zdravotníckeho 
a biologického odpadu, rozhodnutie Okresného úradu Bratislava č. OU-BA-OSZP3-
2016/046488/CEM/IV o vydaní súhlasu na zhromažďovanie nebezpečných odpadov 
u pôvodcu odpadov. 
Ministerstvo vykonaním ohliadky technického vybavenia uzavretých priestorov zistilo, 
že uzavreté priestory spĺňajú požiadavky podľa §3 a príloh vyhlášky MŽP SR č. 
399/2005 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon v znení vyhlášky MŽP SR č. 312/2008 Z. 
z. a č. 86/2013 Z. z. 
 

Na základe uvedených skutočností a kladného stanoviska Komisie pre 
biologickú bezpečnosť zo dňa 16. 08. 2016, ministerstvo vyhodnotilo podmienky na 
vydanie súhlasu na prvé použitie uzavretých priestorov s úrovňou ochrany 1 a 2  
a začatie činnosti zatriedenej do rizikovej triedy 1, ako splnené. 
  
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:  
Biomedicínskemu centru SAV, Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava 
 
Na vedomie: 
SIŽP, Ústrediu inšpekcie biologickej bezpečnosti, Jeséniova 17D, 831 01 Bratislava 
 
 


