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                                                                                          Bratislava dňa 20. 10. 2017 

                                                                                          Číslo: 46359/2017 

                                                                                                     7409/2017-1.9-PPZ119 

          

 

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 Univerzity Komenského, Prírodovedeckej 
fakulty, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 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 3: 
 

názov 
uzavretého 
priestoru 

charakteristika uzavretého priestoru 
evidenčné číslo 
uzavretého 
priestoru 

Laboratórium č. 
104 

Laboratórium je umiestnené v pavilóne CH1, 
na 2. poschodí, na katedre biochémie, v rámci 
miestnosti CH1-311. Vstup do laboratória je 
cez personálnu priepusť (101) a tlakovú 
komoru-vstup (102). Výstup je cez tlakovú 
komoru-výstup (103) a personálnu priepusť 
(101). Je určené pre prácu s geneticky 
modifikovanými organizmami.  

589  0917 

 
Toto rozhodnutie nenahrádza ďalšie súhlasy a konania potrebné podľa 

zákona. 
 

Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva 
Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti 
 

http://www.minzp.sk/
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O d ô v o d n e n i e: 
 

Dňa 26. 07. 2017 žiadateľ Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, 
Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava podal návrh o vydanie súhlasu na 
prvé použitie uzavretého priestoru v zmysle § 13 ods. 1 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, informáciu či uzavretý 
priestor umožňuje 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 uzavretom priestore, účel kontrolovaného použitia 
vrátane očakávaných výsledkov, údaje o vedúcom projektu, plán vnútorného 
stavebno-technického a  prevádzkového usporiadania uzavretých priestorov 
s vyznačením umiestnenia uzavretého priestoru, v ktorom sa bude vykonávať 
používanie genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov, 
prevádzkový poriadok uzavretého priestoru, potvrdenie o tom, že na používateľa 
nebol vyhlásený konkurz, poverenie rektora Univerzity Komenského pre dekana 
Prírodovedeckej fakulty na zastupovanie  vo veciach zákona, rozhodnutie 
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva č. PPL/10435/2017 o vydaní súhlasu 
na uvedenie laboratórnych pracovných priestorov do prevádzky vrátane súhlasu na 
používanie biologických faktorov 2. a 3. skupiny a schválenia prevádzkového 
poriadku pre práce súvisiace s expozíciou biologickým faktorom na pracovisku podľa 
zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, rozhodnutie 
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva č. PPL/12041/2017 o vydaní súhlasu 
na zaradenie prác vykonávaných na pracovisku laboratória BL3 (č. 311) do tretej 
kategórie rizikových prác, zoznam uskutočnených výskumných úloh zariadenia, ktoré 
majú vzťah k používaniu geneticky modifikovaných organizmov, rozhodnutie 
Okresného úradu Bratislava č. OU-BA-OSZP3-2016/06858/CEM/IV o vydaní súhlasu 
na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadov, potvrdenia a iné 
listiny preukazujúce údaje uvedené v žiadosti. 
Ministerstvo vykonaním ohliadky technického vybavenia uzavretého priestoru zistilo, 
že uzavretý priestor spĺňa 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, ministerstvo vyhodnotilo podmienky na 
vydanie súhlasu na prvé použitie uzavretého priestoru s úrovňou ochrany 3 ako 
splnené.    

 
 
 
 

http://www.minzp.sk/


 
 
 
 
                                                                                                                                   Ministerstvo životného prostredia SR | Námestie Ľudovíta Štúra 35/1 | 812 35 Bratislava | Slovenská republika                                                                                      

                                                 tel.: +421 2 5956 1111 |e-mail: diana.holubova@enviro.gov.sk | www.minzp.sk       

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                       
  

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:  
Univerzite Komenského, Prírodovedeckej fakulte, Mlynská dolina, Ilkovičova 6,                
842 15 Bratislava 
 
Na vedomie: 
Univerzite Komenského, Šafárikovo nám. 6, 814 99  Bratislava 
SIŽP, Ústrediu inšpekcie biologickej bezpečnosti, Jeséniova 17D, 831 01 Bratislava 
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