Zápis
z 17-teho zasadnutia
Komisie pre biologickú bezpečnosť a jej zboru expertov („ďalej len komisia“)
v zmysle zákona NR SR č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky
modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov
Miesto zasadnutia: Výskumný ústav vodného hospodárstva, Nábrežie arm. gen. Ludvíka
Svobodu 5, Bratislava
Dátum zasadnutia: 10. 05. 2007
Čas zasadnutia: od 09:00 hod. – do 11:00 hod.
Prítomní: Ing. Ladislav Brázdovič, CSc., Prof. Ing. Jozef Timko, DrSc., Prof. RNDr. Ján
Turňa, CSc., RNDr. Peter Siekel, CSc., Mjr. MVDr. Juraj Marcin, Ing. Milan
Machalec, MPH., Doc. RNDr. Jozef Grones, CSc., Ing. Jana Libantová, CSc., Prof.
RNDr. Milan Bežo, CSc., Ing. Igor Ferenčík, Ing. Magdaléna Farkašová.
1.) Predseda Komisie otvoril zasadnutie komisie a privítal zúčastnených. Konštatoval,
že komisia je uznášania schopná. Oboznámil prítomných so stručným prehľadom činnosti
Oddelenia biologickej bezpečnosti MŽP SR od predchádzajúceho zasadnutia komisie.
2.) Komisia zaujala stanovisko k ohláseniu začatia činnosti pre ohlasovateľa:
Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava – ohlásenie začatia činnosti č. 10341/20072.3-O 41
Komisia odporučila MŽP SR prijať ohlásenie pre prácu v RT 1 bez ďalších pripomienok.
Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava – ohlásenie začatia činnosti č. 10344/20072.3-O 42
Komisia odporučila MŽP SR prijať ohlásenie pre prácu v RT 2 až po prijatí nového
vyhodnotenia rizika ohlasovateľom v zmysle žiadosti, t.j. v RT 2. Nové vyhodnotenie rizika
vezmú členovia komisie na vedomie, nebudú sa k nemu vyjadrovať, keďže nejde o závažné
zmeny.
Komisia zaujala stanovisko k žiadosti o vydanie súhlasu na zavedenie geneticky
modifikovaných vyšších rastlín do životného prostredia od ohlasovateľa:
Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu, Výskumný ústav rastlinnej
výroby, Piešťany – žiadosť na zavedenie do životného prostredia č. 45133/2006-2.3.-ZZP 2.
Komisia po bohatej diskusii odporučila vydať súhlas na vykonanie poľných pokusov
s kukuricou NK 603 na pozemkoch SCPV – Výskumného ústavu rastlinnej výroby
v Piešťanoch.
3.) Organizačné záležitosti
Predseda komisie navrhol, aby na zasadnutie boli prizvaní nečlenovia, ktorí vybavujú agendu
prerokovávanej žiadosti.

Na záver predseda poďakoval prítomným členom komisie za účasť na zasadnutí.

Bratislava, 15. 05. 2007
Zapísala: Ing. Magdaléna Farkašová, administrátor komisie
Schválil: Ing. Igor Ferenčík, tajomník komisie

