
Z á p i s 

z 15-teho zasadnutia 

Komisie pre biologickú bezpečnosť a jej zboru expertov („ďalej len komisia“) 

v zmysle zákona NR SR č. 151/2002 Z. z. o pouţívaní genetických technológií a geneticky 

modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov 

 

Miesto zasadnutia: Výskumný ústav vodného hospodárstva, Nábreţie arm. gen. Ludvíka 

Svobodu 7, Bratislava 

Dátum zasadnutia: 19. 09. 2006 

Čas zasadnutia: od 09:00 hod. – do 12:00 hod. 
Prítomní: Mgr. Ján Jankela,CSc., Ing. Jozef Šimúth, DrSc., Ing. Ľubor Miko, Prof. Ing. Jozef Timko, 

DrSc., Prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., RNDr. Peter Siekel, CSc., Doc. RNDr. Jozef Grones, 

CSc.,  RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc., RNDr. Juraj Faragó, CSc., Ing. Jana Libantová, CSc., 

Prof. RNDr. Milan Beţo, CSc., Prof. RNDr. Oto Majzlan, CSc., Ing. Igor Ferenčík,          

Ing. Magdaléna Farkašová 

Prizvaní: Mgr. Klaudia Adamíková, Ing. Blanka Buchová, RNDr. Milan Peško 

 

1.) Predseda Komisie otvoril zasadnutie komisie a privítal zúčastnených. Konštatoval, 

ţe komisia je uznášania schopná a vyţiadal si od členov komisie súhlas účasti nečlenov na 

zasadnutí. Oboznámil prítomných so stručným prehľadom činnosti Oddelenia biologickej 

bezpečnosti MŢP SR a o vydaných rozhodnutiach na prvé pouţitie, ohláseniach začatia 

činnosti a registráciu zariadení od  predchádzajúceho zasadnutia komisie.  

 

2.) Komisia zaujala stanovisko k ţiadosti o súhlas na prvé pouţitie zariadenia spojené 

s ohlásením na začatie činnosti pre pouţívateľa:  

Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV, Bratislava – ohlásenie začatia 

činnosti č. 22284/2006-3.2-PPZ 44 

Komisia odporučila MŢP SR vydať súhlas na prvé pouţitie GMO a prijať ohlásenie pre prácu 

v rizikovej triede 1. 

Komisia zaujala stanovisko k ţiadosti o súhlas na prvé pouţitie zariadenia pre 

pouţívateľa:  

Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava – ţiadosť č. 27180/2006-3.2-PPZ 45 

Komisia odporučila MŢP SR vydať súhlas na prvé pouţívanie.  

Komisia zaujala stanovisko k ohláseniu začatia činnosti pre ohlasovateľa:  

Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava – ohlásenie začatia činnosti č. 19387/2006-

3.2-O 31  

Komisia odporučila MŢP SR schváliť projekty uvedené v odporúčaní pod číslami 1-4 a 5-11. 

Pre projekt uvedený pod. č. 4a a 4e komisia navrhuje vyţiadať ďalšie relevantné údaje pre 

moţnosť jednoznačného zatriedenia do rizikovej triedy 1. Po doplnení a posúdení expertom 

vyţiadať vyjadrenie od členov komisie e-mailom. 

 Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava – ohlásenie začatia činnosti         

č. 20012/2006-3.2-O 32   

Komisia odporučila MŢP SR prijať ohlásenie pre prácu v RT 1 a v RT 2 bez ďalších 

pripomienok. 

 

3.) Komisia zaujala stanovisko k ţiadostiam prijatých z Európskej únie: 

C/SE/96/3501 (Solanum tuberosum kultivar Prevalent EH92-527-1) 

- nie sú ţiadne námietky proti uvedeniu na trh, pestovaniu a produkciu škrobu pre 

priemyselné účely. 

 C/SE/01/01 (Zea mays L., line 1507)  

- návrh pozície, ţe nie sú ţiadne námietky proti uvedeniu na trh, pestovaniu, importu, 

spracovaniu a pouţitia ako iných odrôd kukurice okrem pouţitia pre kŕmne a  potravinárske 

účely bol schválený hlasovaním nadpolovičnou väčšinou. 
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C/F/96/05.10 (Zea mays L., Bt11) 

- návrh pozície, ţe nie sú ţiadne námietky proti uvedeniu na trh, pestovaniu, importu, 

spracovaniu a pouţitia na kŕmenie a  potravinárske účely bol schválený hlasovaním 

nadpolovičnou väčšinou. 

 

4.) Organizačné záleţitosti 

Predseda komisie upozornil na potrebu vymenovania nových členov komisie z dôvodu 

dlhodobej neúčasti niektorých členov na zasadnutiach komisie.  

Informoval o vzdaní sa členstva niektrorých členov komisie a zboru expertov. 

Zároveň je potrebné doplniť zbor expertov pre oblať GM mikroorganizmov.  

Členovia komisie vyjadrili poţiadavku na súčasné zasielanie pozvánok na zasadnutie komisie 

aj elektronicky. 

 

  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bratislava, 25. 09. 2006 

Zapísala: Ing. Magdaléna Farkašová 

Schválil: Ing. Igor Ferenčík 


