
 
 
 
 
 
 
 
 

ROZHODNUTIE 

ministra životného prostredia Slovenskej republiky 

z 20. marca 2007  č. 10/2007 - 2.3., 

ktorým sa vydáva 

DODATOK č. 1 k rozhodnutiu ministra životného prostredia Slovenskej republiky    

z 24. 9. č. 46/2004 – 5. 2., ktorým sa zriaďuje  Komisia pre biologickú bezpečnosť a jej 

zbor expertov 

 

 

 Podľa § 27 zákona č.151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky 

modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov a pre zabezpečenie riadeného 

narábania s geneticky modifikovanými organizmami, v súlade s článkom 11 ods. 3 písm. h) 

Organizačného poriadku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky vydaného 

rozhodnutím ministra životného prostredia Slovenskej republiky z 31. októbra 2006               

č. 51/2006-1.6. a článku 1 ods. 3 organizačného a rokovacieho poriadku Komisie pre  

biologickú bezpečnosť a jej zbor expertov (ďalej len „organizačný a rokovací poriadok“), 

vydaného rozhodnutím ministra životného prostredia Slovenskej republiky z 24. 9. č. 46/2004 

– 5. 2., ktorým sa zriaďuje  Komisia pre biologickú bezpečnosť a jej zbor expertov 

 

 

I.  o d v o l á v a m  

1. predsedu Komisie pre biologickú bezpečnosť a jej zbor expertov pre biologickú           

bezpečnosť (ďalej len „komisia“): 

         Ing. Igora Ferenčíka, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej 

len „ministerstvo“),  

      2.  tajomníka komisie:  

           Ing. Magdalénu Farkašovú , ministerstvo  

            3.  členov komisie: 

   a)  MUDr. Katarínu Chudíkovú, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, 

   b) Pplk. MUDr. Jozefa Adámika, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky -  

Vojenský ústav hygieny a epidemiológie,  

               c)  Ing. Jozefa Šimútha, DrSc., Chemický ústav SAV, Bratislava, 

   d)  Mgr. Miloša Lauka, Asociácia spotrebiteľov Slovenska, nezisková organizácia 

      4.  členov zo zboru expertov:           
           a)  Ing. Gabrielu Borošovú, Biotika a.s. Slovenská Ľupča,                   

            b) Prof. MVDr. Rudolfa Cabadaja, CSc., Univerzita veterinárneho lekárstva v 

 Košiciach, 

            c)  Ing. Petra Urbana, Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, 

            d)  Mgr. Tatianu Kašperovú, Štátny zdravotný ústav Slovenskej republiky, 

           



 II. v y m e n ú v a m           

         1. za predsedu komisie: Prof. Doc. RNDr. Jána Turňu, CSc. Prírodovedecká  

             fakulta UK Bratislava, 

         2. za tajomníka komisie: Ing. Igora Ferenčíka, ministerstvo,  

         3. za administrátora komisie: Ing. Magdalénu Farkašovú, ministerstvo,  

         4. za členov komisie: 

a)  MUDr. Otakara Fitza, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, 

               b)  Mjr. MVDr. Juraja Marcina, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky,  

   c)  Ing. Milana Machalca, MPH., Združenie slovenských spotrebiteľov, Bratislava 

          5. za členov Zboru expertov:         

 a)  Ing. Jozefa Šimútha, DrSc., Ústav molekulárnej biológie SAV, Bratislava, 

   b)  RNDr. Petra Ferianca, CSc., Ústav molekulárnej biológie SAV,  

        Bratislava, 

 c)  Doc. RNDr. Jozefa Gronesa, CSc., Prírodovedecká fakulta UK Bratislava, 

   d)  Doc. Ing. Margitu Obernauerovú, CSc., Prírodovedecká fakulta UK Bratislava 

   e)  Mgr. Katarínu Sujovú, PhD., Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky.               

                   

III.  m e n í m  a  d o p ĺ ň a m  

       organizačný a rokovací poriadok komisie nasledovne:  

       1. v článku 3 odseku 3 sa za slová „tajomník komisie“ vkladajú slová „na základe    

pokynu predsedu komisie“; 

       2.  v článku 3 odseku 7 sa  slovo „tajomník“ nahrádza slovom „administrátor“; 

       3.  v článku 3 odseku 9 sa  za slovo „tajomník“ vkladajú slová „a administrátor“; 

       4. v článku 4 odseku 3 sa za slová „členov komisie“ vkladá veta „Tajomník 

a administrátor nemajú hlasovacie právo“. 

  

    

IV. Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 30. marca 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         Jaroslav Izák 

                                                             minister životného prostredia 

                                   Slovenskej republiky 

 

 

 

 

 

 

 

 

    


