
    
 

 
Príloha k  rozhodnutiu  ministra životného 
prostredia Slovenskej republiky z 24.9.  
č.46 /2004 – 5.2.   

 
 
 

 

Organizačný a rokovací poriadok Komisie pre biologickú 
bezpečnosť a jej zboru expertov  

 
 

Článok 1 
Postavenie Komisie pre biologickú bezpečnosť 

 
1. Komisiu pre biologickú bezpečnosť a jej zbor expertov (ďalej len „komisia“)  

zriadil minister životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) 
rozhodnutím z  24. mája 2004 č. 28/2004 – 5.2., ako svoj stály odborný poradný 
orgán pre biologickú bezpečnosť. 

 
2. Komisia, ako odborný poradný orgán ministra, pripravuje podklady na 

vydávanie rozhodnutí k žiadostiam o súhlas na používanie geneticky 
modifikovaných organizmov v uzavretých priestoroch, ich uvoľňovanie do 
životného prostredia a umiestnenie na trh podľa § 13, § 17 a § 21 zákona č. 
151/2002 Z.z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných 
organizmov (ďalej len „zákon“). 

 
3. Členmi komisie sú zástupcovia Ministerstva životného prostredia Slovenskej 

republiky (ďalej len „ministerstva“), Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej 
republiky, Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, Ministerstva školstva 
Slovenskej republiky, Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Slovenskej 
akadémie vied, univerzít a výskumných ústavov, ktoré sa aktívne zaoberajú 
genetickými modifikáciami (ďalej len „GM“) mikroorganizmov rastlín alebo 
živočíchov a využívaním takto zmenených organizmov. Členmi komisie sú tiež 
zástupcovia výrobcov, používajúcich geneticky modifikované suroviny a 
zástupcovia odbornej a laickej verejnosti. 

 
4. Členov komisie a jej zboru expertov vymenúva a odvoláva minister (§ 27 ods. 2 

zákona). Členstvo v komisii a v zbore je nezastupiteľné. 
 
5. Členstvo v komisii a zbore zaniká: 

a) odvolaním člena na návrh predsedu komisie, ak člen prekročí svoje 
oprávnenia alebo riadne nevykonáva svoju funkciu, 

b) na návrh organizácie, ktorú člen zastupuje, 
c) písomným oznámením člena komisie alebo zboru o jeho odstúpení, 
d) smrťou člena komisie alebo zboru. 

 
 



2) 
 
6. Komisia nezasahuje do činnosti odboru biologickej bezpečnosti (ďalej len 

„OBB“) ministerstva. Orgány štátnej správy a ostatné príslušné inštitúcie 
zohľadňujú odporúčanie komisie pri vydávaní rozhodnutia k žiadostiam o 
súhlas na používanie geneticky modifikovaných organizmov v uzavretých 
priestoroch, ich uvoľňovanie do životného prostredia a umiestnenie na trh. 

 
 

Článok 2 
Činnosť komisie  

 
1. Komisia podporuje činnosť súvisiacu so štátnou správou vo veciach týkajúcich 

sa použitia genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov, 
vyplývajúcu zo zákona, iných platných zákonov1), Protokolu o biologickej 
bezpečnosti, dokumentov vydaných orgánmi Európskej únie a OECD najmä: 
a) vypracúvaním spoločných odporúčaní k žiadostiam o súhlas na používanie 

GM organizmov v uzavretých priestoroch, ich uvoľňovaním do životného 
prostredia, ich umiestnenia na trh a o súhlase na používanie zariadení 
narábajúcimi s GM organizmami; podkladom na vypracovanie odporúčania 
sú expertízy členov zboru, 

b) sledovaním nových technológií v oblasti genetických manipulácií a 
využívania nových poznatkov pri hodnotení možných rizík a vypracovávaní 
odporúčania, 

c) spoluprácou pri príprave nových legislatívnych dokumentov súvisiacich 
s problematikou GM organizmov a pri zmenách týchto dokumentov. 

 
2. Ku každej prijatej žiadosti o súhlas na používanie geneticky modifikovaných 

organizmov a ich uvoľňovanie do životného prostredia doplní OBB ministerstva 
komisiu o tých expertov zo zboru, ktorí boli poverení vypracovaním expertíz.  

 
3. Členovia komisie vykonávajú svoju činnosť v komisii podľa ods. 1 písm. a) na 

základe písomnej výzvy OBB ministerstva. 
 
 

Článok 3 
 

1.  Komisia zasadá podľa potreby. 
 
2. Po prijatí žiadosti o súhlas na používanie GM organizmov a ich uvoľňovanie do 

životného prostredia ministerstvom, zašle OBB kópie žiadosti expertom, ktorých 
poverí vypracovaním expertízy. Ostatným členom komisie pošle informáciu o 
prijatí žiadosti a informáciu o tom, kto zo zboru bol poverený vypracovaním 
expertízy. 

 

 
1) Napríklad: zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí, 

zákon Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, č. 285/1995 Z.z. 
o rastlinolekárskej starostlivosti v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 291/1996 Z.z. o odrodách a osivách v znení neskorších predpisov, zákon č. 
337/1998 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov. 
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3. Zasadnutia komisie zvoláva tajomník komisie. Na zasadnutia komisie môžu byť 
prizvaní aj poradcovia a experti, ktorí nie sú členmi komisie alebo zboru; ich 
vystúpenia majú informačný charakter. 

 
4. Program na zasadnutie komisie zabezpečí tajomník.  
 
5. Zasadnutie komisie sa zvoláva spravidla 7 dní vopred, výnimočne aj v kratšej 

lehote, ak si to vyžaduje časová tieseň na vydanie rozhodnutia. 
 
6. Protokol komisie vedie OBB ministerstva. Doručená pošta sa zapíše do    

protokolu a OBB ju odovzdá tajomníkovi komisie na ďalšie konanie.  
 

7. Spisovú evidenciu a administratívne práce spojené s činnosťou komisie      
zabezpečuje tajomník komisie.  

 
8. Tajomník komisie umožňuje nazeranie do spisov účastníkom konania a ich 

zástupcom2) a na požiadanie poskytuje aj informácie o činnosti komisie3). 
 
9. Tajomník komisie, v prípade ukončenia členstva podľa čl. 1 ods. 5, písm. a) až 

c) odovzdá celú spisovú  agendu novovymenovanému tajomníkovi najneskôr do 
piatich pracovných dní na základe odovzdávacieho a preberacieho protokolu. 

 
 

Článok 4 
 
1.   Rokovanie komisie vedie predseda komisie, v jeho neprítomnosti ním poverený 

člen komisie. 
 
2. Členovia zboru poverení vypracovaním expertného posudku oboznámia na      

rokovaní komisie ostatných členov komisie s výsledkom expertízy a s návrhom 
záverov. 

 
3. Komisia pri účasti nadpolovičnej väčšiny členov prijíma spoločné odporúčanie 

konsenzom. V prípade, že sa konsenzus nedosiahne, prijíma sa spoločné 
odporúčanie hlasovaním. Spoločné odporúčanie je prijaté, ak zaň hlasuje 
nadpolovičná väčšina všetkých členov komisie. 

 
4. O priebehu rokovania komisie vyhotoví tajomník zápisnicu. Súčasťou zápisnice 

je prezenčná listina, výsledok hlasovania, ak sa hlasovalo a spoločné 
odporúčanie, prijaté na zasadnutí komisie. 

 
5. Zápisnicu, stanoviská,  odporúčania   a   návrhy   komisie   podpisuje tajomník 

komisie a schvaľuje predseda komisie. 
 
 

2)
 § 23 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 

3)
 Zákon č. 211/2001 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov 
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Článok 5 

Financovanie komisie  
 

1. Členovia komisie a jej zboru, ktorí nie sú zamestnancami rezortu životného 
prostredia sú za svoju prácu, súvisiacu s členstvom v komisii a v zbore, 
honorovaní v súlade s platnými právnymi predpismi a patrí im aj náhrada 
dokladovaných cestovných výdavkov. 

 
2. Vyúčtovanie práce predkladajú členovia komisie a zboru tajomníkovi komisie. 

Tajomník overí opodstatnenosť účtovaných prác a vyúčtovanie postúpi 
prostredníctvom riaditeľa OBB a osobného úradu na uhradenie. Súčasťou 
vyúčtovania je písomné potvrdenie tajomníka komisie, že práce uvedené v čl. 2 
ods.1 a ods. 3 boli vykonané vo vyúčtovávanom rozsahu. 

 
 

 
Článok 6 
Účinnosť 

 
 
Tento organizačný a rokovací poriadok nadobúda účinnosť  27.septembra 2004. 
 
 

                                 
             
                            László  M i k l ó s  
                   minister životného prostredia 
                         Slovenskej republiky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


