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                                                                                          Bratislava dňa 02. 07. 2013 

                                                                                          Číslo: 36159/2013 

                                                                                                     5044/2013-3.2-PPZ86 

 

 

 

 

 

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 Slovenská technická univerzita, Vazovova 5, 
812 37 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 1: 
 

číslo 
miest 
nosti 

názov 
uzavretého 
priestoru 

charakteristika uzavretého priestoru 
evidenčné číslo 
uzavretého 
priestoru 

304 
kultivačná 
miestnosť 

Kultivačná miestnosť umiestnená na 3. 
poschodí starej budovy FCHPT STU, 
určená pre prácu s geneticky 
modifikovanými organizmami 

486  0713 

306 
očkovacia 
miestnosť 

očkovacia miestnosť umiestnená na 3. 
poschodí starej budovy FCHPT STU, 
určená pre prácu s geneticky 
modifikovanými organizmami 

487  0713 
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312 
očkovacia 
miestnosť 

očkovacia miestnosť umiestnená na 3. 
poschodí starej budovy FCHPT STU, 
určená pre prácu s geneticky 
modifikovanými organizmami 

488  0713 

316b 
fermentačné 
laboratórium 

fermentačné laboratórium umiestnené na 
3. poschodí starej budovy FCHPT STU, 
určené pre prácu s geneticky 
modifikovanými organizmami 

489  0713 

S17 laboratórium 

laboratórium umiestnené v suteréne 
starej budovy FCHPT STU, určené pre 
prácu s geneticky modifikovanými 
organizmami 

490  0713 

S19 
fermentačné 
laboratórium 

fermentačné laboratórium umiestnené v 
suteréne starej budovy FCHPT STU, 
určené pre prácu s geneticky 
modifikovanými organizmami 

491  0713 

 
v ktorom žiadateľ môže začať vykonávať doleuvedené genetické technológie 
zatriedené do rizikovej   triedy 1:  
 
 
Organizmy prijímateľa: 
Pichia pastoris KM71H 
 
Organizmy darcu: 
Aspergillus terreus CCF 3059 
 
Vektory: 
plazmid pPICZ a pPICZ α 
 
Vložený genetický materiál: 
Rham (α-L-Rhamnosidase) gén 
 
Génové techniky: 
Klonovanie 
 

Súčasne sa ukladá povinnosť 
predložiť na ministerstvo platný program pôvodcu odpadu do 1 roka od dátumu 
vydania nového programu odpadového hospodárstva bratislavského kraja 
schváleného Krajským úradom životného prostredia Bratislava – teraz Obvodný úrad 
životného prostredia Bratislava 

 
 

 
Toto rozhodnutie nenahrádza ďalšie súhlasy a konania potrebné podľa 

zákona. 
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O d ô v o d n e n i e: 
 
 

Dňa 02. 04. 2013 žiadateľ Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, 
Komenského 73, 041 81 Košice 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 uzavretých priestorov, adresu a všeobecný popis 
zariadenia, opis ochranných opatrení uzavretých priestorov, informáciu o dodržiavaní 
zásad správnej mikrobiologickej praxe, napojenie zariadenia na verejné dopravné 
a technické vybavenie územia vrátane údajov o odpadovom hospodárstve a 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 uzavretého priestoru 
s vyznačením jeho umiestnenia a označením, prevádzkový poriadok, zoznam 
uskutočnených výskumných úloh zariadenia, rozhodnutie Regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva č. PPL/5244/2013 o vydaní súhlasu na uvedenie pracovných 
priestorov do prevádzky, potvrdenie č. 4736/K/2012 Okresného súdu Bratislava I o 
tom, že na používateľa nebol vyhlásený konkurz, výpis z katastra nehnuteľností, 
posudok z posudzovania rizika, osvedčenia, atesty, certifikáty a iné listiny 
preukazujúce údaje v žiadosti, zoznam publikovanej odbornej literatúry od 
zamestnancov, ktorí budú používať genetické technológie a geneticky modifikované 
organizmy, alebo majú k nim vzťah, poverenie od prof. Ing. Roberta Redhammera, 
PhD. pre prof. RNDr. Ľudovíta Varečku, DrSc., aby zastupoval a konal vo veciach 
súvisiacich s plnením povinností vyplývajúcich zo zákona, doklad o právnej 
subjektivite.  

 
Ministerstvo vykonaním kontroly technického vybavenia uzavretých priestorov 

zistilo, že uzavreté priestory spĺňajú požiadavky podľa §3 a príloh vyhlášky MŽP SR 
č. 399/2005 Z. z. v znení vyhlášky MŽP SR č. 312/2008 Z. z. a č. 86/2013 Z. z.. 
 
 

Na základe uvedených skutočností a kladného stanoviska Komisie pre 
biologickú bezpečnosť zo dňa 08. 07. 2013, ministerstvo vyhodnotilo podmienky na 
vydanie súhlasu na prvé použitie uzavretých priestorov zatriedených do rizikovej 
triedy 1 a začatie činnosti zatriedenej do rizikovej triedy 1 v týchto uzavretých 
priestoroch, ako splnené. 
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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:  
Slovenská technická univerzita, Vazovova 5, 812 37 Bratislava 
 
 
Na vedomie: 
SIŽP, Ústrediu inšpekcie biologickej bezpečnosti, Karloveská 2, 842 22 Bratislava       
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Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 
Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia 

Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti 

Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 
 

 

 

 

 
          Bratislava 06. 08. 2013 

                                            Číslo: 41128/2013                              

                                                                                                         5044/2013-3.2-PPZ86 

 
                                      

 

 

Vec: Oprava chýb v rozhodnutí č. 36159/2013 (5044/2013-3.2-PPZ86) zo dňa 02. 07. 2013 

 
                                                                                                                        

 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) 

zistilo chybu v písomnom vyhotovení svojho rozhodnutia č. 36159/2013 (5044/2013-3.2-

PPZ86)  zo dňa 02. 07. 2013, ktorým rozhodlo podľa § 13 ods. 1 písm. a/ zákona č. 151/2002 

Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení 

neskorších predpisov o prvom použití uzavretých priestorov používateľa Slovenská technická 

univerzita, Vazovova 5, 812 37 Bratislava, keď  

1. vo  výroku rozhodnutia uviedlo, že  

„Súčasne sa ukladá povinnosť 

predložiť na ministerstvo platný program pôvodcu odpadu do 1 roka od dátumu vydania 

nového programu odpadového hospodárstva bratislavského kraja schváleného Krajským 

úradom životného prostredia Bratislava“ 

 

správne má byť uvedené: 

„Súčasne sa ukladá povinnosť 

predložiť na ministerstvo platný program pôvodcu odpadu do 1 roka od dátumu vydania 

nového programu odpadového hospodárstva bratislavského kraja schváleného Obvodným 

úradom životného prostredia SR v sídle kraja - Bratislava“  

 

2. v odôvodnení rozhodnutia uviedlo, že 

„Dňa 02. 04. 2013 žiadateľ Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, Komenského 73, 

041 81 Košice podal návrh o vydanie súhlasu na prvé použitie uzavretého priestoru v zmysle 

§ 13 ods. 1 písm. a/ zákona.“ 

 

správne má byť uvedené: 

„Dňa 02. 04. 2013 žiadateľ Slovenská technická univerzita, Vazovova 5, 812 37 Bratislava 

podal návrh o vydanie súhlasu na prvé použitie uzavretých priestorov v zmysle § 13 ods. 1 

písm. a/ zákona.“ 

 

Ministerstvo preto výrok a odôvodnenie uvedeného rozhodnutia v zmysle § 47 ods. 6 zákona 

č. 71/67 Zb. o správnom  konaní v znení neskorších predpisov 
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    o p r a v u j e  

 

tak, že Krajský úrad životného prostredia Bratislava mení na Obvodný úrad životného 

prostredia SR v sídle kraja - Bratislava, Univerzitu veterinárskeho lekárstva a farmácie, 

Komenského 73, 041 81 Košice mení na  Slovenskú technickú univerzitu, Vazovova 5, 812 

37 Bratislava a návrh o vydanie súhlasu na prvé použitie uzavretého priestoru mení na návrh o 

vydanie súhlasu na prvé použitie uzavretých priestorov. 

 

 K tejto chybe došlo pri písomnom vyhotovení rozhodnutia a preto bolo nutné 

vykonať opravu textu výroku a odôvodnenia rozhodnutia tak, ako je  uvedené. 

  

 V ostatnom sa rozhodnutie nemení.  

  

                                                                                               

 

                                                          Ing. Henrieta Čajková 

                                                          riaditeľka odboru 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

Upovedomujú sa o tom:   

 

1. Slovenská technická univerzita, Vazovova 5, 812 37 Bratislava, 

2. SIŽP, Ústredie inšpekcie biologickej bezpečnosti, Karloveská 2, 842 22 Bratislava       

 
 


