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RIZIKOVÉ FAKTORY V ŽIVOTNOM PROSTREDÍ

• GENETICKÉ TECHNOLÓGIE A GENETICKY MODIFIKOVANÉ ORGANIZMY

Používanie genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov (GMO) upravuje zákon č. 151/2002 Z.z. o pou-
žívaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení zákona č. 587/2004 Z.z., zákona č. 77/2005 Z.z., 
zákona č. 100/2008 Z.z. a zákona č. 117/2010 Z.z. a vykonávacia vyhláška MŽP SR č. 399/2005 Z.z. v znení vyhlášky č. 
312/2008 Z.z..

Podľa uvedeného zákona je možné používať genetické technológie a geneticky modifikované organizmy tromi spôsobmi:
• v uzavretých priestoroch,
• zámerným uvoľnením, a to:

 - zavádzaním do životného prostredia
 - uvedením na trh.

• Používanie genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov 
    v uzavretých priestoroch

Uzavretými priestormi sú laboratóriá, skleníky, pestovateľské miestnosti a iné uzavreté miestnosti, v ktorých sú GMO umiestnené 
a v ktorých sa používajú genetické technológie. Spoločným znakom týchto priestorov je, že použitím ochranných opatrení znemož-
ňujú únik GMO a tým zabraňujú kontaktu s obyvateľstvom a životným prostredím. 

Plánované používanie genetických technológií a GMO v uzavretých priestoroch sa zatrieďuje do štyroch rizikových tried (ďalej 
„RT“), pričom RT 1 predstavuje žiadne alebo len zanedbateľné riziko, RT 2 malé riziko, RT 3 stredne veľké riziko a RT 4 veľké riziko. 

Na základe prijatých žiadostí MŽP SR v roku 2009 vydalo trom používateľom súhlas na prvé použitie 25 uzavretých priestorov a 
nemalo námietky voči deviatim ohláseniam o začatí činnosti v 78 uzavretých priestoroch. Činnosti v RT 2 vykonával 1 používateľ z cel-
kového počtu 21 používateľov. Žiadosť o vydanie súhlasu na začatie činnosti zatriedenej do RT 3 a 4 MŽP SR doteraz neobdržalo.

• Zámerné uvoľňovanie
Zámerné uvoľňovanie je cielené zavádzanie GMO alebo kombinácie GMO bez 

použitia ochranných opatrení do životného prostredia (pokusy) podľa časti B smer-
nice Európskeho parlamentu a Rady č. 2001/18/ES alebo ich sprístupňovanie tre-
tím osobám v podobe výrobkov na trh podľa časti C tejto smernice. MŽP SR v roku 
2009 vydalo 3 súhlasy na pokusné pestovanie geneticky modifikovanej kukurice.

• Komisia pre biologickú bezpečnosť 
    a jej zbor expertov

Odborným poradným orgánom MŽP SR v oblasti biologickej bezpečnosti je Komi-
sia pre biologickú bezpečnosť a jej zbor expertov.

Komisia, ktorú administruje odbor biologickej bezpečnosti MŽP SR, má 11 stá-
lych členov a 15 expertov, ktorí pochádzajú zo širokého spektra odborníkov z ve-
deckých a iných odborných kruhov, štátnych úradníkov menovaných za jednotlivé 
zainteresované rezorty, zástupcov verejnosti z radov používateľov a občanov. V roku 
2009 komisia rokovala 25-krát. Vyjadrila sa k ohláseniam prijatým v EÚ, k návrhom 
na vydanie súhlasov na prvé použitie uzavretých priestorov a k ohláseniam začatia 
činnosti v uzavretých priestoroch. 

Enviromagazin 04

Geneticky modifikovaný organizmus je organizmus, 
ktorého genetický materiál bol zmenený spôsobom, ktorý 
sa prirozene pri pohlavnom rozmnožovaní a prirodzenej 
rekombinácii nevyskytuje. 

§ 4 ods. 1 zákona č. 151/2002 Z.z. 
o používaní genetických technológii a geneticky 

modifikovaných organizmov
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Tabuľka 217. Prehľad poľných pokusov – zavádzanie do životného prostredia v roku 2009

GMO pokusne pestované v Slovenskej republike v roku 2009

Druh Názov Špecifikácia Používateľ Účel použitia Obdobie povolenia

kukurica NK603
tolerancia k herbicí-
du s účinnou látkou 
glyfosát

SCPV - VURV 
Piešťany

zavedenie do ŽP

2007 – 2009

Monsanto Slovakia dovoz

kukurica

MON88017; 
MON89034; 
MON88017 x 
MON89034

odolnosť voči dru-
hom radu Lepidop-
tera a Coleoptera, 
tolerancia k herbi-
cídom s účinnou 
látkou glyfosát

SCPV – VURV 
Piešťany

zavedenie do ŽP

2008 – 2010

Monsanto Slovakia dovoz

kukurica

98140; 
98140 x 1507;
98140 x 1507 x 
59122

odolnosť voči 
druhom radu Lepi-
doptera, tolerancia 
k herbicídom s účin-
nou látkou glyfosát 
a ALS-inhibujúce 
herbicídy

SCPV - VURV 
Piešťany

zavedenie do ŽP

2008 – 2010
Pioneer HI-Bred 
Slovakia

dovoz

kukurica 59122; NK603

odolnosť voči dru-
hom radu Coleopte-
ra, tolerancia k her-
bicídom s účinnou 
látkou  glufosinát 
amónny

SCPV - VURV 
Piešťany 

zavedenie do ŽP

2008 – 2010
Pioneer HI-Bred 
Slovakia

dovoz

kukurica
MON89034 x 
NK603; 
NK603 x MON810

odolnosť voči dru-
hom radu Lepidopte-
ra, tolerancia k her-
bicídom s účinnou 
látkou glyfosát

CVRV Piešťany zavedenie do ŽP

2009 – 2011
Monsanto Slovakia dovoz

kukurica
MON89034 x 1507 
x  MON88017 x 
9122

odolnosť voči dru-
hom radu Lepidop-
tera a Coleoptera, 
tolerancia k herbi-
cídom s účinnou 
látkou glyfosát a 
glufosinát amónny

CVRV Piešťany zavedenie do ŽP

2009 – 2011
Monsanto Slovakia dovoz

kukurica
Bt11 x MIR604 x 
GA21; 
Bt11 x GA21

odolnosť voči dru-
hom radu Lepidop-
tera a Coleoptera, 
tolerancia k herbi-
cídom s účinnou 
látkou glyfosát a 
glufosinát amónny a 
zvýšená produkcia 
manózy v zrnách

CVRV Piešťany 
(v spolupráci so spo-
ločnosťou Syngenta)

zavedenie do ŽP 2009 – 2012

Legenda: SCPV – VURV  –   Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu, Výskumný ústav rastlinnej výroby 
CVRV – Centrum výskumu rastlinnej výroby (následnícka organizácia Slovenského centra poľnohospodárskeho výskumu)




