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RIZIKOVÉ FAKTORY V ŽIVOTNOM PROSTREDÍ

        • GENETICKÉ  TECHNOLÓGIE  A  GENETICKY  MODIFIKOVANÉ  ORGANIZMY

• Kľúčové otázky:

- Hrozí v podmienkach SR riziko v dôsledku používania genetických technológií a geneticky modifikovaných 
organizmov?

• Kľúčové zistenia:

- SR má prijatý systém právnej ochrany v oblasti používania genetických technológií a geneticky modifikova-
ných organizmov plne kompatibilný s predpismi ES. Používanie genetických technológií a geneticky modifiko-
vaných organizmov podlieha prísnemu procesu posúdenia a schválenia tak, aby riziko bolo minimálne.

Kľúčové otázky a kľúčové zistenia

Používanie genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov

Používanie genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov (GMO) je v podmienkach SR upravené:
-  zákonom č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších 

predpisov
-  vyhláškou MŽP SR č. 399/2005 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a ge-

neticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky MŽP SR 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 znemožňu-
jú únik GMO a tým zabraňujú kontaktu s obyvateľstvom a životným 
prostredím.

Plánované používanie genetických technológií a GMO v uzavre-
tých priestoroch sa zatrieďuje do štyroch rizikových tried (RT):

-  RT 1 predstavuje žiadne alebo len 
 zanedbateľné riziko
-  RT 2 malé riziko
-  RT 3 stredne veľké riziko
-  RT 4 veľké riziko.

Na základe prijatých žiadostí a ohlásení MŽP SR v roku 2011 vy-
dalo 9 uzavretým priestorom súhlas na ich prvé použitie, 170 uzav-
retým priestorom povolenie na začatie činnosti v RT 1 a 8 uzavretým 
priestorom povolenie na začatie činnosti v RT 2.

Žiadosť o vydanie súhlasu na začatie činnosti zatriedenej do 
RT 3 a 4 MŽP SR doteraz neobdržalo.
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Zdroj: MŽP SR

• Zámerné uvoľňovanie
Zámerné uvoľňovanie je cielené zavádzanie GMO alebo kombinácie GMO bez použitia ochranných opatrení do životného 

prostredia (pokusy) podľa časti B smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2001/18/ES alebo ich sprístupňovanie tretím osobám 
v podobe výrobkov na trh podľa časti C tejto smernice.

MŽP SR v roku 2011 vydalo dva súhlasy na pokusné pestovanie geneticky modifikovaných kukuríc MIR 604 a MON 88017.

P. č. Používatelia

1. Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany

2. MONSANTO SLOVAKIA, s. r. o., Bratislava

Tabuľka 170. Zoznam používateľov genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov zavedením 
do životného prostredia bez použitia ochranných opatrení

• Komisia pre biologickú bezpečnosť a jej zbor expertov
Odborným poradným orgánom MŽP SR v oblasti biologickej bezpečnosti je Komisia pre biologickú bezpečnosť a jej zbor 

expertov. Komisia má 13 stálych členov a 15 expertov, ktorí pochádzajú zo širokého spektra odborníkov z vedeckých a iných odborných 
kruhov, štátnych úradníkov menovaných za jednotlivé zainteresované rezorty, zástupcov verejnosti z radov používateľov a občanov.

V roku 2011 komisia rokovala 28-krát. Vyjadrila sa k návrhom na vydanie súhlasov na prvé použitie v uzavretých priestoroch, k ohlá-
seniam začatia činnosti v uzavretých priestoroch a k zavedeniu geneticky modifikovaných plodín do životného prostredia.

Zdroj: MŽP SR

Tabuľka 169. Zoznam používateľov genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v uzavretých 
priestoroch

P. č.                                                                                          Používatelia

Výskumné ústavy

1. Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany

2. Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra, pracovisko Lužianky

3. Chemicky ústav SAV Bratislava

4. Neuroimunologický ústav SAV Bratislava

5. Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV Ivanka pri Dunaji

6. Ústav experimentálnej endokrinológie SAV Bratislava

7. Ústav experimentálnej onkológie SAV Bratislava

8. Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV Košice

9. Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAV Nitra

10. Ústav molekulárnej biológie SAV Bratislava

11. Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV Bratislava

12. Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV Bratislava

13. Ústav zoológie SAV Bratislava

14. Virologicky ústav SAV Bratislava

Univerzity

15. Slovenska technická univerzita, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Ústav biochémie, výživy a ochrany zdravia Bratislava

16. Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava

17. Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta Bratislava

18. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice

19. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie Košice

20. Lekárska fakulta UK, Bratislava

Podnikateľské subjekty

21. Biotika, a.s., Slovenska Ľupča

22. Evonic – Fermas, s. r.o., Slovenska Ľupča


