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GenetiCké 
teChnolÓGie 
a GenetiCky 
ModiFikované 
orGaniZMy
KľúčOVé OTázKy a KľúčOVé zISTENIa

Hrozí v podmienkach SR riziko v dôsledku po-
užívania genetických technológií a geneticky 
modifikovaných organizmov?
SR má prijatý systém právnej ochrany v oblasti používa-
nia genetických technológií a geneticky modifikovaných 
organizmov plne kompatibilný s  predpismi ES. Použí-
vanie genetických technológií a  geneticky modifikova-
ných organizmov podlieha prísnemu procesu posúdenia 
a schválenia tak, aby riziko bolo minimálne.

PoužívanIe GeneTIckých 
TechnolóGIí a GeneTIcky 
modIfIkovaných orGanIzmov

Používanie genetických technológií a geneticky modifiko-
vaných organizmov (GMO) je v podmienkach SR upravené:

• zákonom č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických tech-
nológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení 
neskorších predpisov, ktorý bol v roku 2012 novelizovaný 
zákonom č. 448/2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 
151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a ge-
neticky modifikovaných organizmov v znení neskorších 
predpisov a o doplnení zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzo-
vaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 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 geneticky modifikovaných organizmov v znení neskor-
ších predpisov v znení vyhlášky MŽP SR č. 312/2008 Z. z. 
a č. 86/2013 Z. z., ktorými sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP 
SR č. 399/2005 Z. z.

Podľa uvedeného zákona je možné používať genetické tech-
nológie a geneticky modifikované organizmy nasledovný-
mi 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, pestovateľ-
ské miestnosti a iné uzavreté miestnosti, v ktorých sú GMO 
umiestnené a v ktorých sa používajú genetické technológie. 
Spoločným znakom týchto priestorov je, že použitím ochran-
ných opatrení znemožňujú únik GMO a tým zabraňujú kon-
taktu s obyvateľstvom a životným prostredím.

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

• RT 1 predstavuje žiadne alebo len zanedbateľne riziko
• RT 2 malé riziko
• RT 3 stredne veľké riziko
• RT 4 veľké riziko.

Na účely vedenia evidencie boli od používateľov doruče-
ných 1  008  ohlásení o  GMO a  geneticky modifikovaných 
mikroorganizmoch (GMM), s ktorými vykonávali činnosti za-
triedené do rizikovej triedy 1. Na základe prijatých žiadostí 
a ohlásení MŽP SR v roku 2014 vydalo deviatim uzavretým 
priestorom súhlas na ich prvé použitie a nemalo námietky 
voči začatiu 104 činností zatriedených do RT 2. Žiadosť o vy-
danie súhlasu na začatie činnosti zatriedenej do RT 3 a RT 4 
nebola na MŽP SR doručená.

Tabuľka 112 I Zoznam používateľov genetických 
technológií a geneticky modifikovaných 
organizmov v uzavretých priestoroch

Používatelia

 Výskumné ústavy

Chemicky ústav SAV, Bratislava

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Lužianky 
(Výskumný ústav rastlinnej výroby, Výskumný ústav živočíšnej výroby) 

Neuroimunologický ústav SAV, Bratislava

Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV, Ivanka pri Dunaji

Ústav experimentálnej endokrinológie SAV, Bratislava

Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava

Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV, Košice

Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAV, Nitra

Ústav molekulárnej biológie SAV, Bratislava

Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, Bratislava

Ústav zoológie SAV, Bratislava

Virologicky ústav SAV, Bratislava

Výskumný a šľachtiteľský ústav zemiakársky, a. s., Veľká Lomnica
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 Univerzity

Slovenska technická univerzita, Bratislava

Slovenska zdravotnícka univerzita, Bratislava

Univerzita Komenského, Bratislava (Prírodovedecká fakulta, Lekár-
ska fakulta)

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, Košice

Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

 Podnikateľské subjekty

Biotika, a.s., Slovenska Ľupča

Evonik Fermas, s. r. o., Slovenská Ľupča

DB Biotech, spol. s. r. o., Košice

Zdroj: MŽP SR

Zámerné uvoľňovanie

Zámerné uvoľňovanie je cielené zavádzanie GMO alebo 
kombinácie GMO bez použitia ochranných opatrení do ži-
votného prostredia (pokusy) podľa časti B smernice Európ-
skeho parlamentu a Rady č. 2001/18/ES alebo ich sprístup-
ňovanie tretím osobám v podobe výrobkov na trh podľa časti 
C tejto smernice.

MŽP SR v roku 2014 nevydalo súhlas na zámerné uvoľnenie 
geneticky modifikovaných organizmov do životného  pro-
stredia.

Tabuľka 113 I Zoznam používateľov genetických 
technológií a geneticky modifikovaných 
organizmov zavedením do životného 
prostredia bez použitia ochranných 
opatrení

Používatelia

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Lužianky 
(Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany)

MONSANTO SLOVAKIA, s. r. o., Bratislava

Zdroj: MŽP SR

Odborným poradným orgánom MŽP SR v oblasti biologic-
kej bezpečnosti je Komisia pre biologickú bezpečnosť a jej 
zbor expertov. Komisia má 13 stálych členov a 16 expertov, 
ktorí pochádzajú zo širokého spektra odborníkov z vedec-
kých a  iných odborných kruhov, štátnych úradníkov me-
novaných za jednotlivé zainteresované rezorty, zástupcov 
verejnosti z  radov používateľov a občanov. V roku 2014 sa 
komisia vyjadrila k návrhom na vydanie súhlasov na prvé po-
užitie uzavretých priestorov a k ohláseniam začatia činnosti 
v uzavretých priestoroch, celkom 7-krát.




