
151

Z Á K O N

z 19. februára 2002

o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1

Predmet úpravy

Tento zákon upravuje práva a povinnosti používate-
¾ov pri používaní genetických technológií a geneticky
modifikovaných organizmov a pôsobnos� orgánov štát-
nej správy.

§ 2

Genetické technológie

(1) Genetické technológie sú činnosti genetického
inžinierstva a modernej biotechnológie, ktorými sa vy-
tvárajú a používajú živé geneticky modifikované orga-
nizmy vrátane mikroorganizmov, ich časti a výrobky
z nich.

(2) Používaním genetických technológií sa
a) nesmie obmedzova� biologická rôznorodos� druhov

organizmov v prírode, ani narušova� rovnováha
prirodzeného biologického re�azca organizmov
v prírode,

b) nesmú do organizmov určených na zavádzanie do
životného prostredia alebo na uvádzanie na trh
zavádza� gény spôsobujúce odolnos� ¾udí a zvierat
proti antibiotikám používaným ako humánne lieči-
vá alebo veterinárne liečivá.

(3) Obsahom genetickej technológie je použitie géno-
vej metódy a génovej techniky na genofonde1) živého
organizmu.

§ 3

Génové metódy a génové techniky

(1) Génovými metódami a génovými technikami sú
konkrétne cielené metódy a techniky, ktorými sa po-
užitím nosiča vnáša genetický materiál jedného orga-
nizmu (ïalej len „darca“) do genetického materiálu
iného organizmu (ïalej len „príjemca“) alebo odníma,
alebo mení čas� prirodzeného genetického materiálu

organizmu a ktorých výsledkom je geneticky modifiko-
vaný organizmus.

(2) Génovými technikami sú
a) techniky rekombinantnej nukleovej kyseliny vráta-

ne tvorby nových kombinácií genetického materiálu
vkladaním molekúl nukleovej kyseliny vytvorených
mimo organizmu do vírusu, bakteriálneho plazmi-
du alebo iného systému nosiča a ich vnesenie do
príjemcu, v ktorom sa prirodzene nevyskytujú, ale
v ktorom sú schopné kontinuálne sa množi�,

b) techniky, ktorými sa priamo zavádza do príjemcu
dedičný materiál pripravený mimo neho vrátane
mikroinjektovania, makroinjektovania, mikrokap-
sulácie a iných invazívnych techník,

c) fúzie buniek vrátane fúzie protoplastov a hybridi-
začné techniky, ktorými sa tvoria živé bunky s no-
vými kombináciami dedičného genetického mate-
riálu fúziou dvoch alebo viacerých buniek
taxonomicky pochádzajúcich z rôznych če¾adí
a ktoré sa prirodzene nevyskytujú.

(3) Génovými metódami a génovými technikami nie
sú tie, ktorými dochádza ku genetickej zmene
a) bez použitia molekúl rekombinantnej nukleovej ky-

seliny, 
b) prirodzene sa vyskytujúcim spôsobom, najmä

oplodňovaním in vitro, konjugáciou, transdukciou,
transformáciou, polypoidnou indukciou, mutage-
nézou a fúziou rastlinných buniek tradičnými
š¾achtite¾skými metódami alebo

c) použitím organizmov geneticky zmenených
1. bunkovou fúziou prokaryotických druhov mikro-

organizmov, ktoré si vymieňajú genetický mate-
riál známymi fyziologickými procesmi, vrátane
fúzie protoplastov,

2. bunkovou fúziou buniek eukaryotických druhov
mikroorganizmov vrátane fúzie protoplastov, pro-
dukcie hybridomasy a fúzie rastlinných buniek
alebo

3. samoklonovaním, ktoré pozostáva z odstránenia
sekvencií nukleovej kyseliny z bunky, za ktorým
môže nasledova� spätné vloženie všetkej odstrá-
nenej nukleovej kyseliny alebo len jej časti, alebo
jej syntetického ekvivalentu spolu s predchádza-
júcimi enzymatickými alebo mechanickými krok-
mi do buniek fylogeneticky úzko príbuzných dru-
hov, ktoré si môžu vymieňa� genetický materiál
prirodzenými fyziologickými procesmi, alebo bez
nich.

1) § 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
Zákon č. 194/1998 Z. z. o š¾achtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
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(4) Samoklonovanie je génová technika, v ktorej dar-
ca a príjemca patria do toho istého biologického dru-
hu. Samoklonovanie pod¾a odseku 3 písm. c) tretieho
bodu môže zahŕňa� aj použitie rekombinantných nosi-
čov s dlhou históriou bezpečného používania mikroor-
ganizmov.

(5) Génové techniky sa smú používa� na genómoch
všetkých organizmov vrátane mikroorganizmov; je za-
kázané ich vykonáva� na ¾udských genómoch.

§ 4 

Geneticky modifikovaný organizmus

(1) Geneticky modifikovaný organizmus je organiz-
mus, ktorého genetický materiál bol zmenený spôso-
bom, ktorý sa prirodzene pri pohlavnom rozmnožovaní
a prirodzenej rekombinácii nevyskytuje.

(2) Organizmus je biologický jedinec schopný roz-
množova� sa alebo inak odovzdáva� genetický mate-
riál. Na účely tohto zákona sa za organizmus nepova-
žuje ¾udský organizmus.

(3) Mikroorganizmus je bunkový jedinec alebo ne-
bunkový jedinec schopný množi� sa a odovzdáva� ge-
netický materiál vrátane vírusov, viroidov, živočíšnych
buniek a buniek rastlinných kultúr.

(4) Genetický materiál je dezoxyribonukleová kyseli-
na a ribonukleová kyselina.

§ 5

Posudzovanie environmentálneho rizika

(1) Posudzovanie environmentálneho rizika (ïalej
len „riziko“) je vyhodnocovanie možných škodlivých
vplyvov geneticky modifikovaných organizmov na ¾udí
a na životné prostredie.2)

(2) Pri posudzovaní rizika sa musia pod¾a princípu
prevencie a predbežnej opatrnosti zoh¾adňova� vedec-
ky overené poznatky, dostupné skúsenosti a práca
vykonaná v medzinárodnom rozsahu pri používaní ge-
netických technológií a geneticky modifikovaných or-
ganizmov.

(3) Posudzovanie rizika sa vykonáva pre každé po-
užitie genetických technológií a pre každé použitie
geneticky modifikovaných organizmov.

(4) Výsledkom posudzovania rizika je písomný posu-
dok, ktorý je súčas�ou dokumentácie používate¾a
(§ 39).

§ 6

Havarijný plán

(1) Havarijný plán je písomný dokument, v ktorom
sú pre prípad vzniku havárie uvedené opatrenia a čin-
nosti zamerané na zamedzenie ïalšieho šírenia unik-
nutých geneticky modifikovaných organizmov a na od-
straňovanie alebo zmiernenie následkov havárie na

¾udí a na životné prostredie. Havarijný plán vypracúva
používate¾ pre každé použitie genetických technológií
a pre každé použitie geneticky modifikovaných orga-
nizmov.

(2) Havária na účely tohto zákona je udalos�, pri
ktorej došlo k úniku geneticky modifikovaných orga-
nizmov, ktorý znamená nebezpečenstvo pre ¾udí a pre
životné prostredie.

(3) Obsah havarijného plánu sa zostavuje pod¾a spô-
sobu používania genetických technológií, druhu unik-
nutých geneticky modifikovaných organizmov a úrov-
ne rizika ohrozenia ¾udí a životného prostredia.

(4) Havarijný plán musí obsahova� aj spôsob odstra-
ňovania dôsledkov havárie, zodpovednos� za vzniknu-
tú škodu a zabezpečenie úhrady škôd, ktoré ňou
vzniknú.

§ 7

Spôsoby používania genetických technológií
a geneticky modifikovaných organizmov

(1) Genetické technológie a geneticky modifikované
organizmy možno používa�
a) v uzavretých priestoroch s použitím ochranných

opatrení (ïalej len „používanie v uzavretých prie-
storoch“),

b) zámerným uvo¾ňovaním bez použitia ochranných
opatrení (ïalej len „zámerné uvo¾ňovanie“).

(2) Ochranné opatrenia sú fyzické zábrany, prípad-
ne kombinované s biologickými a chemickými zábra-
nami a špecifické kontrolné a bezpečnostné opatre-
nia, ktoré sú zamerané na zamedzenie styku geneticky
modifikovaných organizmov s obyvate¾stvom a život-
ným prostredím.

DRUHÁ ČASŤ

POUŽÍVANIE V UZAVRETÝCH PRIESTOROCH

§ 8

Zariadenie

(1) Používanie v uzavretých priestoroch je činnos�,
ktorou sa organizmy geneticky menia alebo ktorou sa
geneticky modifikované organizmy pestujú, uchováva-
jú, premiestňujú, ničia, zneškodňujú alebo používajú
iným spôsobom s použitím ochranných opatrení.

(2) Uzavretými priestormi sú laboratóriá, skleníky,
pestovate¾ské miestnosti a iné uzavreté priestory zne-
možňujúce únik geneticky modifikovaných organiz-
mov vo výskumných, vývojových alebo výrobných za-
riadeniach používate¾a (ïalej len „zariadenie“).

(3) Zariadenie musí by� zapísané v registri zariadení
[§ 24 ods. 1 písm. d)]. Zapísa� do registra zariadení
možno len zariadenie, ktoré zodpovedá požiadavkám
na stavebno-konštrukčné a materiálovo-technické vy-
bavenie, na jeho umiestnenie a vnútorné prevádzkové
usporiadanie, na laboratórne postupy a systém práce

2) § 2 a 9 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z.
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v uzavretých priestoroch a na nakladanie s odpadmi3)
a odpadovými vodami.4)

Povinnost i  používate¾a

§ 9

(1) Používate¾ je právnická osoba alebo fyzická oso-
ba, ktorá používa genetické technológie a geneticky
modifikované organizmy; nie je ním konečný spotrebi-
te¾ výrobkov uvedených na trh.

(2) Používate¾ je povinný
a) vytvori� pre každé zariadenie výbor pre bezpečnos�

používania v uzavretých priestoroch (ïalej len „vý-
bor pre bezpečnos�“),

b) urči� pre každé použitie genetických technológií
a geneticky modifikovaných organizmov vedúceho
projektu.

(3) Úlohou výboru pre bezpečnos� je kontrolova� po-
užívanie genetických technológií a geneticky modifiko-
vaných organizmov v zariadení, najmä kontrolova�
správnos� posudzovania rizika a zatriedenia do riziko-
vej triedy, vyhodnocova� plnenie ochranných opatrení
zodpovedajúcich zatriedeniu a účinnos� úrovne ochra-
ny, prehodnocova� havarijný plán, spolupracova� s ve-
dúcim projektu a dáva� návrhy vedúcim zamestnan-
com používate¾a na vykonanie potrebných opatrení na
nápravu zistených nedostatkov. Výbor pre bezpečnos�
má najmenej pä� členov; nadpolovičná väčšina nie sú
zamestnancami používate¾a.

(4) Úlohou vedúceho projektu je zais�ova� bezpeč-
nos� a ochranu zdravia zamestnancov pri práci a kon-
trolu správnej mikrobiologickej praxe pri používaní
genetických technológií a geneticky modifikovaných
organizmov a zabezpečova� súčinnos� s výborom pre
bezpečnos�.

(5) Používate¾ určí za
a) člena výboru pre bezpečnos� fyzickú osobu, ktorá

je bezúhonná, má vysokoškolské vzdelanie prísluš-
ného smeru a trojročnú odbornú prax v používaní
genetických technológií a geneticky modifikova-
ných organizmov,

b) vedúceho projektu len zamestnanca, ktorý je bez-
úhonný a má odbornú kvalifikáciu.

(6) Bezúhonným na účely tohto zákona je ten, kto
nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin
alebo za trestný čin, pri ktorom dôjde k ohrozeniu
života ¾udí alebo životného prostredia,5) ak súd neroz-
hodol o podmienečnom odložení výkonu trestu odňa-
tia slobody, čo sa preukazuje výpisom z registra tres-
tov nie starším ako tri mesiace.

(7) Odbornou kvalifikáciou vedúceho projektu je vy-
sokoškolské vzdelanie príslušného smeru, najmenej
trojročná prax v genetickom inžinierstve a modernej
biotechnológii a pravidelná účas� na odbornom vzde-
lávaní.

(8) Používate¾ je povinný zabezpeči� uplatňovanie
týchto zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
a správnej mikrobiologickej praxe v zariadení:
a) vystavenie pracoviska zariadenia účinkom geneticky

modifikovaných mikroorganizmov sa musí udržiava�
na čo najnižšej možnej úrovni,

b) ochranné opatrenia sa musia vykonáva� pri zdroji
nebezpečenstva, a ak je to potrebné, pod¾a úrovne
ochrany zodpovedajúcej zatriedeniu do rizikovej trie-
dy musia sa na ich vykonávanie zabezpeči� zamest-
nancom osobné ochranné prostriedky,

c) musí sa udržiava� také vybavenie zariadenia, ktoré
zodpovedá úrovni ochrany zodpovedajúcej zatriede-
niu do rizikovej triedy,

d) pri podozrení zo zlyhania ochranných opatrení sa
musí zis�ova� prítomnos� používaných životaschop-
ných mikroorganizmov mimo primárnej fyzickej
kontroly, 

e) musia sa urči� dezinfekčné a dekontaminačné po-
stupy pre prípad úniku geneticky modifikovaných
mikroorganizmov z uzavretého priestoru zariade-
nia,

f) k dispozícii musia by� účinné dezinfekčné látky a hy-
gienické a dekontaminačné prostriedky a mechaniz-
my,

g) musia sa vytvori� a uplatňova� miestne bezpečnost-
né zásady praxe pre zamestnancov používate¾a,

h) v zariadení a v jeho okolí sa musia rozmiestni� ozna-
čenia oznamujúce bionebezpečenstvo,

i) zamestnancom zariadenia sa musí umožni� potreb-
né odborné vzdelávanie,

j) o činnostiach v zariadení sa musí vies� podrobná
dokumentácia,

k) na pracovisku musí by� zakázané jes�, pi�, fajči�,
používa� kozmetické výrobky a skladova� a uscho-
váva� potraviny,

l) musí sa zakáza� pipetovanie ústami,
m) musia sa poskytnú� písomne vyhotovované štan-

dardné postupy, ak je to z h¾adiska bezpečnosti
potrebné,

n) musí sa zabezpeči� bezpečné uskladnenie kontami-
novaného laboratórneho vybavenia a materiálu.

(9) V dokumentácii pod¾a odseku 8 písm. j) sa musia
evidova� údaje o všetkých podstatných okolnostiach
týkajúcich sa používania v uzavretých priestoroch.

§ 10

(1) Používate¾ je povinný pred začatím každého po-
užívania v uzavretých priestoroch
a) vykona� opatrenia na odvrátenie možných škodli-

vých vplyvov na ¾udí a na životné prostredie, ktoré
by mohli by� dôsledkom takého používania,

b) posúdi� riziko vyplývajúce z plánovaného použitia
v uzavretom priestore, najmä zisti� možné škodlivé
vplyvy na ¾udí a na životné prostredie,

c) zatriedi� na základe výsledku posúdenia rizika pri-

3) Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4) Zákon č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.
5) Napríklad § 181a až 181g Trestného zákona. 
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pravované použitie genetickej technológie do riziko-
vej triedy (odsek 3),

d) zabezpeči� úroveň ochrany zodpovedajúcu rizikovej
triede a z nej vyplývajúce požiadavky na uzavreté
priestory a na jednotlivé ochranné opatrenia,

e) vypracova� havarijný plán (§ 6) a zverejni� ho na
internete, prípadne aj iným vhodným spôsobom,

f) poskytnú� podstatné informácie o obsahu havarij-
ného plánu osobám, ktoré by mohli by� v prípade
havárie postihnuté,

g) urobi� ohlásenie (§ 12) alebo poda� žiados� o vyda-
nie súhlasu s používaním v uzavretých priestoroch
(§ 13).

(2) Pri posudzovaní rizika [odsek 1 písm. b)] použí-
vate¾ musí zis�ova� tieto možné škodlivé vplyvy:
a) alergizujúce a toxické vplyvy geneticky modifikova-

ných organizmov na ¾udí, 
b) účinky geneticky modifikovaných organizmov na

zdravie zvierat a rastlín,
c) spôsobovanie odolnosti proti antibiotikám používa-

ným ako humánne liečivá alebo veterinárne liečivá,
d) vplyvy znemožňujúce vykonávanie účinnej preven-

cie,
e) následky prirodzeného prenosu vloženého genetic-

kého materiálu na iné organizmy.

(3) Používate¾ zatriedi plánované používanie v uzav-
retých priestoroch do niektorej z týchto rizikových
tried:
a) do rizikovej triedy 1 — činnosti nepredstavujúce

nijaké alebo len zanedbate¾né riziko, pre ktoré je
vhodná úroveň ochrany 1,

b) do rizikovej triedy 2 — činnosti predstavujúce malé
riziko, pre ktoré je vhodná úroveň ochrany 2,

c) do rizikovej triedy 3 — činnosti predstavujúce stred-
ne ve¾ké riziko, pre ktoré je vhodná úroveň ochra-
ny 3,

d) do rizikovej triedy 4 — činnosti predstavujúce ve¾ké
riziko, pre ktoré je vhodná úroveň ochrany 4.

(4) Pri pochybnostiach sa plánované používanie za-
triedi do vyššej rizikovej triedy, a to až do času, kým
sa preukáže dôvod na zatriedenie do nižšej rizikovej
triedy.

(5) Úroveň ochrany je súbor ochranných opatrení
(§ 7 ods. 2) a systém práce v zariadení, ktoré zodpove-
dajú konkrétnej rizikovej triede pod¾a odseku 3.

(6) Informácie o obsahu havarijného plánu musí po-
užívate¾ pravidelne aktualizova� pri zmene používania
v uzavretých priestoroch, pri zmene havarijného plá-
nu a pri zmene vydaného súhlasu s používaním
v uzavretých priestoroch. Informácie poskytované
osobám, ktoré by mohli by� haváriou postihnuté, sa
poskytujú aj Ministerstvu životného prostredia Slo-
venskej republiky (ïalej len „ministerstvo“) ako pod-
klad na konzultácie s orgánmi iných štátov.

(7) Zatriedenie do rizikovej triedy nie je potrebné na
prepravu geneticky modifikovaných organizmov
v cestnej doprave, v železničnej doprave, vo vodnej
doprave a v leteckej doprave.

§ 11

Prehodnocovanie zatriedenia

(1) Používate¾ je povinný počas používania v uzavre-
tých priestoroch pravidelne prehodnocova� zatriedenie
do rizikovej triedy. Vždy ho musí prehodnoti�, ak zistí,
že
a) používané ochranné opatrenia prestali by� prime-

rané požadovanej úrovni ochrany zamestnancov
používate¾a,

b) zatriedenie do rizikovej triedy prestalo by� primera-
né úrovni ochrany alebo už nezodpovedá výsled-
ku posudzovania rizika,

c) je dôvod domnieva� sa, že vykonané posudzovanie
rizika už nezodpovedá novým vedeckým poznatkom
a dosiahnutej úrovni génových metód alebo géno-
vých techník.

(2) Prehodnocovanie zatriedenia musí zoh¾adňova�
a) úroveň zneškodňovania odpadu a odpadových vôd,
b) obsah génov v geneticky modifikovaných organiz-

moch, ktoré spôsobujú odolnos� proti antibiotikám
používaným ako humánne liečivá alebo ako veteri-
nárne liečivá.

(3) Ak je to po prehodnotení zatriedenia potrebné,
používate¾ urobí nevyhnutné bezpečnostné opatrenia
na ochranu ¾udí a životného prostredia.

(4) Používate¾ je povinný uchováva� posudky z posu-
dzovania rizika (§ 5 ods. 4) a záznamy z prehodnoco-
vania zatriedenia desa� rokov odo dňa zatriedenia do
rizikovej triedy alebo prehodnotenia tohto zatriedenia.

§ 12

Ohlásenie

(1) Ohlasovate¾ je osoba, ktorá má pod¾a tohto záko-
na povinnos� urobi� ohlásenie pod¾a odseku 2 alebo
poda� žiados� o vydanie súhlasu (§ 13, 17 a 21).

(2) Ohlasovate¾ je povinný ohlasova� ministerstvu
a) údaje o osobe vedúceho projektu a o členoch výbo-

ru pre bezpečnos�, ako aj zmeny v týchto údajoch,
b) začatie činnosti zatriedenej do rizikovej triedy 1

v zariadení, na ktorého prvé použitie bol vydaný
súhlas s používaním v uzavretých priestoroch,

c) začatie činnosti zatriedenej do rizikovej triedy 2
v zariadení, na ktorého používanie na činnosti za-
triedené do rizikových tried 2 až 4 už bol vydaný
súhlas s používaním v uzavretých priestoroch
a boli splnené všetky podmienky tohto súhlasu,

d) zistenie nových informácií o činnostiach, ktoré mô-
žu ma� významné dôsledky na riziko.

(3) Po prvom ohlásení pod¾a odseku 2 písm. c) nie je
potrebné ohlasova� ïalšie používanie zariadenia na
činnosti zatriedené do rizikovej triedy 1.

(4) Ohlasovate¾ je povinný poda� ohlásenie
a) bezodkladne po tom, ako vznikol dôvod na ohláse-

nie, a
b) najmenej sedem dní pred začatím činnosti, ak ide

o ohlásenia pod¾a odseku 2 písm. c) a d).
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§ 13

Súhlas na použitie v uzavretých priestoroch

(1) Na používanie v uzavretých priestoroch je po-
trebný súhlas ministerstva [§ 24 ods. 1 písm. b) pr-
vý bod], ak ide o
a) prvé použitie zariadenia na genetické technológie,
b) činnosti zatriedené do rizikovej triedy 2, ak bol

vydaný súhlas len na činnosti zatriedené do riziko-
vej triedy 1 alebo ak neboli splnené všetky podmien-
ky uvedené vo vydanom súhlase,

c) činnosti zatriedené do rizikových tried 3 a 4, 
d) zmenu zatriedenia činností z rizikovej triedy 3 ale-

bo 4 do nižšej rizikovej triedy,
e) pokračovanie v činnostiach, ktoré boli pozastavené

pri vykonávaní inšpekcie zariadenia.

(2) Ak sa použili uzavreté priestory zariadenia na
činnosti zatriedené do rizikových tried 2 až 4 na zákla-
de súhlasu pod¾a odseku 1 a ak boli splnené všetky
podmienky uvedené v tomto súhlase, na ich ïalšie
používanie na činnosti zatriedené do rizikovej triedy 2
postačuje ohlásenie (§ 12). Ohlasovate¾ však môže aj
v tomto prípade žiada� o vydanie súhlasu pod¾a odse-
ku 1.

(3) Ak sa použili uzavreté priestory zariadenia na
činnosti zatriedené do rizikových tried 2 až 4 bez
ohlásenia (§ 12) alebo bez súhlasu pod¾a odseku 1,
možno ich ïalej používa� na činnosti zatriedené do
rizikovej triedy 2 len na základe súhlasu. Ak však
súhlas nebol vydaný do 45 dní, možno použi� uzavreté
priestory zariadenia na činnosti zatriedené do rizikovej
triedy 2 aj bez takého súhlasu, a to po uplynutí 45 dní
odo dňa podania žiadosti o vydanie súhlasu.

(4) Činnosti pod¾a odseku 1 písm. c) až e) možno
vykonáva� vždy len na základe súhlasu s používaním
v uzavretých priestoroch.

§ 14

Postup pri havárii

(1) Ak nastala havária (§ 6 ods. 2), používate¾ je
povinný bezodkladne
a) poda� ohlásenie o havárii ministerstvu,
b) upovedomi� bezprostredne ohrozené osoby v okolí

zariadenia, a ak ide o haváriu s cezhraničnými
vplyvmi, aj orgány ohrozených štátov,

c) vykona� bezpečnostné opatrenia pod¾a havarijného
plánu,

d) poskytnú� informácie o havárii a o vykonaných
opatreniach verejnosti vhodnou formou zverejne-
nia.

(2) Upovedomenie pod¾a odseku 1 písm. b) obsahuje
a) opis okolností havárie,
b) identifikáciu a množstvo geneticky modifikovaných

organizmov, ktoré unikli spod kontroly, 

c) informácie potrebné na posúdenie následkov havá-
rie na ¾udí a na životné prostredie,

d) informácie o prijatých opatreniach.

(3) Ak prichádzajú do úvahy aj cezhraničné vplyvy
možného ohrozenia, používate¾ poskytne informácie
pod¾a odseku 2 aj ministerstvu ako podklad na infor-
movanie orgánov cudzích štátov a na konzultácie
v rámci dvojstranných medzištátnych vz�ahov.

(4) Používate¾ je povinný zhromažïova� všetky do-
stupné údaje o havárii, analyzova� jej príčinu, zisti� jej
následky, vypracova� návrhy opatrení na predchádza-
nie podobným haváriám v budúcnosti a na obmedzo-
vanie ich účinkov.

TRETIA  ČASŤ

ZÁMERNÉ UVO¼ŇOVANIE

§ 15

Úvodné ustanovenia

(1) Zámerné uvo¾ňovanie je úmyselné zavádzanie ge-
neticky modifikovaného organizmu alebo kombinácie
geneticky modifikovaných organizmov do životného
prostredia (ïalej len „zavádzanie do životného prostre-
dia“) alebo ich uvádzanie na trh, pri ktorom sa nepo-
užili ochranné opatrenia na obmedzenie ich styku
s obyvate¾stvom a so životným prostredím, s cie¾om
poskytnú� im vysokú úroveň bezpečnosti.

(2) Zavádzanie do životného prostredia pod¾a odse-
ku 1 je každé použitie geneticky modifikovaných orga-
nizmov v životnom prostredí, najmä výsev, výsadba,
hospodársky chov, vypustenie do vo¾nej prírody.

(3) Uvádzanie na trh na účely tohto zákona je každé
odplatné alebo bezodplatné sprístupňovanie výrobkov
pod¾a odseku 4 tretím osobám na trhu okrem sprí-
stupňovania geneticky modifikovaných organizmov
vrátane súborov kultúr na ich používanie v uzavretých
priestoroch alebo na zavádzanie do životného prostre-
dia.

(4) Výrobok je prípravok zložený z geneticky modifi-
kovaného organizmu, jeho časti alebo prípravok obsa-
hujúci geneticky modifikovaný organizmus alebo ich
kombináciu, ktorý je uvedený na trh.

(5) Zámerným uvo¾ňovaním nie je preprava genetic-
ky modifikovaných organizmov v cestnej doprave,
v železničnej doprave, vo vodnej doprave a v leteckej
doprave.

(6) Ustanovenia o zámernom uvo¾ňovaní sú predpo-
kladom na uplatnenie osobitných predpisov upravu-
júcich
a) povo¾ovanie a kontrolu liekov v humánnej a veteri-

nárnej medicíne,6)

6) Zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnosten-
ský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame
v znení neskorších predpisov. 
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b) starostlivos� a ochranu genetických zdrojov rast-
lín,7)

c) výrobu potravín, manipuláciu s nimi a ich uvádza-
nie do obehu,8)

d) registráciu odrôd a ochranu práv k novým odrodám
rastlín a plemenám zvierat,9)

e) posudzovanie návrhov na uvádzanie potravín na
osobitné výživové účely a nových potravín do obe-
hu.10)

§ 16

Všeobecné povinnosti používate¾a

(1) Používate¾ je povinný pred začatím každého zá-
merného uvo¾ňovania
a) vykona� opatrenia na predchádzanie možným ne-

priaznivým účinkom na ¾udí a na životné prostre-
die, ktoré by mohli vzniknú� zo zámerného uvo¾ňo-
vania,

b) posúdi� riziko vyplývajúce z plánovaného zámerné-
ho uvo¾ňovania, najmä identifikova� a vyhodnoti�
priame a nepriame, bezprostredné a následné
účinky geneticky modifikovaných organizmov na
¾udí a na životné prostredie,

c) vykonáva� analýzu kumulatívnych dlhodobých
účinkov geneticky modifikovaných organizmov na
¾udí a na životné prostredie, 

d) rozhodnú� o potrebe riadenia rizika (odsek 3)
a o použití najvhodnejšej genetickej metódy, 

e) vypracova� havarijný plán (§ 6) a zverejni� ho na
internete, prípadne aj iným vhodným spôsobom,

f) poskytnú� podstatné informácie o obsahu havarij-
ného plánu osobám, ktoré by mohli by� postihnuté
v prípade havárie, 

g) posudzova� každý prípad možných nepriaznivých
účinkov vyplývajúcich z priameho alebo z nepria-
meho prenosu génov z geneticky modifikovaných
organizmov na ostatné organizmy,

h) požiada� o vydanie súhlasu (§ 17 a 21) a splni�
podmienky určené vo vydanom súhlase.

(2) V analýze kumulatívnych dlhodobých účinkov
[odsek 1 písm. c)] je používate¾ povinný zis�ova� účinky
geneticky modifikovaných organizmov na zdravie ¾udí,
zvierat a rastlín, na úrodnos� pôdy, na potravinový
re�azec, na ekosystémy, na biologickú rôznorodos�
rastlín a živočíchov a na odolnos� proti antibiotikám
používaným ako humánne liečivá alebo veterinárne
liečivá.

(3) Riadením rizika [odsek 1 písm. d)] je pozorovanie
dovezeného alebo novovyvinutého živého geneticky
modifikovaného organizmu s použitím ochranných
opatrení ešte pred jeho zavedením do životného pro-
stredia najmenej počas jedného jeho životného cyklu
alebo jednej generácie s cie¾om preveri� vykonané po-
súdenie rizika (§ 5).

(4) Informácie o obsahu havarijného plánu [odsek 1
písm. f)] sa musia pravidelne aktualizova� po zmene
havarijného plánu a po zmene vydaného súhlasu (§ 17
a 21). Podstatné informácie poskytované osobám, kto-
ré by mohli by� haváriou postihnuté, sa súčasne po-
skytujú aj ministerstvu ako podklad na konzultácie
s orgánmi iných štátov.

Zavádzanie do ž ivotného prostredia

§ 17

Súhlas na zavedenie do životného prostredia

(1) Súhlas ministerstva na zavedenie do životného
prostredia sa vyžaduje na
a) prvé a každé ïalšie zavedenie geneticky modifiko-

vaného organizmu alebo kombinácie geneticky mo-
difikovaných organizmov do životného prostredia,

b) zmenu zavádzania geneticky modifikovaného orga-
nizmu, viacerých geneticky modifikovaných orga-
nizmov a kombinácie geneticky modifikovaných or-
ganizmov, ktorá by mohla ma� významné účinky na
¾udí alebo na životné prostredie alebo ktorá by
mohla prinies� nové poznatky o takých následkoch,

c) dovoz geneticky modifikovaných organizmov urče-
ných na zavedenie do životného prostredia.

(2) Na zavedenie toho istého geneticky modifikova-
ného organizmu alebo tej istej kombinácie geneticky
modifikovaných organizmov na to isté miesto alebo na
rôzne miesta, ale na ten istý účel a v rovnakom čase
možno vyda� jeden súhlas na zavedenie do životného
prostredia.

§ 18

Zásady zavádzania do životného prostredia

(1) Zavádzanie do životného prostredia sa vykonáva
postupne. Najprv sa uskutočňuje ako pokus s výraz-
ným obmedzením rozmnožovania a rozširovania gene-
ticky modifikovaných organizmov a až následne, po
dostatočnom vyhodnotení pokusu v súlade so stavom
vedy a techniky, keï sa na základe vyhodnotenia úrov-
ne rizika nepredpokladajú nepriaznivé vplyvy na ¾udí
a na životné prostredie, možno uskutočni� zavedenie
v plnom rozsahu s kontrolou rozmnožovania a rozši-
rovania geneticky modifikovaných organizmov v život-
nom prostredí.

(2) Ak sa v súlade so stavom vedy a úrovňou gene-
tických technológií ešte pred začatím zavádzania do
životného prostredia pri posudzovaní rizika nepredpo-
kladajú nepriaznivé následky na ¾udí a na životné
prostredie, možno na základe udeleného súhlasu na
zavedenie do životného prostredia uskutočni� zavede-
nie geneticky modifikovaných organizmov do životné-
ho prostredia v plnom rozsahu bez pokusu.

  7) Zákon č. 215/2001 Z. z. o ochrane genetických zdrojov rastlín pre výživu a po¾nohospodárstvo.
  8) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.
  9) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z. o odrodách a osivách.

Zákon č. 132/1989 Zb. o ochrane práv k novým odrodám rastlín a plemenám zvierat v znení neskorších predpisov. 
10) § 27 ods. 2 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ¾udí v znení zákona č. 514/2001 Z. z.
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§ 19

Povinnosti používate¾a pri zavádzaní
do životného prostredia

(1) Používate¾ je povinný
a) bezodkladne ohlási� ministerstvu každú zistenú

zmenu v zavádzaní do životného prostredia alebo
odchýlku od jeho predpokladaného priebehu, ktorá
by mohla ma� nepriaznivé následky na ¾udí a na
životné prostredie, a ak je to potrebné, poda� žia-
dos� o zmenu vydaného súhlasu alebo o vydanie
nového súhlasu,

b) preverova� počas zavádzania do životného prostre-
dia dostatočnos� a úplnos� bezpečnostných opatre-
ní pod¾a havarijného plánu (§ 6), a ak sa ukáže
potreba, bezodkladne zmeni� havarijný plán,

c) vies� podrobnú dokumentáciu o zavádzaní do život-
ného prostredia (§ 39),

d) predloži� správu o výsledku zavedenia do životného
prostredia (§ 20) ministerstvu.

(2) Ak sa pri zavádzaní do životného prostredia zistili
zmeny, ktoré by mohli ma� nepriaznivé následky na
¾udí alebo na životné prostredie, používate¾ je povinný
bezodkladne vykona� bezpečnostné opatrenia pod¾a
havarijného plánu, ktoré sú potrebné na ochranu ¾udí
a životného prostredia, podrobi� revízii ochranné opat-
renia a upovedomi� o zmenách ministerstvo.

(3) Upovedomenie pod¾a odseku 2 obsahuje
a) opis zmien zistených pri zavádzaní do životného

prostredia,
b) identifikáciu a množstvo geneticky modifikovaných

organizmov, ktorých sa zistená zmena týka,
c) poznatky, údaje a informácie potrebné na posúde-

nie následkov zmeny z h¾adiska posudzovania rizi-
ka (§ 5),

d) prijaté opatrenia vrátane obsahu vykonanej revízie
ochranných opatrení (§ 7 ods. 2).

(4) Používate¾ je povinný v dokumentácii pod¾a od-
seku 1 písm. c) evidova� údaje o okolnostiach týkajú-
cich sa zavádzania do životného prostredia, najmä
plán zavádzania obsahujúci fázy postupného zavádza-
nia, opis okolností zavádzania a jeho priebeh, opis
miesta zavádzania a vyhodnotenie životných cyklov
zavádzaných geneticky modifikovaných organizmov;
podrobnosti o obsahu dokumentácie ustanoví vše-
obecne záväzný právny predpis (§ 39).

§ 20

Správa o výsledku zavedenia do životného prostredia

(1) Používate¾ je povinný po zavedení geneticky mo-
difikovaného organizmu do životného prostredia, ako
aj po každom skončenom pokuse alebo po inej fáze
postupného zavádzania určenom vo vydanom súhlase
na zavedenie do životného prostredia vypracova� sprá-
vu o výsledku zavedenia zameranú na zistenie rizika
na zdravie ¾udí, zvierat a rastlín a doruči� ju minister-
stvu. V správe sa uvedú poznatky, údaje a informácie
získané z výskumných a vývojových činností pri zavá-
dzaní do životného prostredia a z posúdenia rizika
(§ 5).

(2) Ak je konečným cie¾om zavádzania do životného
prostredia príprava výrobku, ktorý má by� perspektív-
ne uvedený na trh, v správe sa uvedú aj možné riziká
vyplývajúce z budúceho používania výrobku a navrho-
vané podmienky používania výrobku a zaobchádzania
s ním ako podklad na rozhodovanie orgánov o mani-
pulácii a uvádzaní potravinových výrobkov do obehu.

Uvádzanie výrobkov na trh

§ 21

Súhlas na uvedenie výrobku na trh

(1) Súhlas ministerstva na uvedenie výrobku na trh
sa vyžaduje na
a) prvé uvedenie nového výrobku na trh,
b) opakované uvedenie rovnakého výrobku na trh, ak

sa má používa� na iný účel, 
c) podstatnú zmenu výrobku uvedeného na trh,
d) dovoz výrobku, ktorý má by� prvý raz uvedený na

trh.

(2) Povinnos� pod¾a odseku 1 sa týka výrobku, ak
v ňom obsiahnutý geneticky modifikovaný organizmus
alebo jeho čas� je schopná prenáša� genetickú infor-
máciu.

(3) Súhlas pod¾a odseku 1 sa nevyžaduje na uvede-
nie na trh
a) výrobku, ktorý je zložený výlučne zo surovín a po-

lotovarov, na ktoré sa súhlas nevyžaduje alebo na
ktoré už bol vydaný taký súhlas,

b) dovezeného výrobku, na ktorý vydal súhlas prísluš-
ný zahraničný orgán, ak to určuje medzinárodná
zmluva.

(4) Ak sa po uvedení výrobku na trh zistí, že výrobok
predstavuje väčšie riziko, ako sa predpokladalo pri
jeho uvádzaní na trh, alebo že ohrozuje ¾udí alebo
životné prostredie pri používaní obvyklým spôsobom
alebo pri používaní pod¾a návodu výrobcu, orgán štát-
neho dozoru pod¾a § 25 pozastaví alebo zakáže ïalšie
uvádzanie výrobku na trh a prikáže jeho stiahnutie
z trhu.

(5) Práva a povinnosti používate¾a má pri uvádzaní
výrobku na trh jeho výrobca, a ak ide o výrobok z do-
vozu, jeho prvý dovozca.

(6) Súhlas pod¾a odseku 1 možno vyda� len na určitý
čas, najviac na 10 rokov odo dňa právoplatnosti roz-
hodnutia o súhlase pod¾a odseku 1. Ak ide o súhlas
na uvedenie semena geneticky modifikovaného orga-
nizmu alebo jeho potomstva na trh, prvý súhlas možno
vyda� najviac na 10 rokov.

(7) Orgán štátneho dozoru môže rozhodnú�, že gene-
ticky modifikované organizmy, ktoré boli zavedené do
životného prostredia bez súhlasu, výrobky, ktoré boli
dovezené bez súhlasu, alebo výrobky uvedené na trh
bez súhlasu budú zničené na náklady používate¾a;
odvolanie proti takému rozhodnutiu nemá odkladný
účinok.
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§ 22

Povinnosti používate¾a po uvedení výrobku na trh

(1) Používate¾ je povinný zabezpeči�, aby
a) výrobky uvádzané na trh boli balené v súlade s po-

žiadavkami na bezpečnos� prepravy a skladova-
nia, v súlade s cie¾om použitia a s podmienkami
uvedenými vo vydanom súhlase s uvedením výrob-
ku na trh,

b) na výrobku alebo na jeho obale a v sprievodnej
dokumentácii výrobku bol uvedený text „Tento vý-
robok obsahuje geneticky modifikované organiz-
my“,

c) označenie výrobku a sprievodná dokumentácia ob-
sahovali
1. opis odporúčaného používania alebo návod na

použitie, ak používanie výrobku nie je zrejmé
z jeho konštrukcie alebo funkcie alebo ak nie je
všeobecne známe,

2. údaj o neprípustnom používaní výrobku spolu
s pokynmi na ochranu ¾udí alebo životného pro-
stredia pri jeho neprípustnom použití,

3. údaje o odporúčanom skladovaní výrobku a o za-
obchádzaní a likvidovaní nepoužitých zvyškov
alebo obalov,

4. údaje o výrobcovi, a ak ide o výrobok z dovozu, aj
o dovozcovi,

5. lehotu použite¾nosti,
6. iné údaje pod¾a osobitných predpisov.

(2) Používate¾ je povinný
a) sprístupni� orgánom štátneho dozoru pod¾a § 25

kontrolné vzorky výrobkov uvádzaných na trh
a umožni� im ich odber,

b) zostavi� monitorovací plán, vykonáva� pod¾a neho
monitorovanie výrobku na trhu a vyhodnocova� vý-
sledky monitorovania,

c) zabezpeči� zaškolenie zamestnancov predajcu, ak
používanie výrobku vyžaduje vedomosti alebo zruč-
nosti, ktoré nie sú zrejmé z funkcie výrobku alebo
z návodu na jeho používanie,

d) vypracova� správu o výsledku monitorovania a do-
ruči� ju orgánu, ktorý vydal súhlas na uvedenie
výrobku na trh,

e) sprístupňova� verejnosti výsledky monitorovania
výrobku na trhu uverejnením na internete, prípad-
ne aj iným vhodným spôsobom.

ŠTVRTÁ  ČASŤ

ŠTÁTNA SPRÁVA

§ 23

Orgány štátnej správy

Orgánmi štátnej správy vo veciach pod¾a tohto záko-
na sú:
a) ministerstvo,
b) Slovenská inšpekcia životného prostredia (ïalej len

„inšpekcia“).

§ 24

Ministerstvo

(1) Ministerstvo
a) je ústredný orgán štátnej správy vo veciach týkajú-

cich sa používania genetických technológií a gene-
ticky modifikovaných organizmov,

b) je správny orgán príslušný 
1. vydáva� súhlasy pod¾a § 13, 17 a 21,
2. prijíma� ohlásenia a posudzova� ich obsah (§ 12

a 32),
3. prijíma� upovedomenia o haváriách (§ 14 ods. 2)

a o zistených zmenách v zámernom uvo¾ňovaní
(§ 19 ods. 3),

4. prijíma� žiadosti pod¾a § 33, 34 a 35,
c) vedie evidenciu používaných génových techník, gé-

nových metód a použitých zmenených génov,
d) vedie register zariadení vrátane evidencie používa-

te¾ov, výborov pre bezpečnos� a vedúcich projektov
(§ 8 ods. 3),

e) poskytuje používate¾om informácie, metodické ma-
teriály a odborné usmernenia a organizuje vzdelá-
vanie vedúcich projektov (§ 9 ods. 7).

(2) Ministerstvo je vo veciach genetických technoló-
gií a modernej biotechnológie
a) národný notifikátor k orgánom Európskych spolo-

čenstiev príslušný najmä
1. vykonáva� ohlasovanie, ak má používanie v uza-

vretých priestoroch alebo zámerné uvo¾ňovanie
cezhraničné vplyvy alebo ak havária má alebo
môže ma� cezhraničné následky;

2. konzultova� obsah a uskutočňovanie havarijných
plánov a poznatky z analýzy príčin a následkov
havárií;

3. podáva� každoročne súhrnnú správu o vydaných
súhlasoch na používanie v uzavretých priesto-
roch, zatriedené do rizikových tried 3 a 4 vrátane
opisu, účelu a rizík,

4. vypracova� hodnotiacu správu pri uvádzaní vý-
robkov na trh,

b) národné stredisko pre bezpečnos� genetického in-
žinierstva a moderných biotechnológií.

(3) Ministerstvo je povinné zverejňova� na internete
a aj iným vhodným spôsobom podstatný obsah poda-
ných žiadostí ohlasovate¾ov, správy o výsledku zavá-
dzania geneticky modifikovaných organizmov do život-
ného prostredia, výsledky činnosti komisie pod¾a § 27,
správy o výsledku monitorovania výrobkov na trhu
a hodnotiace správy pre orgány Európskych spoločen-
stiev.

§ 25

Inšpekcia

(1) Inšpekcia ako orgán štátneho dozoru nad použí-
vaním genetických technológií a geneticky modifikova-
ných organizmov (ïalej len „štátny dozor“)
a) vykonáva štátny dozor a
b) ukladá pokuty za správne delikty (§ 28 a 29) a pre-

jednáva priestupky (§ 30).

Čiastka 63 Zbierka zákonov č. 151/2002 Strana 1625



(2) Inšpekcia nevykonáva
a) dozor na úseku ochrany zdravia ¾udí a hodnotenia

zdravotných rizík, ktorý vykonávajú orgány ochra-
ny zdravia pod¾a osobitných predpisov,11)

b) veterinárny dozor, ktorý vykonávajú orgány veteri-
nárnej starostlivosti pod¾a osobitných predpisov,12)

c) dozor na úseku rastlín, osív a sadív a rastlinolekár-
skej starostlivosti, ktorý vykonávajú orgány štátnej
správy pod¾a osobitných predpisov,13)

d) štátny doh¾ad nad výrobkami na trhu, ktorý vyko-
návajú orgány štátnej správy pod¾a osobitných
predpisov,14), 8)

e) dozor nad bezpečnos�ou a ochranou zdravia pri
práci, ktorý vykonávajú orgány správy inšpekcie
práce pod¾a osobitných predpisov.15)

(3) Štátny dozor je zis�ovanie, ako používatelia dodr-
žiavajú tento zákon, všeobecne záväzné právne pred-
pisy vydané na jeho vykonanie a povinnosti vyplývajú-
ce z vydaných rozhodnutí pod¾a tohto zákona.

(4) Ak inšpekcia zistí porušenie povinnosti alebo iný
nedostatok v činnosti používate¾a alebo v jeho zaria-
dení, upozorní ho na to a uloží mu povinnos�, aby ho
v primeranej lehote odstránil. Ak činnos�ou používa-
te¾a bezprostredne hrozí nebezpečenstvo vzniku havá-
rie (§ 6 ods. 2) s ohrozením ¾udského zdravia mimo
uzavretých priestorov zariadenia, inšpekcia zakáže
ïalšie používanie genetických technológií alebo gene-
ticky modifikovaných organizmov.

(5) Zamestnanec inšpekcie (ïalej len „inšpektor“) je
oprávnený pri výkone štátneho dozoru v zariadení
a) vstupova� na pozemky a do prevádzkových priesto-

rov zariadení vrátane laboratórií, skleníkov, skla-
dov a iných uzavretých priestorov v areáli zariade-
nia,

b) vykonáva� potrebné zis�ovania vrátane odoberania
kontrolných vzoriek, zhotovovania fotodokumentá-
cie a videodokumentácie, 

c) nahliada� do evidencie, dokladov a iných písom-
ností týkajúcich sa používania genetických techno-
lógií a geneticky modifikovaných organizmov a od-
bornej kvalifikácie vedúcich projektov, robi� si
z nich výpisy a požadova� vyhotovenie kópií, 

d) požadova� vysvetlenia a pravdivé a úplné údaje
a informácie o všetkých činnostiach vykonávaných
v zariadení, pri ktorých sa používajú génové metódy
a génové techniky.

(6) Kontrolovaný používate¾ je povinný umožni� in-
špektorovi, ktorý sa preukáže preukazom vydaným
inšpekciou, vykona� oprávnenia pod¾a odseku 5.

(7) Pri výkone štátneho dozoru pod¾a tohto zákona

sa postupuje pod¾a základných pravidiel kontrolnej
činnosti.16)

§ 26

Povinnos� mlčanlivosti

(1) Zachováva� mlčanlivos� o skutočnostiach, úda-
joch a informáciách, ktoré sú predmetom práva dušev-
ného vlastníctva alebo obchodného tajomstva ohlaso-
vate¾a, sú povinní
a) inšpektori (§ 25), ak sa o nich dozvedeli z výkonu

štátneho dozoru v zariadení, 
b) zamestnanci ministerstva a inšpekcie, ak sa o nich

dozvedeli z ohlásenia alebo upovedomenia ohlaso-
vate¾a, alebo v konaniach pod¾a tohto zákona,

c) členovia komisie a zboru expertov pod¾a § 27, ak sa
o nich dozvedeli pri činnosti pod¾a § 27.

(2) Povinnosti mlčanlivosti ich môže zbavi� ohlaso-
vate¾, a ak ide o údaje a informácie potrebné na objas-
nenie a vyšetrenie trestného činu, aj minister životné-
ho prostredia Slovenskej republiky.

(3) Ohlasovate¾ môže označi� údaje a informácie
sprístupnené pri výkone štátneho dozoru alebo uvede-
né v ohlásení alebo v žiadosti o vydanie súhlasu ako
predmet práva duševného vlastníctva alebo ako pred-
met obchodného tajomstva a žiada�, aby sa nezverej-
ňovali. Obsah návrhu posúdi ministerstvo a oznámi
mu výsledok posúdenia. 

(4) Údaje a informácie, ktoré ministerstvo uznalo
ako predmet práva duševného vlastníctva alebo pred-
met obchodného tajomstva, sa nezverejnia, ani nepo-
skytnú iným osobám a orgánom cudzích štátov, a to
ani vtedy, ak ohlasovate¾ vzal ohlásenie alebo žiados�
o vydanie súhlasu spä�. 

(5) Predmetom práva duševného vlastníctva, ani ob-
chodného tajomstva nemôžu by� tieto údaje a informá-
cie:
a) všeobecná charakteristika (opis) geneticky modifi-

kovaného organizmu,
b) obchodné meno a adresa sídla ohlasovate¾a,
c) obchodné meno používate¾a, a ak ide o dovoz, ob-

chodné meno zahraničného výrobcu a dovozcu,
d) zatriedenie používania v uzavretých priestoroch do

rizikovej triedy a k nej prislúchajúca úroveň ochra-
ny,

e) výsledok posudzovania rizika a jeho prehodnocova-
nia,

f) vyhodnotenie predvídate¾ných účinkov, najmä
škodlivých účinkov na ¾udí alebo na životné pro-
stredie.

11) § 24 a 26 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. v znení zákona č. 95/2000 Z. z.
12) § 20 zákona č. 337/1998 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých ïalších zákonov.
13) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 471/2001 Z. z.,

zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 332/1996 Z. z. o vinohradníctve
a vinárstve a o zmene zákona č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby v znení zákona č. 132/1989 Zb. v znení zákona č. 23/2002 Z. z.

14) Napríklad § 2 až 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení zákona Slovenskej národnej
rady č. 417/1991 Zb. 

15) Zákon č. 95/2000 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
16) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení zákona č. 502/2001 Z. z.
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§ 27

Komisia pre biologickú bezpečnos� a jej zbor expertov

(1) Ministerstvo zriaïuje komisiu pre biologickú bez-
pečnos� (ïalej len „komisia“) a jej zbor expertov.

(2) Členov komisie a expertov do zboru expertov
vymenúva a odvoláva minister životného prostredia
Slovenskej republiky v spolupráci s ministrom pôdo-
hospodárstva Slovenskej republiky, ministrom obrany
Slovenskej republiky a ministrom zdravotníctva Slo-
venskej republiky, s vedeckými pracoviskami, so zdru-
ženiami podnikate¾ov a s občianskymi združeniami,
ktorých cie¾om je pod¾a stanov ochrana životného
prostredia alebo ochrana spotrebite¾ov.

(3) Úlohou komisie je
a) zaobera� sa stavom vedeckého a technologického

vývoja v oblasti genetických technológií, najmä sú-
streïova� výsledky používania v uzavretých priesto-
roch a zámerného uvo¾ňovania získané zo správ
a ohlásení ohlasovate¾ov, zovšeobecňova� ich a po-
rovnáva� s vedecky overenými poznatkami získaný-
mi na medzinárodnej úrovni,

b) analyzova�, preskúmava� a posudzova� obsah po-
daných ohlásení a žiadostí o vydanie súhlasov
z h¾adiska úrovne vedy a dostupných poznatkov
o génových metódach, génových technikách a o ri-
zikách z používania geneticky modifikovaných or-
ganizmov,

c) pripravova� odporúčania ako odborný podklad na
vydávanie súhlasov ministerstvom (§ 13, 17 a 21),

d) analyzova� a posudzova� obsah došlých pripomie-
nok verejnosti,

e) pripravova� odporúčania potrebné na určovanie
technických a organizačných požiadaviek na zaria-
denia, na správnu laboratórnu prax, na monitoring
a vyhodnocovanie používania genetických techno-
lógií,

f) posudzova� návrhy na zápisy do evidencie používa-
ných génových techník, génových metód a použi-
tých zmenených génov.

(4) Zbor expertov pripravuje podklad na činnos� ko-
misie pod¾a odseku 3 písm. b), e) a f).

(5) Štatút a rokovací poriadok komisie, v ktorých sa
podrobne upraví postavenie a činnos� komisie a jej
zboru expertov, vydá minister životného prostredia
Slovenskej republiky.

§ 28

Správne delikty

(1) Inšpekcia môže uloži� pokutu do 5 miliónov Sk
podnikate¾ovi17) a inej právnickej osobe, ktorá
a) neurobila ohlásenie alebo nepodala upovedomenie,

hoci to bola povinná urobi� pod¾a tohto zákona
(§ 12 a 19),

b) použila genetické technológie alebo geneticky mo-
difikované organizmy v uzavretých priestoroch za-
riadenia, ktoré nie je zapísané v registri zariadení

alebo na ktorého použitie nebol vydaný súhlas (§ 8
ods. 3),

c) použila genetické technológie alebo geneticky mo-
difikované organizmy v uzavretých priestoroch za-
riadenia bez vytvorenia výboru pre bezpečnos� ale-
bo bez určenia vedúceho projektu (§ 9),

d) doviezla alebo použila genetické technológie alebo
geneticky modifikované organizmy bez súhlasu ale-
bo bez ohlásenia pod¾a tohto zákona (§ 13, 17 a 21),

e) uviedla na trh výrobok bez súhlasu pod¾a tohto
zákona (§ 21).

(2) Inšpekcia môže uloži� pokutu do 1 milióna Sk
podnikate¾ovi a inej právnickej osobe, ktorá napriek
upozorneniu inšpekcie
a) nevypracovala havarijný plán (§ 6),
b) používa v zariadení pracovné postupy, ktoré nezod-

povedajú zásadám správnej laboratórnej praxe, ale-
bo činnosti nezodpovedajúce technickým a organi-
začným požiadavkám na zariadenia (§ 9 ods. 8), 

c) neuchovala dokumentáciu v predpísanom rozsahu
alebo v požadovanej lehote (§ 9 a 19),

d) neposkytla verejnosti nevyhnutné informácie o ha-
várii a vykonaných opatreniach (§ 14 ods. 1),

e) neumožnila účas� vedúceho projektu na vzdelávaní
organizovanom ministerstvom (§ 24 ods. 1),

f) nedoručila ministerstvu správy a iné písomnosti
pod¾a tohto zákona,

g) nezapísala zariadenie do registra (§ 8 ods. 3).

§ 29

Ukladanie pokút

(1) Pokutu podnikate¾ovi a inej právnickej osobe
možno uloži� do jedného roka odo dňa, keï sa inšpek-
cia dozvedela o porušení povinnosti, najneskôr však
do troch rokov odo dňa, keï k porušeniu povinnosti
došlo.

(2) Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závaž-
nos� a čas trvania protiprávneho konania, na mieru
ohrozenia ¾udí alebo životného prostredia.

(3) Inšpekcia môže v rozhodnutí o uložení pokuty
podnikate¾ovi uloži� povinnos�, aby v určenej lehote
vykonal opatrenia na nápravu následkov protiprávne-
ho konania, za ktoré bola pokuta uložená. Ak použí-
vate¾ v určenej lehote opatrenia nevykoná, inšpekcia
mu môže uloži� ïalšiu pokutu až do dvojnásobku
hornej hranice pokuty.

(4) Ak ten, komu bola uložená pokuta, poruší do
jedného roka odo dňa právoplatnosti rozhodnutia
o uložení pokuty znovu povinnos�, za ktorú sa mu
uložila pokuta, uloží mu inšpekcia ïalšiu pokutu až
do dvojnásobku hornej hranice pokuty.

(5) Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu.

(6) Uložená pokuta je splatná do 30 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jej ulože-
ní, ak v ňom nie je určená iná lehota splatnosti.

17) § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka. 
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§ 30

Priestupky

(1) Priestupku sa dopustí ten, kto
a) použil genetické technológie alebo geneticky modi-

fikované organizmy bez súhlasu alebo bez ohláse-
nia (§ 12, 13, 17 a 21),

b) použil uzavreté priestory zariadenia, ktoré nie je
evidované (§ 8 ods. 3).

(2) Za priestupok pod¾a odseku 1 možno uloži� po-
kutu do 50 000 Sk a zákaz činnosti až na dva roky.

(3) Na priestupky a ich prejednávanie sa vz�ahujú
všeobecné predpisy o priestupkoch.18)

PIATA ČASŤ

KONANIE

§ 31

Úvodné ustanovenia

(1) Na konania pod¾a tohto zákona sa vz�ahuje vše-
obecný predpis o správnom konaní,19) ak tento zákon
neustanovuje inak.

(2) Všeobecný predpis o správnom konaní sa nevz�a-
huje
a) na ohlasovanie a posudzovanie ohlásení (§ 12 a 32),
b) na upovedomovanie o havárii (§ 14 ods. 2) a o zis-

tených zmenách v zámernom uvo¾ňovaní (§ 19
ods. 2).

§ 32

Posudzovanie ohlásení

(1) Ministerstvo pri posudzovaní ohlásení (§ 12)
a) preskúma úplnos� ohlásenia v závislosti od druhu

a účelu, na aký sa podáva,
b) posúdi obsah ohlásenia porovnaním s požiadavka-

mi na používanie v uzavretých priestoroch pod¾a
tohto zákona, najmä preskúma a zhodnotí
1. úplnos� a presnos� údajov a informácií uvádza-

ných v ohlásení, 
2. správnos� posudzovania rizík a zaradenia do rizi-

kovej triedy,
3. vhodnos� a správnos� ochranných opatrení zod-

povedajúcich požadovanej úrovni ochrany,
4. obsah havarijného plánu a vhodnos� bezpečnost-

ných opatrení,
5. navrhované nakladanie s odpadmi a odpadovými

vodami,
6. hodnotenie možných rizík,
7. technické, organizačné a personálne predpokla-

dy zariadenia,
c) porovná údaje a informácie s dostupnými vedecký-

mi poznatkami a s technickými špecifikáciami,
d) môže uloži� ohlasovate¾ovi povinnos� vykona� doda-

točné testy, merania alebo iné formy skúšania,

e) požiada inšpekciu o vykonanie štátneho dozoru
v zariadení ohlasovate¾a.

(2) Ministerstvo môže uloži� ohlasovate¾ovi povin-
nos�
a) doplni� ohlásenie, ak nie je úplné,
b) poskytnú� podrobnejšie údaje alebo ïalšie podkla-

dy, ak je to potrebné na posudzovanie ohlásenia,
c) vykona� dodatočné opatrenia na odstránenie ne-

dostatkov pripraveného používania v uzavretých
priestoroch,

d) vypracova� dodatočné ohlásenie alebo zjednoduše-
né ohlásenie na účely zverejnenia a informovania
verejnosti o pripravovanom používaní v uzavretých
priestoroch,

e) zverejni� podstatné informácie o pripravovanom
používaní v uzavretých priestoroch vrátane
ochranných opatrení a podstatného obsahu hava-
rijného plánu vo forme zrozumite¾nej verejnosti,

f) zabezpeči� uskutočnenie verejnej diskusie a jej vy-
hodnotenie predloži� ministerstvu.

(3) Na zabezpečenie posudzovania pod¾a odsekov 1
a 2 môže ministerstvo požiada� ohlasovate¾a, aby ne-
začal s používaním v uzavretých priestoroch, prípad-
ne ak už začal, aby v ňom do lehoty, ktorú má na
posúdenie ohlásenia, nepokračoval.

(4) Ministerstvo na základe posúdenia ohlásenia
oznámi ohlasovate¾ovi, že
a) nemá námietky proti ohlásenej činnosti, prípadne

uvedie doplňujúce odporúčania alebo
b) môže ohlásenú činnos� vykonáva� len na základe

súhlasu (§ 13), a zároveň vyzve používate¾a, aby
podal žiados� na začatie konania o vydanie takého
súhlasu (§ 33).

(5) Ministerstvo posúdi došlé ohlásenia v lehote
a) 45 dní, ak ide o opakované ohlásenie,
b) 90 dní v ostatných prípadoch.

(6) Lehoty pod¾a odseku 5 neplynú
a) odo dňa oznámenia výzvy na doplnenie žiadosti

alebo odstránenia jej nedostatkov ohlasovate¾ovi
pod¾a odseku 2 a odseku 4 písm. b) do dňa splnenia
požiadavky,

b) počas vykonávania dodatočných testov, meraní ale-
bo iných foriem skúšania,

c) počas vykonávania inšpekcie v zariadení ohlasova-
te¾a.

(7) Ak ministerstvo v lehote pod¾a odseku 5 nekona-
lo, ani neoznámilo ohlasovate¾ovi, že treba poda� žia-
dos�, predpokladá sa, že proti ohlásenej činnosti nemá
námietky.

(8) Ak ohlasovate¾ nesplní požiadavku ministerstva
pod¾a odseku 2 alebo odseku 3, ministerstvo môže
rozhodnutím zakáza� ohlásenú činnos� alebo mu ulo-
ži� poriadkovú pokutu do 10 000 Sk.

18) Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
19) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
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Konania o súhlase

§ 33

Konanie o súhlase s používaním
v uzavretých priestoroch

(1) Návrhom na začatie konania je písomná žiados�.
Žiados� okrem všeobecných náležitostí podania20) ob-
sahuje aj ïalšie náležitosti, ktoré ustanoví všeobecne
záväzný právny predpis (§ 39).

(2) Účastníkom konania je ohlasovate¾, čím nie je
dotknutý všeobecný predpis o správnom konaní.21)
Účastníkom konania môže by� aj občianske združenie,
ktorého cie¾om je pod¾a stanov ochrana životného
prostredia alebo ochrana spotrebite¾ov, ak
a) je zaregistrované ako občianske združenie22) s cie-

¾om pod¾a tohto odseku najmenej 1 rok ku dňu
podania žiadosti pod¾a písmena b),

b) požiada o to písomne ministerstvo do 10 dní od
zverejnenia žiadosti o súhlas pod¾a tohto zákona a

c) súčas�ou žiadosti pod¾a písmena b) je petícia23)
podpísaná najmenej 100 fyzickými osobami podpo-
rujúcimi túto žiados�.

(3) Ministerstvo požiada o doplnenie žiadosti o údaje
o vykonaných testoch, meraniach alebo iných skúša-
niach a o výsledku verejnej diskusie, ak sa uskutočni-
la.

(4) Ministerstvo
a) potvrdí písomne ohlasovate¾ovi podanie žiadosti,
b) zverejní bezodkladne údaje o podanej žiadosti na

internete, v odbornej tlači, a ak je to vhodné, aj
v dennej tlači s výzvou na podávanie pripomienok
a s lehotou na ich podanie.

(5) Odborným podkladom rozhodnutia o súhlase je
odporúčanie komisie, ktorú zriadil minister ako odbor-
ný poradný orgán.

(6) Lehota na rozhodnutie o súhlase je
a) 45 dní, ak ide o vydanie súhlasu na použitie zaria-

denia, na ktorého použitie na činnosti zatriedené
do rizikových tried 3 a 4 už bol vydaný súhlas a ak
boli splnené všetky podmienky vydaného súhlasu,

b) 90 dní, ak ide o vydanie súhlasu v ostatných prípa-
doch.

§ 34

Konanie o súhlase so zavedením
do životného prostredia

(1) Návrhom na začatie konania je písomná žiados�.
Žiados� okrem všeobecných náležitostí podania20) mu-
sí obsahova�
a) technickú dokumentáciu potrebnú na preverenie

posúdenia rizika a
b) posudok z posúdenia rizika používate¾om spolu

s odkazmi na odbornú literatúru a na použité gé-

nové metódy a génové techniky, ako aj s poznatka-
mi, údajmi a výsledkami zavedenia od iných ohla-
sovate¾ov,

c) ïalšie náležitosti, ktoré ustanoví všeobecne záväz-
ný právny predpis (§ 39). 

(2) Účastníkom konania je ohlasovate¾, čím nie je
dotknutý všeobecný predpis o správnom konaní.21)
Účastníkom konania môže by� aj občianske združenie,
ktorého cie¾om je pod¾a stanov ochrana životného
prostredia alebo ochrana spotrebite¾ov, ak
a) je zaregistrované ako občianske združenie22) s cie-

¾om pod¾a tohto odseku najmenej 1 rok ku dňu
podania žiadosti pod¾a písmena b),

b) požiada o to písomne ministerstvo do 10 dní od
zverejnenia žiadosti o súhlas pod¾a tohto zákona a

c) súčas�ou žiadosti pod¾a písmena b) je petícia23)
podpísaná najmenej 100 fyzickými osobami podpo-
rujúcimi túto žiados�.

(3) Ministerstvo
a) potvrdí písomne ohlasovate¾ovi podanie žiadosti,
b) zverejní bezodkladne údaje o podanej žiadosti na

internete, v odbornej tlači, a ak je to vhodné, aj
v dennej tlači s výzvou na podávanie pripomienok
a s lehotou 60 dní na ich podanie.

(4) Odborným podkladom rozhodnutia o súhlase je
odporúčanie komisie.

(5) Lehota na rozhodnutie o súhlase je 90 dní. Táto
lehota neplynie odo dňa zverejnenia na internete do
uplynutia lehoty pod¾a odseku 3 písm. b), ale nesmie
by� dlhšia ako 120 dní.

§ 35

Konanie o súhlase s uvedením výrobku na trh

(1) Návrhom na začatie konania je písomná žiados�.
Žiados� okrem všeobecných náležitostí podania20) ob-
sahuje ïalšie náležitosti, ktoré ustanoví všeobecne
záväzný právny predpis (§ 39).

(2) Účastníkom konania je ohlasovate¾, čím nie je
dotknutý všeobecný predpis o správnom konaní.21)
Účastníkom konania môže by� aj občianske združenie,
ktorého cie¾om je pod¾a stanov ochrana životného
prostredia alebo ochrana spotrebite¾ov, ak
a) je zaregistrované ako občianske združenie22) s cie-

¾om pod¾a tohto odseku najmenej 1 rok ku dňu
podania žiadosti pod¾a písmena b),

b) požiada o to písomne ministerstvo do 10 dní od
zverejnenia žiadosti o súhlas pod¾a tohto zákona a

c) súčas�ou žiadosti pod¾a písmena b) je petícia23)
podpísaná najmenej 100 fyzickými osobami podpo-
rujúcimi túto žiados�.

(3) Ministerstvo
a) potvrdí písomne ohlasovate¾ovi podanie žiadosti,
b) zverejní bezodkladne údaje o podanej žiadosti na

20) § 19 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb.
21) § 14 zákona č. 71/1967 Zb.
22) Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
23) Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zákona č. 242/1998 Z. z.
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internete, v odbornej tlači, a ak je to vhodné, aj
v dennej tlači s výzvou na podávanie pripomienok
a s lehotou na ich podanie; počas lehoty na vyjad-
renie alebo na verejné prerokovanie ministerstvo
konanie preruší najdlhšie na dobu 60 dní,

c) vypracuje do 90 dní odo dňa, keï je žiados� úplná,
hodnotiacu správu, ktorú doručí najskôr ohlasova-
te¾ovi; v hodnotiacej správe je vždy záver o tom, či
sa výrobok má, alebo nemá uvies� na trh,

d) zverejní hodnotiacu správu na internete, prípadne
iným vhodným spôsobom, s výzvou na podávanie
pripomienok a s lehotou 30 dní na ich podanie,

e) doručí hodnotiacu správu, prípadne doplnenú
o nové údaje alebo o stanovisko ohlasovate¾a, alebo
o pripomienky verejnosti do 15 dní odo dňa jej
doručenia ohlasovate¾ovi, najneskôr však do
105 dní odo dňa podania žiadosti aj orgánom Eu-
rópskych spoločenstiev, ak dovtedy ohlasovate¾ žia-
dos� nevzal spä�,

f) rozhodne o vydaní súhlasu na uvedenie výrobku na
trh po doručení stanoviska orgánov Európskych
spoločenstiev k hodnotiacej správe.

(4) Podkladom na rozhodnutie o súhlase je odporú-
čanie komisie a stanovisko pod¾a odseku 3 písm. f).

(5) Lehota na rozhodnutie o súhlase je 120 dní; táto
lehota neplynie
a) odo dňa oznámenia výzvy na doplnenie žiadosti

alebo odstránenia jej nedostatkov ohlasovate¾ovi do
dňa splnenia požiadavky,

b) počas vypracúvania hodnotiacej správy, najviac
90 dní, 

c) odo dňa doručenia hodnotiacej správy ohlasovate-
¾ovi do dňa doručenia vyjadrenia ohlasovate¾a, naj-
viac však 30 dní,

d) počas prerokúvania hodnotiacej správy orgánmi
Európskych spoločenstiev, najviac 105 dní.

(6) Rozhodnutie o súhlase obsahuje okrem všeobec-
ných náležitostí rozhodnutia24)
a) vymedzenie rozsahu súhlasu vrátane identity gene-

ticky modifikovaného organizmu vo výrobku a jeho
jednoznačného identifikátora,

b) dobu platnosti súhlasu,
c) podmienky uvedenia výrobku na trh vrátane pod-

mienok používania, manipulácie a balenia a pod-
mienok ochrany ekosystémov a geografických ob-
lastí,

d) požiadavky na označovanie výrobku,
e) požiadavky na monitorovanie výrobku na trhu vrá-

tane harmonogramu monitorovania a povinností
predajcov.

(7) Rozhodnutie o súhlase sa zverejňuje na interne-
te, vo Vestníku Ministerstva životného prostredia Slo-
venskej republiky, v odbornej tlači, a ak je to vhodné,
aj v dennej tlači.

§ 36

Zmena alebo zrušenie rozhodnutia o súhlase

(1) Konanie o zmene alebo zrušení rozhodnutia

o súhlase sa začína na žiados� ohlasovate¾a alebo
z vlastného podnetu ministerstva. Ak sa začína na
žiados� ohlasovate¾a, použije sa § 33, 34 alebo § 35
pod¾a toho, čo je obsahom žiadosti.

(2) Ministerstvo začne konanie z vlastného podnetu,
ak
a) ohlasovate¾ napriek upozorneniu a uloženej pokute

nedodržiava povinnosti pod¾a tohto zákona alebo
požiadavky uvedené v rozhodnutí o súhlase,

b) je to nevyhnutné na splnenie medzinárodného zá-
väzku Slovenskej republiky vrátane prerokovania
námietok orgánov Európskych spoločenstiev z hod-
notiacej správy,

c) došlo k neúmyselnej zmene zámerného uvo¾ňova-
nia, ktorá by mohla ma� škodlivé vplyvy na ¾udí
a na životné prostredie.

§ 37

Predĺženie platnosti rozhodnutia
o súhlase s uvedením na trh

(1) O predĺženie platnosti rozhodnutia o súhlase vy-
daného v konaní pod¾a § 33 až 35 možno žiada� naj-
neskôr devä� mesiacov pred dňom uplynutia doby
platnosti vydaného súhlasu.

(2) Návrhom na začatie konania je písomná žiados�.
Žiados� okrem všeobecných náležitostí podania obsa-
huje kópiu vydaného rozhodnutia o súhlase, prípadne
návrhy na zmenu obsahu vydaného súhlasu, a ak ide
o zmenu rozhodnutia o súhlase s uvedením výrobku
na trh, správu o výsledkoch monitorovania výrobku na
trhu.

(3) Ministerstvo písomne potvrdí podanie žiadosti,
a ak je žiados� úplná, jedno jej vyhotovenie postúpi
orgánom Európskych spoločenstiev.

(4) Podkladom rozhodnutia je odporúčanie komisie
a hodnotiaca správa orgánov Európskych spoločen-
stiev.

(5) Lehota na rozhodnutie je 30 dní odo dňa doruče-
nia hodnotiacej správy pod¾a odseku 4. Ak je potrebné
na základe námietok z hodnotiacej správy prerokova�
zistené problémy, je lehota na rozhodnutie 30 dní odo
dňa skončenia prerokovania.

(6) Rozhodnutie pod¾a odseku 1 možno vyda� až po
uskutočnení požiadaviek vyplývajúcich z hodnotiacej
správy pod¾a odseku 4.

ŠIESTA  ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ
A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 38

Označovanie potravín

Na označovanie potravín uvádzaných do obehu sa
použijú všeobecné predpisy o potravinách. 8)

24) § 47 zákona č. 71/1967 Zb.
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§ 39

Splnomocňovacie ustanovenie

Ministerstvo vydá všeobecne záväzné právne predpi-
sy, ktorými ustanoví podrobnosti o
a) obsahu havarijného plánu (§ 6),
b) požiadavkách na zariadenia (§ 8),
c) odbornej kvalifikácii vedúcich projektov a o ich od-

bornom vzdelávaní (§ 9),
d) posudzovaní rizika (§ 5) a o postupe a kritériách na

zatriedenie do rizikovej triedy a o obsahu úrovní
ochrany (§ 10),

e) postupe pri vyhodnocovaní priamych a nepria-
mych, bezprostredných a následných účinkoch
a pri vykonávaní analýzy kumulatívnych dlhodo-
bých účinkov (§ 16),

f) obsahu dokumentácie a o spôsobe jej vedenia
a ukladania (§ 5, 9 a 19),

g) obsahu správy o výsledku zavedenia do životného
prostredia (§ 20),

h) obsahu a vedení evidencie používaných génových
metód a génových techník a použitých zmenených
génov,

i) náležitostiach jednotlivých ohlásení a o posudzova-
ní ich obsahu (§ 32),

j) ïalších náležitostiach žiadostí o zapísanie do regis-
tra zariadení (§ 8) a o vydanie súhlasov (§ 33 až 37),

k) obsahu hodnotiacej správy (§ 35).

§ 40

Prechodné ustanovenia

(1) Podnikatelia a iné právnické osoby, ktoré k 1. ap-
rílu 2002 vykonávajú činnosti, pri ktorých používajú
genetické technológie alebo geneticky modifikované
organizmy, môžu pokračova� v tejto činnosti len vtedy,
ak do 31. marca 2003 splnia tieto požiadavky:
a) upravia svoje postavenie pod¾a ustanovení tohto

zákona o používate¾ovi,
b) upravia zariadenia v súlade s technickými a orga-

nizačnými požiadavkami na zariadenia pod¾a tohto

zákona a všeobecne záväzného právneho predpisu
(§ 39),

c) zriadia výbor pre bezpečnos� a určia vedúceho pro-
jektu pre každé zariadenie a pre každé použitie
genetických technológií alebo geneticky modifiko-
vaných organizmov,

d) posúdia riziko, 
e) vypracujú havarijný plán a
f) podajú žiados� o vydanie súhlasu.

(2) Podnikatelia a iné právnické osoby, ktoré nespl-
nia požiadavky pod¾a odseku 1, sú povinné skonči�
vykonávanú činnos� do 31. marca 2003.

(3) Podnikatelia a iné právnické osoby sú povinní
oznámi� do 30. júna 2002 ministerstvu údaje potrebné
na vedenie registra zariadení, evidencie používaných
génových metód a génových techník a evidencie po-
užitých zmenených génov.

(4) Ministerstvo môže uloži� pokutu do 50 000 Sk
podnikate¾ovi alebo inej právnickej osobe pod¾a odse-
ku 1, ktorá
a) nesplní požiadavky pod¾a odseku 1 alebo neskončí

vykonávanú činnos� v lehote uvedenej v odseku 2,
b) neoznámi požadované údaje v lehote pod¾a odse-

ku 3.

(5) Geneticky modifikované organizmy obsahujúce
gény odolnosti proti antibiotikám používané ako hu-
mánne liečivá alebo veterinárne liečivá musia použí-
vatelia
a) do 31. decembra 2004 stiahnu� z trhu, 
b) do 31. decembra 2008 vyradi� zo zavádzania do

životného prostredia.

§ 41

Účinnos�

Tento zákon nadobúda účinnos� 1. apríla 2002
okrem § 35 ods. 4 a § 37 ods. 4, ktoré nadobúdajú
účinnos� dňom vstupu Slovenskej republiky do Európ-
skej únie.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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152

O Z N Á M E N I E
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 23. apríla 2001 bolo v Tallinne prijaté
Rozhodnutie č. 1/2001 Spoločného výboru Dohody o vo¾nom obchode medzi Slovenskou republikou a Estónskou
republikou o zmene Protokolu 1 Dohody.

Zmena Protokolu 1 sa predbežne vykonáva od 1. mája 2001 na základe článku 2 ods. 2 rozhodnutia.

Do textu protokolu možno nazrie� na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky.
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