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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 

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 Univerzity Komenského, Šafárikovo nám. 6, 

814 99  Bratislava rozhodlo 

 

t a k t o : 

 

Žiadateľovi na základe § 36 ods. 1 zákona mení: 

- rozhodnutie č. 59988/2011 (6887/2011-3.2-12-PPZ79) zo dňa  18. 10. 2011, ktorým 

rozhodlo podľa § 13 ods. 1 písm. a/ zákona o prvom použití uzavretých priestorov, 

tak, že ruší súhlas na prvé použitie uzavretého priestoru pre:    

- laboratórium č. 458/3h / evid. č. 4581011 umiestnené v priestoroch Ústavu 

molekulárnej biomedicíny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, na 5. poschodí. 

 

Ostatné náležitosti rozhodnutia č. 59988/2011 (6887/2011-3.2-12-PPZ79) zo dňa  

18. 10. 2011 zostávajú nezmenené. 

         

Toto rozhodnutie nenahrádza ďalšie súhlasy a konania potrebné podľa zákona. 



2 

 

O d ô v o d n e n i e: 
 
 

Dňa 18. 10. 2016 podal žiadateľ Univerzita Komenského, Šafárikovo nám. 6, 

814 99  Bratislava v zmysle § 36 ods. 1 zákona žiadosť o zmenu rozhodnutia č. 

59988/2011 (6887/2011-3.2-12-PPZ79) o súhlase na prvé použitie uzavretých 

priestorov zo dňa 18. 10. 2011. Používateľ požiadal vo svojej žiadosti o zrušenie 

súhlasu na prvé použitie uzavretého priestoru zaregistrovaného na ministerstve pod 

č. 4581011.  

Ministerstvo preskúmalo žiadosť žiadateľa o zmenu rozhodnutia č. 

59988/2011 (6887/2011-3.2-12-PPZ79) a spis č.6887/2011-3.2.-PPZ79. 

 

Na základe skutočností ministerstvo vec vyhodnotilo tak, že neexistuje dôvod 

zamietnuť žiadosť o zmenu rozhodnutia č. 59988/2011 (6887/2011-3.2-12-PPZ79) 

o súhlase na prvé použitie uzavretých priestorov zo dňa 18. 10. 2011, a preto 

rozhodlo tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 

 

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:  

Univerzite Komenského, Šafárikovo nám. 6, 814 99  Bratislava 

 

 

Na vedomie: 

Lekárskej fakulte UK, Špitálska 24, 813 72 Bratislava 

SIŽP, Ústrediu inšpekcie biologickej bezpečnosti, Jeséniova 17D, 831 01 Bratislava 
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