
 Neverejné zasadnutie Komisie pre biologickú bezpečnosť a jej zboru expertov v zmysle 

zákona NR SR č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky 

modifikovaných organizmov . 

 

 Miesto zasadnutia:  Ministerstvo ţivotného prostredia SR 

 Dátum zasadnutia: 02. 10.2002 

 Čas zasadnutia: od 09:00 hod. - do 13:00 hod. 

 

 Uskutočnilo sa  prvé zasadnutie Komisie pre biologickú bezpečnosť a jej zboru expertov 

  

 - informácia o súčasnom legislatívnom stave v oblasti biologickej bezpečnosti a o 

práci odboru biologickej bezpečnosti 

 - organizačné záleţitosti 

 

 

 Zasadnutie Komisie pre biologickú bezpečnosť a jej zboru expertov v zmysle zákona NR 

SR č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných 

organizmov 

 

Miesto zasadnutia:  Ústav molekulárnej biológie SAV, Dúbravská cesta 21, Bratislava 

Dátum zasadnutia: 14. 01.2003 

 Čas zasadnutia: od 09:30 hod. - do 13:00 hod 

 Komisia zasadala vo veci povolenia na dovoz a uvedenie na trh zrna a z neho odvodených 

produktov insekt - rezistentnej kukurice MON 810 YieldGard® pre krmovinárske, 

potravinárske a technické účely firmou MONSANTO SLOVAKIA, s.r.o. 

 

 

 Neverejné zasadnutie Komisie pre biologickú bezpečnosť a jej zboru expertov v zmysle 

zákona NR SR č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky 

modifikovaných organizmov vo veci návrhu odporúčania na vydanie súhlasu na prvé 

použitie zariadenia  
 

Miesto zasadnutia:  Ústav molekulárnej biológie SAV, Dúbravská cesta 21, Bratislava 

Dátum zasadnutia: 18. 06. 2003 

Čas zasadnutia: od 10:20 hod. - do 13:00 hod. 

 

Na zasadnutí boli prerokovávané návrhy odporúčaní na vydanie súhlasu na prvé pouţitie 

zariadení 

 

 Univerzita P.J. Šafárika, Prírodovedecká fakulta 

 Fermas, s.r.o. 

 bel/NOVAMAN, International, s.r.o. 

 Ústav molekulárnej biológie SAV 

 Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAV 

 Slovenská technická univerzita, Katedra biochémie  a mikrobiológie 



 Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 

 Chemický ústav SAV 

 Univerzita veterinárneho lekárstva 

 Virologický ústav SAV 

 Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 

 Neuro - imunologický ústav SAV 

 Prírodovedecká fakulta UK 

 

 Neverejné zasadnutie Komisie pre biologickú bezpečnosť a jej zboru expertov v zmysle 

zákona NR SR č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky 

modifikovaných organizmov vo veci návrhu odporúčania na vydanie súhlasu na prvé 

použitie zariadenia 

 

Miesto zasadnutia:  Ústav molekulárnej biológie SAV, Dúbravská cesta 21, Bratislava 

Dátum zasadnutia: 01. 08. 2003 

Čas zasadnutia: od 10:00 hod. - do 11:50 hod. 

 

Na zasadnutí boli prerokovávané návrhy odporúčaní na vydanie súhlasu na prvé pouţitie 

zariadení 

 Fermas, s.r.o.  -  fermentory - po doplnení údajov 

 Fermas, s.r.o.  - laboratórium - po doplnení údajov 

 bel/NOVAMANN, International, s.r.o  - po doplnení údajov     

 Virologický ústav SAV - po doplnení údajov 

 

 

 Neverejné zasadnutie Komisie pre biologickú bezpečnosť a jej zboru expertov v zmysle 

zákona NR SR č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky 

modifikovaných organizmov vo veci návrhu odporúčania na vydanie súhlasu na prvé 

použitie zariadenia 

 

Miesto zasadnutia:  Ústav molekulárnej biológie SAV, Dúbravská cesta 21, Bratislava 

Dátum zasadnutia: 30. 10. 2003 

Čas zasadnutia: od 09:00 hod. - do 11:50 hod. 
 

Odbor biologickej bezpečnosti MŢP SR poţiadal o vypracovanie stanoviska k tomu, či 

kvalitatívna analýza GMO v surovinách, potravinách a krmivách, ktoré sú dostupné na 

našom trhu pomocou polymerázovej reťazovej reakcie (PCR), je genetickou technológiou 

v zmysle zákona NR SR č. 151/2002 Z. z. o pouţívaní genetických technológií a 

geneticky modifikovaných organizmov. 

 

Odporúčanie komisie: 

Metódy analýzy prítomnosti génov nie sú genetickými technológiami. Z toho vyplýva ţe 

organizácie, ktoré túto analýzu vykonávajú nie sú pouţívateľom v zmysle § 9 zákona č. 

151/2002 Z. z. o pouţívaní genetických technológií a geneticky modifikovaných 



organizmov. Preto ţiadosti poţadujúce súhlas na pouţívanie takýchto zariadení treba 

posudzovať tak, ţe nespadajú pod zákon.   

 

 Neverejné zasadnutie Komisie pre biologickú bezpečnosť a jej zboru expertov v zmysle 

zákona NR SR č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky 

modifikovaných organizmov vo veci návrhu odporúčania na vydanie súhlasu na prvé 

použitie zariadenia 

 

Miesto zasadnutia:  Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeséniova 17,  Bratislava 

Dátum zasadnutia: 28. 11. 2003 

Čas zasadnutia: od 09:00 hod. - do 13:00 hod. 

 

Na zasadnutí boli prerokovávané návrhy odporúčaní na vydanie súhlasu na prvé pouţitie 

zariadení 

 UK Prírodovedecká fakulta, Bratislava 

  Katedra mikrobiológie a virológie  

 UK Prírodovedecká fakulta, Bratislava 

  Katedra genetiky 

 UK Prírodovedecká fakulta, Bratislava 

  Katedra molekulárnej biológie 

 UK Prírodovedecká fakulta, Bratislava 

  Katedra biochémie 

 Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach 

  Pracovisko analýzy DNA 

 Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV, Košice  

 Štátny veterinárny a potravinový ústav, Dolný Kubín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


