
 

 

Legislatívne zmeny a úpravy v životnom prostredí:  3. Q. 2019  

 
 Právny predpis Zmena Účinnosť od 
1. 203/2019 Z. z. VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 

z 1. júla 2019, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej 

republiky č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a 

elektronické zariadenia v znení neskorších predpisov. 
 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 346/2013 Z. 

z. o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a 

elektronických zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje: 

Čl. I 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. z. o technických 

požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia v znení vyhlášky č. 196/2014 Z. 

z., vyhlášky č. 346/2014 Z. z., vyhlášky č. 71/2016 Z. z., vyhlášky č. 329/2016 Z. z., vyhlášky č. 

317/2017 Z. z., vyhlášky č. 199/2018 Z. z. a vyhlášky č. 104/2019 Z. z. sa dopĺňa takto: 

2. 

Príloha sa dopĺňa bodom 53, ktorý znie: 

„53. 

Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2019/178 zo 16. novembra 2018, ktorou sa na účely 

prispôsobenia vedeckému a technickému pokroku mení príloha III k smernici Európskeho 

parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku pre olovo v ložiskách a puzdrách 

používaných v určitých necestných zariadeniach určených na profesionálne používanie 

(Ú. v. EÚ L 33, 5. 2. 2019).“. 

Táto vyhláška 

nadobúda účinnosť 22. 

júla 2019 okrem čl. I 

prvého bodu, ktorý 

nadobúda účinnosť 1. 

marca 2020. 

2. 274/2019 Z. z VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 19. augusta 2019, 

ktorou sa vykonáva zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a 

geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov. 

 
§ 1 

Predmet úpravy 
(1) 

Táto vyhláška upravuje podrobnosti o 
a) 

posúdení environmentálneho rizika používania genetických technológií a geneticky modifikovaných 

organizmov (ďalej len „riziko“), 

b) 

požiadavkách na uzavretý priestor používateľa, v ktorom sa používajú genetické technológie a 

geneticky modifikované organizmy (ďalej len „uzavretý priestor“), postupe a kritériách zatriedenia 

Táto vyhláška 

nadobúda účinnosť 15. 

septembra 2019. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2013/346/#paragraf-4.odsek-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2013/346/#paragraf-4.odsek-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2013/465/


 

 

 Právny predpis Zmena Účinnosť od 
používania genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov do rizikových tried a o 

obsahu úrovní ochrany, 

c) 

postupe pri vyhodnocovaní priamych a nepriamych, bezprostredných a následných účinkov a 

potenciálne dlhodobých účinkov uvoľnenia geneticky modifikovaných organizmov do životného 

prostredia a pri vykonávaní analýzy kumulatívnych potenciálne dlhodobých účinkov geneticky 

modifikovaných organizmov na ľudí a na životné prostredie, 

d) 

obsahu dokumentácie používania genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov 

(ďalej len „dokumentácia“) a o jej správe, 

e) 

obsahu havarijného plánu, 

f) 

obsahu správy o výsledku zavedenia geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia 

(ďalej len „správa o výsledku zavedenia“), 

g) 

náležitostiach jednotlivých ohlásení a o posúdení ich obsahu, 

h) 

náležitostiach žiadostí o vydanie súhlasu, 

i) 

obsahu hodnotiacej správy, 

 

Záverečné ustanovenia 

§ 28 

Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 6. 

§ 29 

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 399/2005 Z. z., 

ktorou sa vykonáva zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky 

modifikovaných organizmov  v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 312/2008 Z. z. a 

vyhlášky č. 86/2013 Z. z. 

 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/274/20190915#prilohy.priloha-priloha_c_6_k_vyhlaske_c_274_2019_z_z.oznacenie
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/399/

