
HAVARIJNÝ PLÁN pre GMO RT2 
 

vypracovaný vedúcou GMO projektov doc. RNDr. Máriou Mikulášovou, PhD. 

č.registrácie 28/06/2003. 

 

A. VŠEOBECNÁ ČASŤ 

 
1. Identifikácia používateľa: Univerzita Komenského v Bratislave,  

      Prírodovedecká fakulta 

      Mlynská dolina 1, 

      84215 Bratislava 

    Štatutárny zástupca:  Doc. RNDr. Milan Trizna, PhD. 

    Tel.:      6029 6671 

    Vedúca GMO projektov:   doc. RNDr. Mária Mikulášová, PhD. 

   Tel.:       6029 6652 

 

2. Identifikácia zariadenia:   Laboratórium CH1-237 na +1. podlaží pavilónu CH1 

v komplexe Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave 

           Zariadenie úrovňou ochrany zodpovedá práci s biologickými  

                                           faktormi 2 a je určené aj pre prácu s GMO v rizikovej triede 2. 

    Číslo zariadenia: 313056. 

 

3. Orgány určené na odstraňovanie následkov možnej havárie: 

 

Výbor pre biologickú bezpečnosť, interní členovia výboru: 
 

doc. RNDr. Mária Mikulášová, PhD. – Katedra molekulárnej biológie (KMB) – predsedkyňa 

Výboru a vedúca GMO projektov 

doc. RNDr. Jana Korduláková, PhD. – Katedra biochémie (KBi)– zástupca predsedkyne 

Výboru 

doc. RNDr. Alžbeta Blehová, CSc.- Katedra fyziológie rastlín (KFR) 

  

Externí členovia výboru: 

 

RNDr. Ľubica Lacinová, CSc. – ÚMFG SAV  

RNDr. Otakar Kúdela, CSc. – VÚ SAV          

RNDr. Peter Ferianc, CSc. ÚMB SAV         

Ing. Ladislav Roller, PhD.  – ZÚ SAV                           

 

Informácia o vedúcej projektu 

 
      Meno a priezvisko, titul : doc. RNDr. Mária Mikulášová, PhD. 

      Telefón : 02 6029 6652 

      E-mail : mikulasovam@fns.uniba.sk 

 

      Odborná kvalifikácia : 

 Vzdelanie : VŠ, Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, odbor biológia, 

                              špecializácia: mikrobiológia 

 Odborné kurzy : kurz MŽP pre vedúcich projektov absolvovala prvýkrát 11.06.2003 

mailto:mikulasovam@fns.uniba.sk


Dlhoročná odborná prax v používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných 

organizmov, číslo registrácie na MŽP – 28/06/2003. 

 

4.Plán zariadenia č. 313056 

 

 

 
5. Údaje o množstve a druhu GMO RT2 

 

V rizikovej triede 2 vznikajú rádovo desiatky mililitrov geneticky modifikovaných 

organizmov druhy: Mycobacterium smegmatis, Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium 

bovis, E. coli K12 a Corynebacterium glutamicum s génmi M. tuberculosis. 

 

6. Opis ochranných opatrení 

 

Pre prácu so vzduchom šíriteľnými patogénmi a biologickými faktormi triedy 3 je vyhradený 

laminárny box s HEPA filtrom, blízko miestnosti, oproti cez chodbu je tiež autokláv na 

likvidáciu odpadu. 

 

 

   Dátum začatia práce s GMO – r. 2010 

   Dátum ukončenia - nemožno určiť, nejedná sa o jednorazovú záležitosť,  

 ale stále prebiehajúci vedecko-výskumný proces. 



7. Opis havárie a odporúčané postupy sú bližšie uvedené v pohotovostnej  a operatívnej 

časti tohoto havarijného plánu. 

 

 

 

Vypracovala  

doc. RNDr. Mária Mikulášová, PhD.                                                                                                 

vedúca GMO projektov 

 

Dňa 24.6.2014 

 

B. POHOTOVOSTNÁ ČASŤ 
 

1. Plán vyrozumenia 

 

V prípade havárie, neželaného úniku patogénov alebo GMORT2, prípadne nehody s možnými 

zdravotnými následkami pre pracovníka alebo iné osoby je nevyhnutné o tejto udalosti 

 

a) informovať vedúcu projektu doc. RNDr. Máriu Mikulášovú, PhD., miestnosť B2-220, 

telefón: 60296 652, v prípade jej neprítomnosti minimálne poslať správu e-mail na adresu 

mikulasovam@fns.uniba.sk 

 

  

b) informovať iného interného člena výboru pre bezpečnosť práce s GMO:  

 

Katedra biochémie – Doc. RNDr. Jana Korduláková, PhD.,  CH1-213-214, kl. 547 

Katedra fyziológie rastlín – Doc. RNDr. Alžbeta Blehová, CSc., B2-113, kl.645 

 

Títo pracovníci PriF UK sú zodpovední za poučenie pracovníkov o správnom spôsobe 

a postupe v prípade havárie a tiež sú kompetentní vyhotoviť o udalosti záznam ako aj 

informovať o udalosti technika BOZP na PriF UK – p. Feketeovú. 

 

2. Opis biologických faktorov a vlastnosti GMO RT2 

 

a) V zariadení sa pracuje s nasledovnými biologickými faktormi: 

Mycobacterium smegmatis 

Mycobacterium tuberculosis 

Mycobacterium bovis 

    E. coli K12 

    Corynebacterium glutamicum 

      

b) V zariadení vznikajú iba GMO, ktoré môžu mať minimálne nepriaznivé účinky na zdravie 

človeka (ako hostiteľské organizmy sa nevyužívajú patogénne kmene), pričom vznikajú 

v zanedbateľných množstvách a preto ani neželaný únik zo zariadenia nepredstavuje žiadne 

riziko alebo životné prostredie. 

 

V uzavretých priestoroch vrámci vedeckého výskumu vznikajú rádovo mililitre geneticky 

modifikovaných mikroorganizmov, z ktorých by pri dodržaní prevádzkového poriadku 

nemalo uniknúť zo zariadenia nič. V prípade neželaného úniku by sa preto jednalo len o 

mailto:mikulasovam@fns.uniba.sk


veľmi malé množstvá bakteriálnej suspenzie, ktoré je možné dezinfikovať pomocou bežných 

dezinfekčných prostriedkov, na tento účel držaných v uvedenom zariadení. 

  

Z posudzovania rizika a zatriedenia zariadenia do rizikovej triedy 2 však vyplýva, že v 

zariadení by nemali vzniknúť GMO, ktoré predstavujú  riziko pre zdravie človeka, ani ŽP. 

 

 

3. Ochranné bariéry a likvidácia patogénov a GMO RT2 

 

1) Uzavreté priestory laboratória sú vyhradené pre prácu s GMO RT2. Svojím technickým 

riešením a vybavením (laminárny box a autokláv v budove) predstavujú dostatočnú bariéru 

pre ochranu zamestnancov pri práci, ako aj niekoľko bariér na zamedzenie vzniku havárie,  

ktorá by mohla mať nepriaznivé účinky na zdravie iných osôb alebo životné prostredie. 

Vo vyhradených priestoroch je redukovaný pohyb osôb a vyhradené priestory sú označené. 

Prevádzkový poriadok a pravidlá pre prácu v zariadení považujeme za dostatočné opatrenia,  

na zabránenie takejto havárii. 

2) V uzavretých priestoroch pre  GMO RT2 sa využívajú genetické technológie, pri ktorých 

by nemalo dôjsť k vzniku patogénnych GMO, dôležitý v tomto smere je spôsob likvidácie 

GMO a zabezpečenie dezinfekcie odpadu, ktorý pri práci s GMO vznikne. Prevádzkový 

poriadok tento krok rieši tak, aby sa do bežného odpadu ani kanalizácie nedostali žiadne živé 

GMO. Hlavnou zásadou je dôsledná dezinfekcia odpadu sterilizáciou v autokláve, ktorým je 

laboratórium vybavené. 

3) Opis možných následkov havárie pri práci s biologickými faktormi:  

 

E. coli K12 -  je nepatogénny laboratórny kmeň, nešíri sa vzduchom a je ľahko          

                       inaktivovateľný bežnými dezinfekčnými prostriedkami, v prípade neželaného                        

            úniku nepredstavuje nebezpečenstvo, lebo neprežije mimo laboratória. 

M. smegmatis, nie je patogénny, M. bovis (kmeň BCG), je vakcinančný mykobakteriálny 

kmeň, ktorý je v zbierke ATCC  vedený ako RT2,  M. tuberculosis H37Ra  - je 

atenuovaný kmeň odvodený z kmeňa Mycobacterium tuberculosis                           

H37Rv. Tento kmeň nie je virulentný a má pozmenené vlastnosti, ako sú napr.  

                          znížená schopnosť prežívania v makrofágoch, avirulencia v laboratórnych  

                          zvieratách a pod. V zbierke ATCC je tento kmeň vedený ako RT2. 

C. glutamicum - nie je patogén, virulenčný, alergén ani toxický. Podľa odporúčania zbierky  

                          ATCC sa práca s kmeňmi C. glutamicum podobne ako s E. coli K12 radí  

                         do kategórie RT1. 

 

Keďže to týchto kmeňov budú klonované gény M. tuberculosis, Výbor pre prácu s GMO 

odporučil pracovať v RT2, vzhľadom na charakter darcu génov, čo je ľudský patogén, ktorý 

šíri sa vzduchom, preto musia mať pracovníci laboratória platné povinné  očkovanie proti 

TBC (má ho väčšina slovenskej populácie) 

 

 

4) Opis havárie a možných následkov havárie pri práci s GMO RT2 

Za haváriu možno považovať poruchu laminárneho boxu pri práci s GMO RT2, alebo 

rozliatie suspenzie buniek, prípadne poruchu autoklávu. Pri poruche boxu je potrebné 

dekontaminovať vzduch BioUVfiltrom, pri rozliatí suspenzie dezinfikovať kontaminovaný 

povrch, pri poruche autoklávu zabezpečiť dekontamináciu odpadu iným vyhodným 

spôsobom, podľa Prevádzkového poriadku pre GMO zariadenie RT2. 

 



V prípade neželaného úniku – havárie pri práci s GMO RT2, je potrebné uviesť, že všetky 

hostiteľské mikroorganizmy sú nepatogénne auxotrofné mutanty - špeciálne oslabené 

mikroorganizmy, ktoré nie sú schopné prežiť ani množiť sa mimo laboratória a odovzdávať 

genetickú informáciu divo žijúcim druhom. 

 

 

C. Operatívna časť HP 
 

I. Opis opatrení na odstránenie vzniknutej havárie 

 

a) Postup pre dekontamináciu postihnutých osôb a miestností: 

Odporúčaný postup pri neželanom úniku je dôsledná dezinfekcia.  

Ako dezinfekciu možno použiť 65% alkohol, ktorý je okrem bežných dezinfekčných 

prostriedkov (Ajatín, Savo a p.) v laboratóriu, a je vhodný aj na povrchovú dezinfekciu osôb.  

Ak je infikovaný uzavretý priestor, je vhodné použiť aj iný dezinfekčný prostriedok, najmä zdroj 

UV žiarenia BioUVfilter, na dobu minimálne 12 hodín. 

 Všetky použité nádoby aj nástroje použité na dekontamináciu je potrebné klasifikovať ako 

kontaminovaný odpad a následne ho dezinfikovať sterilizáciou. 

b) Odobrať vzorku kontaminovaného biologického materiálu,   izolovať DNA, pomocou 

špecifických primerov detegovať príslušné sekvencie PCR metódou, v prípade potvrdenia 

prítomnosti DNA sekvencií v danom organizme pristúpiť k likvidácii biologického materiálu 

podľa prevádzkového poriadku 

c) Opis presného postupu pre likvidáciu bakteriálnej suspenzie je uvedený v Prevádzkovom 

poriadku. ako Pravidlá pre likvidáciu neželaného úniku. 

 

II. Záznamy o udalostiach a analýza ich príčin 

 

Vedúca projektu a predsedkyňa výboru pre prácu s GMO na PriF UK zhromažďuje všetky 

dostupné záznamy o udalostiach vo všetkých zariadeniach Prírodovedeckej fakulty UK, 

ku ktorým došlo vrámci práce s patogénmi alebo GMO RT2. Ostatní členovia výboru sú povinní 

vedúcu projektu informovať v prípade, ak sú na takúto udalosť upovedomení neodkladne. 

Vedúca projektu bezodkladne informuje o udalosti technika BOZP a v prípade GMO RT2 aj 

nadriadený orgán – Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti, MŽP SR. 

 

Vedúca projektu spolu s internými členmi výboru analyzujú každú jednotlivú udalosť zvlášť a zo 

zistených príčin operatívne vyvodia závery, aby sa podobná udalosť nezopakovala. O všetkých 

udalostiach na riadnom zasadnutí kompletného výboru upovedomia spolu so závermi ostatných 

členov výboru pre bezpečnosť práce s GMO 

Záznamy o udalostiach spolu so závermi sú súčasťou dokumentácie príslušného zariadenia. 

 

 

II. Uplatňovanie zodpovednosti za vzniknuté škody a zabezpečenie ich náhrady 
Zamestnanci bezprostredne prítomní pri udalosti, nehode alebo havárii sú povinní 

bezodkladne o tomto informovať vedúcu projektu, prípadne jej zástupcu a dezinfikovať 

mikroorganizmy pomocou na to určených dostupných prostriedkov v priestore laboratória.  

Keďže pracujú s relatívne malými množstvami mikroorganizmov  ani neželaný únik – havária  

v priestoroch laboratória nepredstavuje vážny zdravotný problém pre ostatných 

zamestanancov, študentov alebo návštevníkov PriF UK a jej okolie. Mimo týchto 

vyhradených priestorov je práca a manipulácia s patogénmi a GMO RT2 zakázaná.  

 



 

 

 

V Bratislave, 24.6.2014    doc. RNDr. Mária Mikulášová, PhD. 

        Vedúca GMO projektov 


