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Štatút Etickej komisie ÚFHZ CBv SAV v.v.i. 

 

Článok I. 

1) Etická komisia ÚFHZ CBv SAV v.v.i. je nezávislým poradným orgánom Ústavu fyziológie 
hospodárskych zvierat Centra biovied SAV v.v.i. v Košiciach. Bola zriadená na základe požiadavky 
uvedenej v §18 vyhlášky 436/2012 Z.z., v ktorej sa uvádza potreba zriadenia Etickej komisie v 
inštitúcii, ktorá má v svojej pôsobnosti pokusné zariadenia. 

2) Členov komisie vymenúva a odvoláva vedúci organizačnej zložky ÚFHZ CBv SAV v.v.i. formou 
samostatného písomného dekrétu. Funkcia člena komisie je nezastupiteľná a čestná. Činnosť 
komisie upravuje tento štatút komisie. 

 

Článok II. 

Úlohy komisie 

1) Etická komisia podľa § 36 nariadenia vlády č. 377/2012 vykonáva hodnotenie projektu. 
Hodnotenie projektu závisí od druhu projektu. Overuje sa ním splnenie týchto kritérií projektu: 

a) je odôvodnený z vedeckého alebo zo vzdelávacieho hľadiska,  

b) jeho účel odôvodňuje použitie zvierat,  

c) je navrhnutý tak, aby umožnil vykonávanie postupov najhumánnejším a environmentálne 
najprijateľnejším spôsobom. 

V rámci hodnotenia projektu sa vykonáva najmä: 

a) hodnotenie cieľov projektu, predkladaných vedeckých prínosov alebo vzdelávacej 
hodnoty, 

b) posudzovanie súladu projektu s požiadavkou nahradenia, obmedzenia alebo zjemnenia, 

c) posudzovanie a priraďovanie klasifikácie krutosti postupov, 

d) analýza projektu, ak ide o pomer ujmy a prínosu, s cieľom posúdiť, či je ujma spôsobená 
zvieratám z hľadiska utrpenia, bolesti a strachu odôvodnená očakávaným výsledkom s 



Tel:  +421 905735058    e‐mail: faix@saske.sk 

 

ohľadom na etické aspekty a či môže byť v konečnom dôsledku prospešná ľuďom, 
zvieratám alebo životnému prostrediu, 

e) analýza spôsobu usmrcovania spôsobilými osobami, 

f) overenie pôvodu zvierat,  

g) posúdenie použitia anestézy, 

h) posúdenie opätovného použitia zvierat, 

i) posúdenie starostlivosti a umiestnenie zvierat, 

f) určenie, či a kedy by sa mal projekt spätne posúdiť. 

2) Etická komisia posudzuje projekty predložené na schválenie a ich súlad s požiadavkami podľa § 
36 nariadenia vlády č. 377/2012. Etická komisia vyjadrením súhlasu s projektom odporúča 
oprávnenej osobe predkladať projekt s navrhovanými postupmi na zvieratách na jeho schválenie.  

3) Etická komisia v prípade nesúladu projektu s požiadavkami na ochranu zvierat používaných na 
vedecké a vzdelávacie účely podľa nariadenia vlády č. 377/2012, odporučí predkladateľovi projektu 
upraviť tú časť projektu, v ktorej bol nesúlad zistený a projekt pri opakovanom podaní posúdi 
znova.  

4) Etická komisia písomne vypracuje správu o posúdení predloženého projektu. Správa obsahuje aj 
vyjadrenie súhlasu s pripravovaným projektom, ktorý bude súčasťou Žiadosti o schválenie projektu. 
Pri potrebe spätného posúdenia projektu sa táto potreba odôvodní a navrhne sa termín jeho spätného 
posúdenia. 

5) Až po súhlasnom vyjadrení etickej komisie s projektom môže oprávnená osoba predkladať 
projekt na schválenie Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR v Bratislave. Oprávnená 
osoba týmto spôsobom žiada danú inštitúciu o akreditáciu výskumného projektu s použitím 
uvedených zvierat.  

 

Článok III. 

Organizačné zloženie komisie 

Jednotlivé projekty posudzuje zúžená skupina posudzovateľov zložená z členov Etickej komisie. 
Menuje ju vedúci organizačnej zložky Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat Centra biovied 
SAV v.v.i. v Košiciach, pričom zohľadňuje nasledujúce pravidlá:  

1) Jedna tretina posudzovateľov budú vedeckí pracovníci nezávislí od ÚFHZ CBv SAV v.v.i. a 
zostatok budú tvoriť zamestnanci ÚFHZ CBv SAV v.v.i. ak je to možné, nezainteresovaní na 
projekte.  

2) Počet posudzovateľov bude nepárny, najmenej však päť.  
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3) Predseda etickej komisie bude vždy osoba nezávislá od pokusného zariadenia, ktorého projekt sa 
hodnotí. 

 

Článok IV. 

Záverečné ustanovenie 

Tento štatút nadobudol účinnosť dňom podpisu vedúcim organizačnej zložky Ústavu fyziológie 
hospodárskych zvierat Centra biovied SAV v.v.i. v Košiciach.  

 

 

V Košiciach, dňa 3.1.2022    Prof. MVDr. Štefan Faix, DrSc. 

vedúci organizačnej zložky ÚFHZ CBv SAV v.v.i. 
 


