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Štatút 

Poradného výboru Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat Centra Biovied SAV v.v.i. v 

Košiciach pre dobré životné podmienky zvierat 

 

Na základe §25 a §26 Nariadenia vlády SR č. 377/2012 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na 

ochranu zvierat používaných na vedecké alebo vzdelávacie účely, sa rozhodnutím vedenia Ústavu 

fyziológie hospodárskych zvierat Centra Biovied SAV v.v.i. v Košiciach dňa 3.1.2022 vydáva tento 

Štatút 

Poradného výboru ÚFHZ CBv SAV v.v.i. v Košiciach 

pre dobré životné podmienky zvierat 

 

Čl. 1 

Všeobecné ustanovenia 

Poradný výbor ÚFHZ CBv SAV v.v.i. v Košiciach pre dobré životné podmienky zvierat (ďalej aj 

„Poradný výbor“) je odborným poradným orgánom pre pracoviská ÚFHZ CBv SAV v.v.i. Výbor je 

zodpovedný za rozširovanie informácií z oblasti 3R v schválených užívateľských zariadeniach 

medzi vedeckými a ostatnými pracovníkmi. Povinnosti vyplývajúce zo Štatútu Poradného výboru 

ÚFHZ CBv SAV v.v.i. v Košiciach pre dobré životné podmienky zvierat (ďalej aj „Štatút 

Poradného výboru“) sú záväzné pre všetkých členov výboru. 

Čl. 2 

Úlohy Poradného výboru 

1. Poradný výbor poskytuje poradenstvo o záležitostiach týkajúcich sa dobrých životných 

podmienok zvierat v súvislosti s ich získavaním, umiestnením, so starostlivosťou o ne 

a manipuláciou v danom užívateľskom zariadení. 

2. Poradný výbor sleduje: 

a) interné prevádzkové postupy v danom užívateľskom zariadení,  

b) vývoj a výsledky projektov v súvislosti s dodržiavaním zásad 3R, 
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c) sleduje použitie anestézie, analgetík, stupeň krutosti postupov a ochranu zvierat počas 

usmrcovania, 

d) dobré životné podmienky v chovnom a užívateľskom zariadení, 

e) poskytuje poradenstvo v súvislosti s režimami na navrátenie zvierat do domácej 

starostlivosti vrátane vhodnej socializácie takýchto zvierat. 

3. Členovia Poradného výboru majú po dohode s osobou zodpovednou za starostlivosť o zvieratá 

právo vstupovať do priestorov, v ktorých sa nachádzajú zvieratá, ako aj právo nahliadnuť do 

všetkých rozhodnutí o schválení projektov, za účelom kontroly dodržiavania schválených 

postupov. 

4. Poradný výbor spolupracuje s Etickou komisiou ÚFHZ CBv SAV v.v.i. v Košiciach. 

5. Členovia Poradného výboru informujú vedeckých pracovníkov a osoby zabezpečujúce 

starostlivosť o zvieratá na pracoviskách o aktuálnych záležitostiach prerokovaných na 

zasadnutí Poradného výboru, kontrolujú plnenie požiadaviek NV SR 377/2012 Z.z. a Vyhlášky 

MPRV SR 436/2012 Z.z. na svojom pracovisku. 

Čl. 3 

Organizačné zloženie výboru 

1. Poradný výbor je tvorený predsedom a ďalšími 3 členmi. Členmi poradného výboru sú vedeckí 

pracovníci ÚFHZ CBv SAV v.v.i. a zmluvný veterinárny lekár.  

2. Členovia výboru sú menovaní na obdobie piatich rokov, počet funkčných období nie je 

limitovaný. Funkcia člena Poradného výboru je nezastupiteľná a čestná.  

3. Poradný výbor môže na svoje zasadnutie prizývať odborníkov z praxe na kvalifikované riešenie 

problematiky z odborných oblastí, ako aj v prípadoch nejednotnému názoru stálych členov na 

prejednávanú vec. 

4. Všetci členovia Poradného výboru a prizvaní hostia sú viazaní mlčanlivosťou o všetkých 

informáciách, s ktorými sa pri výkone svojej činnosti oboznámia (z dostupnej dokumentácie pri 

rokovaní, pri vykonávaní kontroly nad projektmi výskumu). 

5. Poradný výbor pracuje podľa Štatútu a o všetkých rozhodnutiach vedie písomné záznamy. 

Stretáva sa pred každým predkladaným projektom, v prípade potreby aj viackrát. Rokovanie 

Poradného výboru zvoláva, vedie a vyhlasuje za ukončené predseda. 

Čl. 4 

Menovanie členov 

1. Predsedu a členov Poradného výboru po vzájomnej dohode menuje a odvoláva vedúci 

organizačnej zložky Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat Centra biovied SAV v.v.i. 
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v Košiciach. Poradný výbor tvoria zamestnanci ÚFHZ CBv SAV v.v.i. a zmluvný veterinárny 

lekár. 

2. Podmienkami členstva v Poradnom výbore sú: 

a) kvalifikačné predpoklady, odborná spôsobilosť, 

b) občianska bezúhonnosť, 

c) súhlas kandidátov s menovaním za člena Poradného výboru, 

d) súhlas so zverejnením mena a priezviska, pracoviska v dokumentáciách a na webovej 

stránke, 

e) záväzok mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa člen dozvie v súvislosti so 

svojim členstvom v Poradnom výbore. 

Čl. 5 

Kompetencie predsedu a členov poradného výboru 

1. Predseda výboru:  

- zvoláva a riadi rokovane výboru, navrhuje jeho program,  

- zodpovedá za dodržiavanie štatútu a rokovacieho poriadku,  

- dohliada na dodržiavanie zásad objektivity, transparentnosti a dôvernosti,  

- prizýva na rokovanie výboru aj iných odborníkov a poradcov,  

- po vzájomnej dohode prideľuje úlohy členom výboru. 

2. Členovia výboru: 

- poskytujú poradenstvo osobám, ktoré manipulujú so zvieratami o záležitostiach týkajúcich sa 

dobrých životných podmienok zvierat, v súvislosti s ich ustajnením, manipuláciou a starostlivosťou 

o ne, ako aj v oblasti dodržiavania zásad 3R,  

- zavádzajú a skúmajú interné postupy v súvislosti s dobrými životnými podmienkami zvierat, 

- sledujú vývoj a výsledky projektov, prvky prispievajúce k dodržiavaniu zásad 3R a poskytujú o 

týchto prvkoch poradenstvo. 

3. Zmluvný veterinárny lekár: 

- poskytuje poradenstvo o záležitostiach týkajúcich sa dobrých životných podmienok zvierat 

v súvislosti s ich získavaním, umiestnením, so starostlivosťou o ne a manipuláciou v danom 

užívateľskom zariadení, 

- poskytuje poradenstvo týkajúce sa anestézie a eutanázie pri vykonávaní postupov a poradenstvo 

na zlepšenie životných podmienok zvierat s ohľadom na ich zdravotný stav, 

- navrhuje spôsoby zmierňovania bolesti u zvierat v postupoch. 
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Čl. 6 

Záznamy z rokovania výboru a archivácia 

1. Poradný výbor vyhotovuje z každého zasadania záznam, ktorý obsahuje komplexné posúdenie 

projektu v súlade s požiadavkami NV SR č. 377/2012 Z.z.. Záznam z rokovania výboru 

obsahuje prezenčnú listinu, zhrnutie prerokovaných bodov a obsah prijatých uznesení. Za 

správnu archiváciu zodpovedá predseda výboru.  

2. Poradný výbor archivuje nasledovnú dokumentáciu po dobu minimálne 3 rokov: 

a) zoznam členov výboru a štatút, 

b) zápisnice zo všetkých zasadnutí výboru. 

Čl. 7 

Záverečné ustanovenia 

1. Členovia výboru sa riadia týmto štatútom. 

2. Návrhy na zmenu štatútu na základe uznesenia výboru predkladá písomnou formou predseda 

vedúcemu organizačnej zložky ÚFHZ CBv SAV v.v.i. na schválenie. 

3. Tento štatút nadobúda účinnosť dňa 3.1.2022. 

 

 

 

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

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

 


