ŠTATÚT
Poradného výboru pre dobré životné podmienky zvierat
Centra biovied SAV

Článok l
Všeobecné ustanovenia
Štatút je vydaný v súlade s § 25 a 26 Nariadenia vlády SR č. 377/2012 Z. z., ktorým sa
ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat používaných na vedecké, alebo vzdelávacie účely.
Poradný výbor pre dobré životné podmienky zvierat (ďalej len Poradný výbor, PV) je
odborným poradným orgánom CBv SAV pre všetky zainteresované pracoviská a je
zodpovedný za zabezpečenie dobrých životných podmienok zvierat a starostlivosť o ne.
Povinnosti vyplývajúce z tohto štatútu sú záväzné pre všetkých členov PV.
Článok II
Úlohy Poradného výboru
Poradný výbor pre dobré životné podmienky zvierat
a) poskytuje poradenstvo osobám, ktoré manipulujú so zvieratami o záležitostiach
týkajúcich sa dobrých životných podmienok zvierat v súvislosti s ich získaním,
umiestnením, starostlivosťou a používaním
b) poskytuje poradenstvo o uplatňovaní požiadaviek nahradenia, obmedzenia a
zjemnenia a informuje ich o technickom a vedeckom vývoji v oblasti uplatňovania
týchto požiadaviek
c) zavádza a skúma interné prevádzkové postupy, ak ide o monitorovanie, podávanie
správ a následné opatrenia v súvislosti s dobrými životnými podmienkami zvierat
umiestnených alebo používaných v zariadení
d) sleduje vývoj a výsledky projektov, pričom zohľadňuje účinok na používané zvieratá a
identifikuje prvky, ktoré ďalej prispievajú k nahradeniu, obmedzeniu a zjemneniu, a
poskytuje o týchto prvkoch poradenstvo,
e) poskytuje poradenstvo v súvislosti s režimami na navrátenie zvierat do domácej
starostlivosti vrátane vhodnej socializácie takýchto zvierat.
Článok lII
Organizačné zloženie výboru
a) Poradný výbor má 5 členov. Je zložený z vedeckých pracovníkov CBv a riadnym
členom je aj zmluvný veterinárny lekár.
b) Členovia sú menovaní riaditeľom ústavu na obdobie piatich rokov, počet funkčných
období nie je limitovaný.
c) Funkcia v Poradnom výbore je čestná a nezastupiteľná.
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d) Poradný výbor môže na svoje zasadnutie prizvať odborníkov na riešenie špecifických
problémov.
e) Členovia poradného výboru a prizvaní hostia sú viazaní mlčanlivosťou o všetkých
skutočnostiach, s ktorými sa pri výkone svojej činnosti oboznámia.
Článok lV
Organizačné zloženie a menovanie členov
a) Členov poradného výboru navrhuje a menuje štatutárny zástupca CBv tak, aby ich
expertízou boli pokryté všetky druhy zvierat používaných na vedecké účely v rámci
CBv.
b) Členovia poradného výboru si spomedzi seba volia predsedu.
c) Zloženie a kompetencie jednotlivých členov poradného výboru sú nasledovné:
Predseda:
Zvoláva a riadi rokovanie výboru, zodpovedá za dodržiavanie štatútu, dohliada na
dodržiavanie zásad objektivity, transparentnosti a dôvernosti. Podľa potreby prizýva na
zasadnutie výboru externých odborníkov. Poskytuje poradenstvo vedeckým
pracovníkom pri príprave nových projektov, pri práci a zaobchádzaní s laboratórnymi
zvieratami a pri zabezpečovaní optimálnych podmienok laboratórnych zvierat, v zmysle
§ 26 N. v. 377/2012 Z.z..
Členovia:
Poskytujú poradenstvo ohľadne správneho ustajnenia laboratórnych zvierat
a zabezpečenia optimálnych podmienok pre držanie zvierat v chovnom zariadení,
poradenstvo v oblasti 3R, v zmysle § 26 N. v. 377/2012 Z.z..
Veterinárny lekár:
Poskytuje poradenstvo ohľadne anestetických a analgetických režimov pri vykonávaní
experimentov. Poskytuje tiež poradenstvo na zlepšenie životných podmienok zvierat
s ohľadom na ich zdravotný stav.
Všetci členovia poradného výboru majú voľný vstup do zverinca, aby mohli zhodnotiť
životné podmienky experimentálnych zvierat, dodržiavanie 3R počas pokusov a majú
právo nahliadať do dokumentácie projektov. Sledujú vývoj a výsledky projektov
riešených na CBv SAV spojených s potrebou využívania experimentálnych zvierat.
Článok V
Zasadania Poradného výboru
a) Výbor sa stretáva na podnet predsedu poradného výboru, minimálne raz za rok,
pričom celková frekvencia stretnutí je podmienená množstvom pripravovaných a
bežiacich projektov a podnetoc či požiadaviek od zamestnancov.
b) Zasadania Poradného výboru sú neverejné.
c) Výbor pracuje v súlade so štatútom a pri dodržaní zásad objektivity, transparentnosti
a dôvernosti.
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d) O svojich zasadaniach vedie písomné záznamy.
e) Zasadanie výboru zvoláva, vedie a vyhlasuje za ukončené predseda PV.
f) Rozhodnutia sa prijímajú hlasovaním.

Článok VI
Záznamy z rokovania PV a archivácia
a) Záznam zo zasadnutia obsahuje prezenčnú listinu, zhrnutie prerokovaných bodov,
prijaté uznesenia a výsledky hlasovania.
b) Zápisnice zo zasadnutia a záznamy o poradenstve sú uchovávané po dobu minimálne
5 rokov.
c) Záznamy sú na požiadanie poskytnuté orgánom Štátnej veterinárnej a potravinovej
správy SR.

Článok VII
Záverečné ustanovenia
a) Členovia PV sa riadia týmto štatútom
b) Štatút nadobúda účinnosť dňom podpisu štatutárnym zástupcom CBv SAV
c) Zmeny a doplnky štatútu predkladá štatutárovi písomnou formou predseda PV po
predchádzajúcom prerokovaní výborom.

V Bratislave, 30. 6. 2017

Ing. Zdena Sulová, DrSc.
riaditeľka ústavu
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