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ŠTATÚT 
Etickej komisie Centra biovied SAV, v. v. i. 

  
 

Článok I 
Všeobecné ustanovenia 

 
Etická komisia pre projekty vykonávané na zvieratách je nezávislým orgánom Centra biovied 
SAV, v. v. i. (ďalej CBv). Jej hlavným poslaním je posúdenie opodstatnenosti experimentov na 
zvieratách a kontrola dodržiavania etických zásad pri ich vykonávaní.  

 
 

Článok II 
Úlohy etickej komisie 

 
1. Etická komisia sa riadi platnou legislatívou upravujúcou požiadavky na ochranu zvierat 

používaných na vedecké účely (Vyhláškou č. 436/2012 Z.z. a Nariadením vlády č. 
377/2012 Z.z.). 

2. Úlohou etickej komisie je posudzovanie projektov, ktoré predkladajú vedeckí pracovníci 
CBv. Vyjadrením súhlasu s projektom komisia odporúča osobe oprávnenej predkladať 
projekt jeho predloženie Štátnej veterinárnej a potravinovej správe SR, ktorá je po jeho 
posúdení oprávnená povoliť vykonanie experimentov na zvieratách.   

3. Na svojich zasadnutiach, ktoré zvoláva predseda komisie a z ktorých sa zhotovuje zápis, 
sa jej členovia vyjadrujú ku všetkým projektom v ktorých je plánované použitie 
experimentálnych zvierat (zasadnutie, ako aj vyjadrenie jej členov k predkladanému 
projektu a prijatie stanoviska možno realizovať aj elektronickou formou).  

4. Etická komisia sa pri posudzovaní projektov riadi § 36 NV 377/2012 Z.z., pričom: 
a. Hodnotenie projektu závisí od druhu projektu. Overuje sa ním splnenie týchto kritérií 

projektu: 
- je odôvodnený z vedeckého alebo zo vzdelávacieho hľadiska alebo z hľadiska jeho 

potrebnosti podľa osobitného predpisu (NV 658/2005 Z.z., ktorým sa ustanovujú 
požiadavky na kozmetické výrobky) 

- jeho účel odôvodňuje použitie zvierat 
- je navrhnutý tak, aby umožnil vykonávanie postupov najhumánnejším a 

environmentálne najprijateľnejším spôsobom 
b. V rámci hodnotenia projektu sa vykonáva najmä: 

- hodnotenie  cieľov projektu, predkladaných vedeckých prínosov alebo 
vzdelávacej hodnoty 

- posudzovanie súladu projektu s požiadavkou nahradenia, obmedzenia alebo 
zjemnenia postupov 

- posudzovanie a priraďovanie krutosti postupov 
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- posudzovanie odôvodnenia uvedeného v § 5- 11, 13 15 a 31 
- určenie či a kedy by sa mal projekt spätne posúdiť 

c. Orgány vykonávajúce transparentné hodnotenie projektu zohľadňujú odborné 
poznatky najmä v oblasti 
- vedeckého využitia, na ktoré sa zvieratá použijú vrátane nahradenia, obmedzenia 

a zjemnenia v príslušných oblastiach 
- návrhu postupu vrátane štatistiky, ak je to potrebné 
- veterinárnej praxe pre laboratórne zvieratá alebo veterinárnej praxe pre voľne 

žijúce zvieratá 
- chovu hospodárskych zvierat a starostlivosti o ne v súvislosti s druhmi, ktoré sa 

plánujú použiť  
5. Etická komisia najneskôr do 30 dní po obdržaní projektu na posúdenie písomne 

vypracuje správu. Správa obsahuje stanovisko eickej komisie, ktoré bude súčasťou 
žiadosti o schválenie projektu. 

6. Ak projekt pokusu nie je v súlade s existujúcimi legislatívnymi normami zameranými na 
požiadavky na ochranu zvierat používaných na vedecké účely, odporučí predkladateľovi 
upraviť časti projektu, v ktorých bol nesúlad zistený.  

 
Článok III 

Organizačné zloženie etickej komisie 
 

1. Etická komisia CBv SAV má 7 riadnych členov, z ktorých traja členovia nie sú 
zamestnancami CBv SAV. 

2. Členov etickej komisie na základe odbornej spôsobilosti menuje a odvoláva štatutár CBv 
SAV. 

3. Členstvo v komisii je dobrovoľné a nehonorované. 
 

Článok IV 
Záverečné ustanovenia 

1. Štatút nadobúda účinnosť dňom podpisu štatutárnym zástupcom CBv SAV, v. v. i. 
2. Zmeny a doplnky štatútu predkladá štatutárovi písomnou formou predseda etickej 

komisie po predchádzajúcom prerokovaní výborom. 
 
 
V Bratislave, 3. 1. 2022 
 
 
  
 Ing. Zdena Sulová, DrSc. 
 riaditeľka CBv SAV, v. v. i. 

 


