
 

 
Štatút 

Etickej komisie Parazitologického ústavu SAV v Košiciach 

  

  Preambula 

Rozhodnutím vedenia Parazitologického ústavu SAV bola dňa 25. 1. 2013 potvrdená 

nezávislá etická komisia na posúdenie projektov, ktoré sú predkladané na schválenie v súlade 

s nariadením vlády SR č. 377/2012 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat 

používaných na vedecké účely a vzdelávacie účely.   

 

 

Čl. 1 

Etická komisia PaÚ SAV v Košiciach je nezávislým orgánom, ktorý pri svojej práci 

vychádza a dodržiava etické princípy výskumu vykonávaného na zvieratách. Etická komisia 

posudzuje projekty predložené na schválenie a ich súlad s požiadavkami podľa § 36 nariadenia 

vlády a svoj súhlas vyjadruje písomne.  

  

 

Čl. 2 

Hlavnou úlohou etickej komisie je posúdenie projektov a postupov práce so zvieratami, ktoré 

predkladajú oprávnené osoby na schválenie ŠVPS SR. Etická komisia posudzuje:  

a) odôvodnenosť projektu z vedeckého alebo vzdelávacieho hľadiska; 

b) účel projektu a odôvodnenie použitia zvierat; 

c) vykonávanie navrhnutých postupov najhumánnejším a environmentálne najprijateľnejším  

    spôsobom;  

d) ciele projektu, predkladané vedecké prínosy, alebo vzdelávaciu hodnotu; 

e) súlad projektu s požiadavkou nahradenia, obmedzenia a zjemnenia; 

f) klasifikáciu krutosti postupov podľa § 14 a prílohy č. 4 nariadenia vlády; 

g) pomer ujmy a prínosu a odôvodnenosť ujmy spôsobenej zvieratám z hľadiska utrpenia,  



    bolesti a strachu očakávaným výsledkom s ohľadom na etické aspekty a prospešnosť pre  

    ľudí, zvieratá alebo životné prostredie; 

h) vhodnosť zvolených spôsobov usmrcovania; 

i) spôsobilosť osôb vykonávajúcich usmrcovanie zvierat; 

j) vykonanie postupov; 

k) použitie anestézie, resp. vedecké odôvodnenie toho, že nebude použitá; 

l) opätovné použitie zvierat; 

m) dodržiavanie požiadaviek na starostlivosť a umiestnenie zvierat používaných v súlade  

    s prílohou č. 5 k nariadeniu vlády č. 377/2012 Z.z.;  

n) požiadavku na spätné posúdenie projektu. 

 

Ak etická komisia zistí nesúlad 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.  

Etická komisia vyjadrením súhlasu s projektom odporúča osobe oprávnenej predkladať 

projekt s navrhovanými postupmi na zvieratách na schválenie. Písomná správa o posúdení 

predloženého projektu a vyjadrenie súhlasu etickej komisie je súčasťou žiadosti o schválenie 

projektu, ktorá sa zasiela na ŠVPS SR.  

 

 

                                                               Čl. 3 

Etickú komisiu po vzájomnej dohode schvaľuje ústavná rada PaÚ a menuje a odvoláva 

riaditeľ Parazitologického ústavu SAV v Košiciach. Etickú komisiu tvoria vedeckí pracovníci, 

pričom jednu tretinu komisie tvoria osoby nezávislé od PaÚ. Členovia komisie, ktorí sú 

zamestnancami PaÚ, nesmú byť zainteresovaní na posudzovanom projekte. Počet členov etickej 

komisie je pri hlasovaní nepárny (5). Pri hlasovaní príslušného bodu programu sa nemôže 

zúčastniť ten člen komisie, ktorý je na posudzovanom projekte pokusu závislý. Vtedy sa prizýva 

6. člen (náhradník), aby sa získal nepárny počet hlasov.  
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