Štatút
Poradného výboru pre dobré životné podmienky zvierat
na Parazitologickom ústave SAV

Preambula
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 musí mať užívateľské
zariadenie odborne spôsobilú osobu, ktorá zodpovedá za dohliadanie na dobré životné
podmienky zvierat a starostlivosť o zvieratá v zariadení., zabezpečuje, aby osoby manipulujúce
so zvieratami mali prístup k informáciám, ktoré sú špecifické pre druhy zvierat v zariadení
a zodpovedá za to, aby mali osoby príslušné vzdelanie a spôsobilosti a priebežne sa školili.
Užívateľ zároveň musí vo svojom zariadení zriadiť poradný výbor pre dobré životné podmienky
zvierat, ktorý spolupracuje so zmluvným veterinárnym lekárom a príslušne kvalifikovaným
odborníkom.
Na základe uznesenia ústavnej rady Parazitologického ústavu SAV zo dňa 14. 3. 2014 bol
ustanovený Poradný výbor pre dobré životné podmienky zvierat na PaÚ SAV (ďalej len
Poradný výbor PaÚ SAV). Bol ustanovený v tomto zložení:
Odborná sekcia:
MVDr. Alžbeta Kőnigová, PhD. – predseda Poradného výboru PaÚ SAV
RNDr. Juraj Ševc, PhD.
MVDr. Martin Král - zmluvný veterinárny lekár
Etická sekcia:
RNDr. Bronislava Víchová, PhD. – tajomník PV PaÚ SAV
RNDr. Viktória Majláthová, PhD.
Poradný výbor PaÚ SAV bude pracovať v súlade s týmto štatútom.

Čl. 1
Všeobecné ustanovenia
Poradný

výbor

PaÚ

SAV

je

odborným

poradným

orgánom

pre

zvieratník

Parazitologického ústavu SAV. Tento poradný výbor je zodpovedný za rozširovanie
informácií z oblasti 3R v schválenom užívateľskom zariadení. Povinnosti vyplývajúce
zo Štatútu Poradného výboru PaÚ SAV sú záväzné pre všetkých členov výboru.
Štatút Poradného výboru PaÚ SAV ustanovuje a upravuje postavenie, úlohy, zloženie
ako aj zásady činnosti dotknutého výboru.
Čl. 2
Úlohy Poradného výboru
1. Úlohou Poradného výboru je poskytovať informácie a poradenstvo v otázkach
dobrých životných podmienok zvierat v súvislosti s ich nadobúdaním, umiestnením,
starostlivosťou a manipuláciou v zariadení užívateľa.
2. Poradný výbor kontroluje plnenie požiadaviek NV SR č. 377/2012 Z.z. a Vyhlášky
MPRV SR č. 436/2012 Z.z. v zariadení užívateľa.
3. Poradný výbor dohliada na správnosť interných prevádzkových postupov v zariadení
užívateľa, správne umiestnenie zvierat, dodržiavanie zásad 3 R, dobré životné
podmienky v chovnom a užívateľskom zariadení, obohacovanie prostredia, použitie
anestézie, analgézie, stupeň krutosti postupov a ochranu zvierat počas usmrcovania.
4. Poradný výbor sleduje vývoj a výsledky projektov v súvislosti s dodržiavaním zásad 3
R. Členovia Poradného výboru majú za účelom kontroly dodržiavania schválených
postupov právo nahliadnuť do rozhodnutí o schválení projektov a po dohode s osobou
zodpovednou za starostlivosť o zvieratá právo vstupovať do priestorov zvieratníka.
5. Poradný výbor spolupracuje s Etickou komisiou Parazitologického ústavu SAV.
Čl. 3
Organizačné zloženie výboru
a)

Poradný výbor tvoria pracovníci medicínskeho a biologického zamerania. Počet členov
je nepárny, vrátane predsedu poradného výboru.

b)

Členovia výboru, vrátane predsedu, sú menovaní na obdobie 5 rokov. Počet funkčných

období nie je limitovaný. Funkcia člena Poradného výboru je nezastupiteľná a čestná.
c)

Poradný výbor PaÚ SAV môže a má právomoci pozývať na zasadnutia výboru
odborníkov a poradcov z praxe na kvalifikované riešenie problematiky z odborných
oblastí, ktoré nie sú obsadené stálymi členmi výboru a v prípade nejednoznačného
stanoviska k prerokovanej záležitosti.

d)

Stáli členovia Poradného výboru PaÚ SAV, ako aj prizvaní odborníci a poradcovia sú
zaviazaní mlčanlivosťou o informáciách, ktoré sa dozvedia z poskytnutej dokumentácie
v priebehu rokovania a pri vykonávaní dozoru nad priebehom štúdie, testovania alebo
projektu výskumu.

e)

Poradný výbor PaÚ SAV pracuje podľa tohto štatútu, pričom o všetkých svojich
rozhodnutiach vedie písomné záznamy. Poradný výbor PaÚ SAV sa stretáva podľa
potreby pred každým predloženým projektom. Rokovanie Poradného výboru zvoláva,
vedie a vyhlasuje za ukončené predseda.
Čl. 4
Menovanie členov

a)

Predsedu Poradného výboru PaÚ SAV navrhuje riaditeľ PaÚ SAV, členov navrhuje
predseda Poradného výboru a schvaľuje, vymenúva a odvoláva ich riaditeľ po
predchádzajúcom prerokovaní na vedeckej rade PaÚ SAV.

b)

Podmienkou členstva v Poradnom výbore je:

-

požadované vzdelanie a skúsenosti

-

občianska bezúhonnosť

-

súhlas navrhovanej osoby s menovaním za člena výboru

-

súhlas so zverejnením mena, priezviska, pracoviska v dokumentoch a na webovej
stránke PaÚ;

-

záväzok mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach, dôverného charakteru, o ktorých sa
ako člen dozvie v súvislosti so svojím členstvom v Poradnom výbore PaÚ SAV.
Čl. 5
Úlohy členov Poradného výboru PaÚ SAV

Poradný výbor je rozdelený na dve sekcie:

-

etická sekcia zaoberajúca sa dobrými životnými podmienkami zvierat z etického
hľadiska;

-

odborná sekcia zaoberajúca sa dobrými životnými podmienkami zvierat z odborného
hľadiska.
Všetci členovia Poradného výboru PaÚ SAV sa pri výkone svojej funkcie riadia

Nariadením Vlády Slovenskej republiky 377/2012 Z.z., Vyhláškou 436/2012 Z.z. a týmto
štatútom.
Členovia Poradného výboru podľa §25 odsek 2) Nariadenia Vlády Slovenskej republiky
377/2012 Z.Z. pre splnenie požiadaviek na zabezpečenie dobrých životných podmienok
zvierat dostávajú informácie od určeného veterinárneho lekára alebo kvalifikovaného
odborníka podľa §24 Nariadenia Vlády Slovenskej republiky 377/2012 Z.z.
Predseda Poradného výboru PaÚ SAV:
- navrhuje členov Poradného výboru PaÚ SAV,
- zvoláva, riadi rokovanie Poradného výboru PaÚ SAV, ako aj navrhuje jeho program,
- zodpovedá za dodržiavanie štatútu a rokovacieho poriadku,
- dohliada a zabezpečuje dodržiavanie zásad objektivity, transparentnosti a dôvernosti,
- prizýva na rokovanie Poradného výboru PaÚ SAV odborníkov a poradcov,
- po vzájomnej dohode prideľuje úlohy členom Poradného výboru PaÚ SAV.
Tajomník Poradného výboru PaÚ SAV:
- zabezpečuje rokovanie Poradného výboru,
- rozosiela pozvánky na rokovanie výboru,
- zabezpečuje administratívne úlohy a úkony spojené s činnosťou výboru, píše a archivuje
prezenčné listiny a zápisnice zo všetkých zasadnutí výboru,
- zastupuje predsedu poradného výboru v prípade jeho neprítomnosti.
Zmluvný veterinárny lekár:
-

poskytuje poradenstvo o záležitostiach týkajúcich sa dobrých životných podmienok
zvierat v súvislosti s ich získavaním, umiestnením, so starostlivosťou o ne a s ich

používaním osobám, ktoré manipulujú so zvieratami;
-

sleduje použitie anestézie, analgetík, stupeň krutosti postupov a ochranu zvierat počas
usmrcovania.

Členovia Poradného výboru PaÚ SAV:
-

poskytujú poradenstvo osobám o uplatňovaní požiadaviek nahradenia, obmedzenia
a zjemnenia (3R) a informujú ich o technickom a vedeckom vývoji v oblasti uplatňovania
týchto požiadaviek;

-

sledujú vývoj a výsledky projektov v súvislosti s dodržiavaním zásad 3R, pričom
zohľadňuje účinok na používané zvieratá a identifikujú prvky, ktoré ďalej prispievajú
k nahradeniu, obmedzeniu a zjemneniu, a poskytujú o týchto prvkoch poradenstvo;

-

monitorujú dobré životné podmienky v chovnom a užívateľskom zariadení;

-

informujú

dotknutých

pracovníkov

o aktuálnych

skutočnostiach

prerokovaných

v priebehu zasadnutia Poradného výboru, súčasne kontrolujú plnenie požiadaviek
Nariadenia Vlády Slovenskej republiky 377/2012 Z.Z., ako aj Vyhlášky 436/2012 Z.z. na
pracovisku.
Čl. 6
Rokovanie výboru
a)

Rokovanie Poradného výboru je neverejné.

b)

Rokovanie Poradného výboru PaÚ SAV zvoláva, vedie a vyhlasuje za ukončené
predseda.

c)

Poradný výbor sa stretáva pred každým predkladaným projektom, v prípade potreby aj
opakovane.

c)

Z rokovania sa vypracúva písomný záznam, ktorý podpisuje predseda výboru, v prípade
jeho neprítomnosti tajomník alebo menovaný člen Poradného výboru, ktorý rokovanie
viedol.
Čl. 7
Záznamy z rokovania a ich archivácia
Poradný výbor vyhotovuje z každého zasadania záznam, ktorý obsahuje komplexné

