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ŠTATÚT
Poradného výboru pre dobré životné podmienky zvierat CEM SAV,
o.z. Ústavu normálnej a patologickej fyziológie
Článok I
Všeobecné ustanovenia
Rozhodnutím vedenia Ústavu normálnej a patologickej fyziológie (ÚNPF) SAV
v Bratislave bol dňa 1. januára 2013 zriadený Poradný výbor pre dobré životné
podmienky zvierat Ústavu normálnej a patologickej fyziológie SAV (ďalej len
„Poradný výbor“ alebo „výbor“). Týmto ÚNPF SAV splnil požiadavku § 25
Nariadenia vlády SR č. 377/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu
zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely. Od 01.01.2018 došlo
k vzniku Centra experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied (CEM SAV),
a to zlúčením pôvodne samostatných právnych subjektov, organizácií SAV, Ústavu
experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV, Ústavu normálnej a patologickej
fyziológie SAV a Ústavu pre výskum srdca SAV. Dohodlo sa, že Poradný výbor
ÚNPF, s mandátom do 05.10.2021, bude naďalej odborným poradným orgánom
organizačnej zložky (o.z.) ÚNPF CEM SAV. Postavenie, úlohy, zloženie a zásady
činnosti Poradného výboru upravuje Štatút Poradného výboru. Štatút je vydaný v
súlade s § 25 a 26 Nariadenia vlády SR č. 377/2012 Z. z. a podľa požiadavky § 13
Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 436/2012 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na ochranu zvierat používaných na
vedecké účely alebo vzdelávacie účely, je uverejnený na webovom sídle pracoviska.
Povinnosti vyplývajúce zo Štatútu sú záväzné pre všetkých členov výboru.

Článok II
Úlohy Poradného výboru
Poradný výbor pre dobré životné podmienky zvierat:
a) poskytuje poradenstvo o záležitostiach týkajúcich sa dobrých životných
podmienok zvierat v súvislosti s ich získaním, umiestnením, so starostlivosťou
o ne a s ich používaním osobám, ktoré manipulujú so zvieratami,
b) poskytuje poradenstvo osobám o uplatňovaní požiadaviek nahradenia
(replacement), obmedzenia (reduction) a zjemnenia (refinement) (zásady 3 R)
a informuje ich o technickom a vedeckom vývoji v oblasti uplatňovania týchto
požiadaviek,
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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.
Členovia Poradného výboru informujú svojich kolegov o aktuálnych záležitostiach
prerokovaných na zasadnutí Poradného výboru, kontrolujú plnenie požiadaviek
Nariadenia vlády SR č. 377/2012 Z. z. a Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR č. 436/2012 Z. z. na svojom pracovisku.
Poradný výbor spolupracuje s Etickou komisiou CEM SAV.

Článok III
Organizačné zloženie, menovanie a rokovanie výboru
1. Poradný výbor má päť členov. Je tvorený predsedom a ďalšími štyrmi členmi. Je
zložený z vedeckých zamestnancov o.z. ÚNPF CEM SAV, riadnym členom je aj
zmluvný veterinárny lekár.
2. Členov Poradného výboru navrhujú vedúci pracovníci o.z. ÚNPF CEM SAV a
menuje ich riaditeľ CEM SAV.
3. Podmienkami členstva v Poradnom výbore sú kvalifikačné predpoklady, odborná
spôsobilosť, občianska bezúhonnosť, súhlas kandidátov s menovaním za člena
Poradného výboru a súhlas so zverejnením mena a priezviska v dokumentáciách a na
webovej stránke o.z. ÚNPF.
4. Členovia výboru sú menovaní na obdobie piatich rokov, počet funkčných období
nie je limitovaný.
5. Členstvo v Poradnom výbore je čestné.
6. Členovia Poradného výboru si spomedzi seba volia predsedu.
7. Poradný výbor pracuje podľa Štatútu a o všetkých rozhodnutiach a činnostiach
vedie písomné záznamy, ktoré podpisuje predseda výboru, v prípade jeho
neprítomnosti poverený člen výboru, ktorý rokovanie výboru vedie. Účasť na
rokovaní výboru potvrdzujú prítomní členovia podpisom na prezenčnej listine.
Rokovanie výboru je neverejné. Výbor sa stretáva jedenkrát za tri mesiace, v prípade
potreby aj viackrát, pričom celková frekvencia stretnutí je podmienená počtom
pripravovaných a bežiacich projektov, množstvom žiadostí o poradenstvo resp.
potrebou riešenia problémov súvisiacich s chodom zverinca. Rokovanie Poradného
výboru zvoláva, vedie a vyhlasuje za ukončené predseda.
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8. Poradný výbor môže na svoje zasadnutie prizývať odborníkov, poradcov, vedúcich
oddelení, riaditeľa CEM SAV a vedeckého riaditeľa o.z. ÚNPF na kvalifikované
riešenie špecifických problémov.
9. Všetci členovia Poradného výboru a prizvaní hostia sú viazaní mlčanlivosťou o
všetkých skutočnostiach, s ktorými sa pri výkone svojej činnosti oboznámia.
Zloženie Poradného výboru o.z. ÚNPF CEM SAV v Bratislave vo funkčnom období
05.10. 2016 – 05.10. 2021 je (Príloha 1 – toto zriadenie je zároveň menovacím
dekrétom pre všetkých členov Poradného výboru):
Predseda:
MVDr. Andrej Barta, PhD. – zmluvný veterinárny lekár
Členovia:
RNDr. Iveta Bernátová, DrSc.
RNDr. Martina Cebová, PhD.
MUDr. RNDr. Angelika Púzserová, PhD.
Mgr. Anna Zemančíková, PhD.

Článok IV
Práva, povinnosti a kompetencie členov výboru
Člen výboru, vrátane predsedu má tieto práva a povinnosti:
a) vstupovať do zverinca,
b) nahliadať do schválených projektov,
c) plniť úlohy podľa Článku II, členovia výboru vo vzájomnej súčinnosti
poskytujú poradenstvo písomne (napr. e-mailom) alebo ústne (napr.
telefonicky), pričom všetky poradenstvá musia byť písomne zaznamenané a
prerokované na zasadnutiach výboru,
d) posudzovať žiadosti, námietky a zaujímať k nim stanoviská,
e) plniť termínované úlohy vyplývajúce pre člena výboru z rokovania výboru,
f) zúčastňovať sa na rokovaniach výboru,
g) oznamovať neúčasť najneskôr 3 dni pred rokovaním výboru.
Predseda výboru:
a) zvoláva a riadi rokovanie výboru, navrhuje jeho program,
b) rozosiela pozvánky na rokovanie výboru,
c) môže prizvať na rokovanie výboru aj iných odborníkov, poradcov, vedúcich
oddelení, riaditeľa CEM SAV a vedeckého riaditeľa o.z. ÚNPF,
d) dohliada a zabezpečuje dodržiavanie zásad objektivity, transparentnosti
a dôvernosti,
e) po vzájomnej dohode prideľuje úlohy členom výboru vyplývajúce z rokovania,
f) zabezpečuje a archivuje prezenčné listiny a zápisnice zo všetkých zasadnutí
výboru,
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g) zabezpečuje vypracovanie formulára na udeľovanie opatrení pri zistenom
nesúlade so stanovenými platnými právnymi predpismi SR, ktorými sa
ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na ochranu zvierat používaných na
vedecké účely alebo vzdelávacie účely (Príloha 2),
h) v prípade neprítomnosti predsedu výbor zastupuje člen zvolený po vzájomnej
dohode výboru.
Kompetencie jednotlivých členov Poradného výboru o.z. ÚNPF CEM SAV v
Bratislave vo funkčnom období 05.10. 2016 – 05.10. 2021:

Predseda:
MVDr. Andrej Barta, PhD. – zmluvný veterinárny lekár. Poskytuje poradenstvo
vedeckým pracovníkom pri príprave nových projektov, pri práci a zaobchádzaní s
laboratórnymi zvieratami a pri zabezpečovaní optimálnych podmienok. Poskytuje
poradenstvo ohľadne operačných techník a pooperačnej starostlivosti o zvieratá.
Poskytuje poradenstvo ohľadne použitia anestetík, analgetík, vrátane anestetických a
analgetických režimov pri vykonávaní postupov a ochranu zvierat počas usmrcovania.
Poskytuje poradenstvo na zlepšovanie životných podmienok zvierat s ohľadom na ich
zdravotný stav. 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.
Členovia:
RNDr. Iveta Bernátová, DrSc. – Poskytuje poradenstvo ohľadne správneho
umiestnenia zvierat a zabezpečenia optimálnych podmienok pre držanie a umiestnenie
laboratórnych zvierat vo zverinci. Poskytuje poradenstvo ohľadne obohatenia
prostredia a dohliada na obohatenie prostredia zvierat.
RNDr. Martina Cebová, PhD. – Poskytuje poradenstvo v oblasti uplatňovania zásad 3
R a sleduje technický a vedecký vývoj v oblasti uplatňovania tejto požiadavky.
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.
MUDr. RNDr. Angelika Púzserová, PhD. – Poskytuje poradenstvo v oblasti
uplatňovania zásad 3 R a sleduje technický a vedecký vývoj v oblasti uplatňovania
tejto požiadavky. 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.
Mgr. Anna Zemančíková, PhD. – Poskytuje poradenstvo vedeckým pracovníkom pri
príprave nových projektov.
Centrum experimentálnej medicíny SAV, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
Tel.: 02/5292 6618, fax: 02/ 5296 8516, e-mail: olga.pechanova@savba.sk

Slovenská akadémia vied

Centrum experimentálnej medicíny
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava

Článok V
Prijímanie rozhodnutí výboru
Rozhodnutia výboru sa prijímajú hlasovaním. Rokovanie je uznášaniaschopné za
účasti viac ako 50 % členov výboru. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas
predsedu, resp. jeho náhradníka. Výsledky hlasovania sa prikladajú k uzneseniu do
zápisu z príslušného rokovania.

Článok VI
Záznamy z rokovania výboru a archivácia
1. Záznam z rokovania výboru obsahuje prezenčnú listinu, zhrnutie prerokovaných
bodov a obsah prijatých uznesení.
2. Výbor archivuje nasledovnú dokumentáciu:
a) zoznam členov výboru a Štatút,
b) zápisnice zo všetkých zasadnutí výboru,
c) dokumentáciu uchováva po dobu minimálne 3 rokov.
3. Záznamy o poradenstve a o ďalších činnostiach súvisiacich s poradenstvom sa na
požiadanie predkladajú orgánu veterinárnej správy.

Článok VII
Záverečné ustanovenia
1. Členovia výboru sa riadia týmto Štatútom.
2. Zmeny a doplnky Štatútu na základe uznesenia Poradného výboru predkladá
písomnou formou predseda výboru riaditeľovi CEM SAV a vedeckému riaditeľovi
o.z. ÚNPF na schválenie.
3. Štatút nadobúda účinnosť dňom podpisu riaditeľom CEM SAV a vedeckým
riaditeľom o.z. ÚNPF.

Článok VIII
Zrušovacie ustanovenie
Dňom 05.10. 2016 sa zrušuje Štatút Poradného výboru pre dobré životné podmienky
zvierat zo dňa 01.12. 2015. Od 01.01.2018, Poradný výbor ÚNPF, s mandátom do
05.10.2021, bude naďalej odborným poradným orgánom organizačnej zložky ÚNPF
CEM SAV.
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V Bratislave dňa 01.01. 2018
RNDr. Michal Dubovický, CSc.
riaditeľ CEM SAV

doc. RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc.
vedecká riaditeľka o.z. ÚNPF

Centrum experimentálnej medicíny SAV, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
Tel.: 02/5292 6618, fax: 02/ 5296 8516, e-mail: olga.pechanova@savba.sk

