
ŠTATÚT 
Poradného výboru pre dobré životné podmienky zvierat, 

zriadeného pri užívateľovi: 
Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Odbojárov 10, 83232 Bratislava 

 
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 účely alebo vzdelávacie účely a v súlade s § 
13 Vyhlášky ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 436/2012 ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o požiadavkách na ochranu zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie 
účely. 
 
Článok 1 
Všeobecné ustanovenia 
Poradný výbor pre dobré životné podmienky zvierat Farmaceutickej fakulty UK (ďalej len „Poradný 
výbor“) je odborným poradným orgánom pre užívateľa Farmaceutickú fakultu UK. 
 
Článok 2 
Úlohy Poradného výboru 
1. Podľa § 26 Nariadenia vlády SR č. 377/2012 Z.z., Poradný výbor: 
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, obmedzenia a zjemnenia 
(„3R“) 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. 

2.  Záznamy o poradenstve, ktoré bolo poskytnuté poradným výborom pre dobré životné podmienky 
zvierat, a záznamy o ďalších činnostiach súvisiacich s poradenstvom musia byť uchovávané aspoň 
tri roky a na požiadanie sa predkladajú orgánu veterinárnej správy. 

 
Článok 3 
Organizačné zloženie Poradného výboru 
a) Poradný výbor má 5 členov. Je zložený z 3 vedeckých pracovníkov Farmaceutickej fakulty UK 

v Bratislave, s osvedčením o spôsobilosti pracovať s laboratórnymi zvieratami a riadnym členom je 
aj zmluvný veterinárny lekár. 

b) Členovia výboru sú menovaní na obdobie piatich rokov, počet funkčných období nie je 
obmedzený. 

c) Funkcia člena Poradného výboru je čestná. 
d) Poradný výbor môže na svoje zasadnutie prizývať odborníkov na kvalifikované riešenie 

špecifických problémov. 
e) Všetci členovia Poradného výboru a prizvaní hostia sú viazaní mlčanlivosťou o informáciách, 

s ktorými sa pri výkone svojej činnosti oboznámia. 
 
  



Článok 4 
Menovanie členov 

a) Členov Poradného výboru menuje dekan Farmaceutickej fakulty na návrh vedúcich pracovísk, 
ktoré vykonávajú postupy v zariadení užívateľa Farmaceutickej fakulty. 

b) Členovia Poradného výboru si spomedzi seba zvolia predsedu. 
c) Povinnosti členov výboru vyplývajú z § 26 Nariadenia vlády 377/2012, ktoré sú citované 

v článku 2 tohto štatútu. Navyše: 
 
Predseda: 
V prípade potreby zvoláva členov Poradného výboru, za účelom vykonávania povinností 
Poradného výboru. 
 
Veterinárny lekár: 
Poskytuje poradenstvo ohľadne anestetických a analgetických režimov pri vykonávaní 
postupov v zariadení užívateľa Farmaceutickej fakulty UK. 
 
Všetci členovia Poradného výboru sledujú vývoj a výsledky projektov s využitím postupov na 
experimentálnych zvieratách riešených na Farmaceutickej fakulte UK  v zmysle bodu d) § 26 
Nariadenia vlády 377/2012 Z.z. 
 

Článok 5 
Právomoci Poradného výboru 
Poradný výbor má právo (mená priamo zodpovedných osôb v zátvorke ): 
a) nahliadať do schválených projektov (Mgr. Peter Vavrinec, PhD., doc. PharmDr. Jan Klimas, PhD. 
MPH). 
b) vstupovať do zverinca za účelom kontroly umiestnenia zvierat (Alena Hnízdová, doc. PharmDr. Jan 
Klimas, PhD. MPH), 
c) kontrolovať dodržiavanie 3R a získavanie nových informácií ohľadom 3R podľa najnovších direktív a 
poznatkov (PharmDr. Eva Kráľová, PhD). 
d) kontrolovať a starostlivosť o zvieratá počas vykonávania projektov (Dr. Peter Vavrinec, MVDr. 
Pavel Šimun, doc. PharmDr. Jan Klimas, PhD. MPH). 

 
Záznamy z rokovania Poradného výboru a archivácia 
Záznamy o poradenstve a ďalších činnostiach súvisiacich s poradenstvom musia byť uchovávané 
aspoň tri roky a na požiadanie sa predkladajú kontrolnému orgánu Štátnej veterinárnej a 
potravinovej správy SR. 
 
Článok 6 
Záverečné ustanovenia 

a) Zmeny a doplnky štatútu vykonáva predseda Etickej komisie pre animálne experimenty pri 
Farmaceutickej fakulte UK. 

b) Štatút bude zverejnený na webovom sídle užívateľa. 
c) Štatút nadobúda účinnosť dňom podpisu štatutárneho zástupcu Farmaceutickej fakulty UK. 

 
 
V Bratislave, 15.12. 2016 
 
 

 

Prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD. 
dekan Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave 


