ŠTATÚT
Poradného výboru pre dobré životné podmienky zvierat Ústavu biologických
a ekologických vied UPJŠ Prírodovedeckej fakulty v Košiciach

Štatút je vydaný v súlade s ustanoveniami Nariadenia vlády SR č. 377/2012 Z.z., ktorým sa
ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat používaných na vedecké alebo vzdelávacie účely
a v súlade s vyhláškou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 436/2012 Z.z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na ochranu zvierat používaných na vedecké
alebo vzdelávacie účely.
Článok 1
Všeobecné ustanovenia
a) Poradný výbor Ústavu biologických a ekologických vied UPJŠ Prírodovedeckej
fakulty (ÚBEV UPJŠ PF) v Košiciach pre dobré životné podmienky zvierat (ďalej
Poradný výbor) je odborným poradným orgánom, zodpovedným za zabezpečenie
dobrých životných podmienok zvierat a za rozširovanie informácií z oblasti zásad 3R
v schválenom užívateľskom zariadení – Zverinci ÚBEV - medzi vedeckými
a vedecko-pedagogickými pracovníkmi. Povinnosti vyplývajúce zo Štatútu Poradného
výboru sú záväzné pre všetkých členov výboru.
b) Tento štatút upravuje postavenie, úlohy, zloženie a zásady jeho činnosti.

Článok 2
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, 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 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.
Poradný výbor spolupracuje:
a) S Národným výborom na ochranu zvierat používaných na vedecké alebo vzdelávacie
účely v oblasti získavania a umiestnenia zvierat, ich používania v postupoch,
zabezpečuje vzájomnú výmenu najlepších postupov.
b) s Etickou komisiou ÚBEV UPJŠ PF v Košiciach.

Článok 3
Organizačné zloženie výboru
a) Poradný výbor má štyroch členov. Je zložený z vedeckých alebo vedeckopedagogických zamestnancov ÚBEV UPJŠ PF, riadnym členom je aj zmluvný
veterinárny lekár.
b) Členstvo v Poradnom výbore je časovo neobmedzené, trvá počas platnosti pracovnej
zmluvy jeho členov.
c) Funkcia člena Poradného výboru je nezastupiteľná a čestná.
d) Poradný výbor môže na svoje zasadnutie prizývať odborníkov na kvalifikované
riešenie špecifických problémov v postupoch.
e) Všetci členovia Poradného výboru a prizvaní hostia sú viazaní mlčanlivosťou
o dôverných informáciach, s ktorými sa pri výkone svojej činnosti oboznámia (z
dostupnej dokumentácie pri rokovaní, pri vykonávaní kontroly postupov využívaných
v projektoch).
Článok 4
Menovanie členov a ich kompetencie
a) Predsedu, tajomníka a členov poradného výboru navrhuje riaditeľ ÚBEV, menuje ich
štatutárny zástupca UPJŠ PF.
b) Podmienkou členstva vo výbore je:
1. občianska bezúhonnosť
2. požadované vzdelanie a skúsenosti
3. súhlas navrhovanej osoby s menovaním za člena výboru
4. súhlas so zverejnením mena, priezviska, pracoviska v materiáloch
5. záväzok mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach dôverného charakteru,
o ktorých sa člen dozvie v súvislosti so svojím členstvom vo výbore
c) Zloženie a kompetencie jednotlivých členov Poradného výboru je nasledovné:
Predseda:
Doc. RNDr. Zuzana Daxnerová, CSc.
- poskytuje poradenstvo pracovníkom pri príprave nových projektov, zabezpečuje
zavádzanie nových postupov
- zvoláva a riadi rokovanie výboru, navrhuje jeho program
- zodpovedá za dodržiavanie tohto štatútu
- dohliada na dodržiavanie zásad objektivity, transparentnosti a dôvernosti
Tajomník:
RNDr. Terézia Kisková, PhD.
- zabezpečuje súlad činnosti Poradného výboru a prevádzky Zverinca ÚBEV s platnou
legislatívou
- poskytuje poradenstvo v oblasti uplatňovania zásad 3R
- zabezpečuje rozširovanie informácií špecifických pre druhy zvierat umiestnené v
zariadení
- sleduje vývoj a výsledky projektov zohľadňujúc účinok na používané zvieratá
- zabezpečuje vypracovanie záznamu z rokovania výboru
Členovia:
Eva Pástorová

- poskytuje poradenstvo v záležitostiach správneho ustajnenia laboratórnych zvierat a
zabezpečenia optimálnych životných podmienok pre držanie zvierat vo Zverinci
ÚBEV
MVDr. Martin Král
- poskytuje poradenstvo ohľadne anestetických a analgetických postupov pri
vykonávaní experimentov
- poskytuje poradenstvo v oblasti zlepšenia životných podmienok zvierat s ohľadom
na ich zdravotný stav

Článok 5
Právomoci Poradného výboru
Poradný výbor má právo:
a) nahliadať do schválených projektov
b) vstupovať do zverinca za účelom kontroly umiestnenia zvierat
c) kontrolovať dodržiavanie zásad 3R
d) kontrolovať umiestnenie, starostlivosť a manipuláciu so zvieratami

Článok 6
Rokovanie výboru, záznamy z rokovania a ich archivácia
a) Rokovanie Poradného výboru je neverejné, koná sa jedenkrát ročne, v prípade potreby
aj viackrát. Rokovanie zvoláva, vedie a vyhlasuje za ukončené predseda.
b) Z rokovania sa vypracuje záznam, ktorý podpisuje predseda výboru, v prípade jeho
neprítomnosti tajomník výboru. Záznam obsahuje zhrnutie prerokovaných bodov
a obsah prijatých uznesení.
c) Účasť na rokovaní výboru potvrdzujú prítomní členovia podpisom na prezenčnej
listine.
d) Záznamy z rokovania výboru a prezenčné listiny archivuje tajomník výboru po dobu
najmenej 3 rokov.

Záverečné ustanovenia
a) Členovia výboru sa riadia týmto štatútom.
b) Tento štatút nadobúda účinnosť dňa 15.10.2016

Doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.
dekan UPJŠ Prírodovedeckej fakulty v Košiciach

