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ŠTATÚT 
 

Poradný výbor pre dobré životné podmienky zvierat 

Ústavu patologickej fyziológie LF UK 

pre pokusy na zvieratách a iné biomedicínske experimenty 
 
Preambula 
Rozhodnutím vedenia Ústavu patologickej fyziológie LF UK na základe nariadenia vlády 
Slovenskej republiky §16 č. 23/2009 Z.z. a (ďalej len „NV SR“), , NV SR č.377/2012 a (ďalej 
len „NV SR“), Vyhláška č.436/2012 bola dňa 15.04.2016 zriadený poradný výbor pre 
posudzovanie dodržiavania dobrých životných podmienok zvierat v pokusnom zariadení 
Ústavu patologickej fyziológie LF UK (ďalej len „pokusné zariadenie“). 
 
Článok I 
Poradný výbor pre dobré životné podmienky zvierat v pokusnom zariadení Ústavu 
patologickej fyziológie (ďalej len poradný výbor ÚPF)  na základe nariadenia vlády§16 č. 
23/2009 Z.z., NV SR č.377/2012 a (ďalej len „NV SR“), Vyhláška č.436/2012 Nariadenia vlády 
SR Z.z. 377/2012 § 26 bude vychádzať z etických princípov fyziologického a 
patofyziologického výskumu vykonávaného na zvieratách zakotvených v relevantných 
medzinárodných dokumentoch a dohodách. 

Článok II 
 
Úlohy poradného výboru 
 
(1) Poradný výbor podľa Nariadenia vlády SR §16 č.. č. 23/2009 Z.z.,. NV SR § 

26377/2012: 

a) bude poskytovať 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 budú manipulovať so zvieratami,  

b) bude poskytovať poradenstvo osobám o uplatňovaní požiadaviek nahradenia, 
obmedzenia a zjemnenia a bude informovať ich o technickom a vedeckom vývoji 
v oblasti uplatňovania týchto požiadaviek,  

c) bude zavádzať a skúmať interné prevádzkové postupy, ak ide o monitorovanie, 
podávanie správ a následné opatrenia v súvislosti s dobrým životnými podmienkami 
zvierat umiestnených alebo používaných v pokusnom zariadení. 

d) Bude sledovať vývoj a výsledky projektov, pričom bude zohľadňovať účinok na 
používané zvieratá a identifikovať prvky, ktoré ďalej prispievajú k nahradeniu, 
obmedzeniu a zjemneniu, a poskytuje o týchto prvkoch poradenstvo, 

 



 
(2) Záznamy o poradenstve ktoré budú poskytnuté poradným výborom pre dobré 

životné podmienky zvierat, záznamy o ďalších činnostiach súvisiacich s poradenstvom 
budú uchovávané aspoň 3 roky  a na požiadanie sa predložia orgánom veterinárnej 
správy 

 
Článok III 
 
Organizačné zloženie poradného výboru ÚPF 
 
Poradný výbor ÚPF podľa NV SR Z.z. 377/2012 § 25 bude zložený z dvoch členov, ktorí budú 
zodpovedný za zabezpečenie dobrých životných podmienok zvierat a starostlivosti o ne. 
Ďalej poradný výbor ÚPF  bude dostávať informácie od určeného veterinárneho lekára. 
Odborná kvalifikácia poradného výboru  bude podmienená s vysokoškolským vzdelaním, 
 vedeckou pracovnou pozíciou a praxou v experimentálnej práce.  
 
Článok IV 
 
Určený veterinárny lekár podľa NV SR Z.z. 377/2012 § 24: 
MVDr. Bučko Stanislav, Veterinárna ambulancia pre malé zvieratá, IČO: 30817846 
 
Článok V 
Revízna činnosť poradného výboru ÚPF 
Poradný výbor ÚPF bude dvakrát ročne organizovať  pre všetkých zainteresovaných 
pracovníkov v experimentálnej práce školenia zamerané na získavanie najnovších poznatkov 
v  oblasti dodržiavania dobrých životných podmienok zvierat a starostlivosti o ne. 
 
Článok VII 
Záverečné ustanovenia 
 
Poradný výbor ÚPF sa pri vykonávaní svojej činnosti sa bude riadiť štatútom poradného 
výboru pre dobré životné podmienky zvierat Ústavu patologickej fyziológie LF UK 
vychádzajúceho z  NV SR č.377/2012, Vyhláška č.436/2012  a iných záväzných predpisov 
a nariadení.  
Tento štatút nadobúda účinnosť dňom podpisu prednostom Ústavu patologickej fyziológie LF 
UK. Zmeny a doplnky tohto štatútu navrhujú členovia poradného výboru ÚPF a schvaľuje 
prednosta Ústavu patologickej fyziológie LF UK. 
 
 
 
V Bratislave 31.03.2021 
 
 
 

Prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc. 
prednosta Ústavu patologickej fyziológie LF UK 


