Štatút Etickej komisie pre pokusy na zvieratách
Zmysle ustanovení § 21 nariadenia vlády SR č. 23/2009 Z. Z., ktorým sa ustanovujú
požiadavky na ochranu zvierat používaných na pokusné účely alebo na iné vedecké účely,
bola zriadená Etická komisia ŠVPÚ Košice v tomto zložení:
Predseda: MVDr. Zuzana Hurníková, PhD., PaÚ SAV Košice
Tajomník: Doc. MVDr. Anna Ondrejková, PhD., UVLaF Košice
Členovia: MVDr. Ladislav Molnár, PhD., UVLaF Košice
MVDr. Gabriela Gadusová, ŠVPÚ Košice
MVDr. Peter Lukačín, RVPS Košice - mesto
Členovia komisie sú nezávislý od posudzovaného projektu pokusu na ŠVPÚ Košice.
Etická komisia bude pracovať v súlade s týmto rokovacím poriadkom
Článok 1
Predseda komisie alebo ním poverený člen zvoláva rokovanie komisie podľa potreby.
Článok 2
Tajomník komisie po organizačnej, technickej a materiálnej stránke zabezpečuje rokovanie
komisie. Rozosiela podkladový materiál a program rokovania, tak aby boli doručené členom
komisie najmenej 1 týždeň pred dňom rokovania. Vyhotovuje zápis z rokovania, ktorého
znenie schvaľuje predseda, alebo ním poverená osoba.
Článok 3
Účasť pre členov komisie je nezastupiteľná. Člen, ktorý sa nemôže zúčastniť rokovania, môže
splnomocniť iného člena, aby tlmočil jeho názor.
Etická komisia posudzuje:
1. opodstatnenosť pripravovaného pokusu a použitie zvierat v pokuse
2. súlad účelu pokusu s § 3 NV SR č. 23/2009 Z. z.
3. jedinečnosť pripravovaného pokusu
4. existenciu alternatívnej metódy bez použitia zvierat na dosiahnutie cieľa pokusu s
porovnateľnou validitou a reprodukovateľnosťou.
5. systém zabezpečenia a dodržiavania zásady nahraditeľnosti zvierat, zásady zjemnenia
pokusu použitím anestézie a analgetík, a zásady znižovania počtu zvierat ( zásady 3 R ).
6. optimálnosť použitia druhu zvieraťa navrhnutého na použitie v pokuse z hľadiska vývoja
prahu citlivosti na bolesť.
7. počet použitých zvierat na zachovanie reprodukovateľnosti a validity pokusu.
8. dodržanie požiadaviek na starostlivosť a umiestnenie zvierat používaných na pokusné účely
alebo na iné vedecké účely v súlade s prílohou č. 1 NV SR č. 23/2009 Z. z.,
9. každoročne reviduje projekty pokusov v pokusnom zariadení, ktoré sú schválené na
obdobie dlhšie, ako jeden rok
Etická komisia písomne vypracuje správu o posúdení projektu. Správa obsahuje aj vyjadrenia
súhlasu s pripravovaným pokusom, ktorý bude súčasťou žiadosti o schválenie pokusu.

Článok 4
Rokovanie vedie predseda komisie. Počas jeho neprítomnosti rokovanie vedie ním poverený
člen. Komisia sa o prerokovávaných otázkach uznáša verejným hlasovaním. Komisia je
uznášaniaschopná, ak sa na jej rokovaní zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých členov.
Uznáša sa väčšinou hlasov členov prítomných na rokovaní.
Záverom rozhodnutia etickej komisie je :
- vyjadrenie súhlasu s predkladaným projektom pokusu
- odporúčanie osobe oprávnenej predkladať projekt pokusu, jeho predloženie na schválenie
ŠVPS SR Bratislava, ktorý bude súčasťou žiadosti o schválenie pokusu
- v prípade zistenia nesúladu projektu pokusu s požiadavkami na ochranu zvierat podľa
NV SR č. 23/2009 , komisia odporučí predkladateľovi projektu pokusu upraviť časť
projektu, v ktorom bol nesúlad zistený,
Pri svojej činnosti sa členovia EK riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi
a dodržiavajú mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa pri výkone svojich povinností,
vyplývajúcich z členstva v EK pre zaobchádzanie so zvieratami na ŠVPÚ Košiciach,
dozvedeli.

v Košiciach 1.10.2012
MVDr. Zuzana Hurníková, PhD
predseda EK

