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ŠTATÚT ETICKEJ KOMISIE

(1) Etická komisia je odborný poradný orgán pokusného zariadenia pre otázky medicínskej
etiky, zdravotníckej etiky a bioetiky, ktoré vyplývajú zo zdravotnej starostlivosti a ochrany
zdravia zvierat a z niektorých činností, ktoré s ňou súvisia, vrátane etických aspektov
biomedicínskeho výskumu.

(2) Etickú komisiu zriaďuje a oblasť jej pôsobenia určuje riaditeľ/riaditeľka ústavu SAV
po prerokovaní v Ústavnej rade. Etická komisia sa riadi príslušnými právnymi
predpismi.
(3) Členov komisie vymenúva a odvoláva riaditeľka ústavu, po prerokovaní v Ústavnej
rade.
(4) Funkcia člena komisie je nezastupitel'ná a čestná.

(5) Činnosť komisie upravuje tento štatút a rokovací poriadok komisie.
Etická komisia posudzuje:
a) opodstatnenosť pripraveného pokusu a použitie zvierat v pokuse,
b) súlad účelu pokusu s §4 NV SR č.377/2012 Z.z.
c) jedinečnosť pripravovaného pokusu,
d) existenciu alternatívnej metódy bez použitia zvierat na dosiahnutie cieľa pokusu s
porovnateľnou validitou a reprodukovateľnosťou,
e) systém zabezpečenia a dodržiavania zásady nahraditeľnosti zvierat, zásady zjemnenia
pokusu použitím anestézie a analgetík a zásady znižovania počtu zvierat (zásady 3R),
f) optimálnosť použitia druhu zvieraťa navrhnutého na použitie do pokusu z hľadiska
vývoja prahu citlivosti na bolesť,

g) počet použitých zvierat na zachovanie reprodukovateľnosti a validity pokusu,
h) dodržiavanie požiadaviek na starostlivosť a umiestnenie zvierat používaných na
pokusné účely alebo na iné vedecké účely v súlade s prílohou č.5 NV SR č.377/2012
Z.z.
(6) Etická komisia vyjadrením súhlasu s projektom pokusu odporúča osobe oprávnenej
predkladať projekt pokusu, jeho predloženie na schválenie. Etická komisia v prípade nesúladu
projektu pokusu s požiadavkami na ochranu zvierat podľa tohto nariadenia vlády a osobitného
predpisu (§ 22 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 99/2008
Z. z. a v znení zákona č. 299/2009 Z. z.) odporučí predkladateľovi upraviť časti projektu, v
ktorých bol nesúlad zistený.
(7) Etická komisia písomne vypracuje správu o posúdení projektu predloženého k pokusu.
Správa obsahuje aj vyjadrenie súhlasu s pripravovaným pokusom, ktorý bude súčasťou
žiadosti o schválenie pokusu.
(8) Etická komisia vykonáva každoročnú revíziu už schválených projektov pokusov v
pokusnom zariadení, ktoré sú schválené na obdobie dlhšie ako 1 rok.
(9) Etickú komisiu tvoria vedeckí pracovníci (minimálne 5 členov), pričom aspoň jedna
tretina členov etickej komisie sú vedeckí pracovníci nezávislí od pokusného zariadenia, a ak
je to možné, nezainteresovaní na pokuse.
(10) Etická komisia je uznášaniaschopná, ak sa na zasadnutí zúčastní nadpolovičná väčšina jej
členov.
(11) Zasadnutie Etickej komisie podľa potreby zvoláva a program jej rokovania určuje
predseda resp. podpredseda komisie. Z priebehu rokovania a o prijatých záveroch sa
vyhotovuje zápisnica, ktorá sa doručí členom komisie a riaditeľovi ústavu.
(12) Etická komisia ÚMFG SAV má 7 členov menovaných riaditeľkou/ riaditeľom ústavu:
Predseda: Mgr. Zuzana Bačová, PhD. (ÚEE SAV)
Podpredseda: RNDr. Marta Novotová, CSc. (ÚMFG SAV)

Členovia: Mgr. Michaela Pavlovičová, PhD.. (ÚMFG SAV)
Ing. Helena Kavcová (ÚMFG SAV)
Mgr. Anton Mišák, PhD. (ÚMFG SAV)
Mgr. Stanislav Babic PhD.(ÚEE SAV)
Gizela Gajdošíková (ÚMFG SAV
(13) Náplň práce etickej komisie na ÚMFG SAV:
a) posudzuje výskumné projekty a žiadosti o granty (experimentálne projekty konané na
živočíchoch) z etického hľadiska,
b) experimentálne projekty posudzuje z hľadiska medzinárodných princípov pre
biomedicínsky výskum na zvieratách (CIOMS, Ženeva, 1985).

Organizačný a rokovací poriadok Etickej komisie bol prerokovaný na zasadnutí Ústavnej rady
ÚMFG SAV dňa 27.2.2014 a nadobúda platnosť a účinnosť od dátumu jej podpisu.
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