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ŠTATÚT 

PORADNEHO ORGÁNU HLAVNÉHO VETERINÁRNEHO LEKÁRA  

 

 

Článok 1  

Úvodné ustanovenia 

(1) Poradný orgán hlavného veterinárneho lekára (ďalej len „orgán“) sa zriaďuje 

podľa § 19 Vyhlášky 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 (ďalej len „Vyhláška“) 

 

(2) Sídlom orgánu je Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 

(ďalej len “ŠVPS SR“), Botanická 17, 842 13 Bratislava 

 

Článok 2 

Základné ustanovenia 

 

(1) Štatút orgánu upravuje jeho postavenie, úlohy, činnosť, prijímanie záverov 

z vypracovaných stanovísk členov orgánu z hľadiska hodnotenia a schvaľovania projektov 

podľa požiadaviek ustanovených v nariadení vlády SR č. 377/2012 Z. z., ktorým sa 

ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat používaných na vedecké alebo vzdelávacie účely 

(ďalej len“nariadenie vlády“) a Vyhlášky  

 

(2) Orgán je stálym poradným orgánom Hlavného veterinárneho lekára SR (ďalej 

len „HVL SR“) v oblasti ochrany zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie 

účely, najmä v schvaľovaní projektov a použitia zvierat v postupoch. 

 

Článok 3 

Orgán - charakteristika 

 

(1) Orgán je kolektívnym orgánom. 

 

(2) Počet členov orgánu je nepárny. Jednotlivých členov menuje HVL SR. Členmi 

orgánu sú vedci so získaným vysokoškolským vzdelaním II. stupňa, ktorí sa zaoberajú 

výskumom najmenej 10 rokov.  

 

(3) Členstvo v orgáne je čestné. Členovia orgánu plnia úlohy orgánu bez nároku na 

finančnú odmenu. Sú oprávnení pri publikovaní vlastných vedeckých prác uvádzať svoje 

členstvo v poradnom orgáne. 

 

(4) Stálych členov menuje a odvoláva HVL SR.  

 

 

(5) Orgán je rozdelený na skupinu členov – vedeckých pracovníkov, ktorá 

posudzuje predložené projekty z etického hľadiska v súlade s požiadavkami podľa § 36 ods. 3 

a 4 nariadenia vlády a na skupinu členov – vedeckých pracovníkov, ktorí posudzujú 

predložený projekt z odborného hľadiska podľa § 37, 39 a 40 nariadenia vlády. 

 

(6) Administratívnu a organizačnú činnosť orgánu zabezpečuje predseda, ktorý je 

zamestnancom ŠVPS SR. 
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Článok 4 

Činnosť orgánu 

 

(1) Orgán vypracováva písomné stanovisko k predkladanému projektu z určených  

hľadísk podľa požiadaviek ustanovených v nariadení vlády, ktoré sumarizuje predseda orgánu 

na ŠVPS SR.  

 

(2) Pri posudzovaní projektu orgán prihliada na stanovisko vypracované etickou 

komisiou užívateľa podľa požiadaviek ustanovených v nariadení a vo vyhláške . 

 

(3) Projekt sa členom orgánu predkladá v elektronickej podobe anonymne so 

zachovaním ochrany duševného vlastníctva a dôverných informácií predkladateľov projektov. 

 

(4) Všetky žiadosti o schválenie projektu sú predkladané na ŠVPS SR, ako 

príslušnému orgánu v oblasti ochrany zvierat podľa § 6 ods. 2 písm. i) bod 2 zákona č. 

39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 

39/2007 Z. z.“). 

 

(5) Predseda orgánu pripraví podklady žiadostí užívateľov na ich rozposlanie 

jednotlivým členom orgánu elektronickou poštou. V prípade neúplného podania žiadostí 

o schválenie projektu predseda vypracuje výzvu na odstránenie nedostatkov v rámci 

správneho konania podľa § 19 ods. 3 zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní v znení 

neskorších predpisov. 

 

(6) Rozhodnutie o schválení alebo zamietnutí žiadosti o schválenie projektu vydá 

ŠVPS SR podľa § 6 ods. 2 písm. i) bod 2 zákona č. 39/2007 Z. z. tak, že prihliada na 

stanovisko orgánu. 

 

Článok 5 

Spolupráca s Národným výborom pre ochranu zvierat používaných na vedecké účely 

 

(1) Orgán spolupracuje s národným výborom pre ochranu zvierat používaných na 

vedecké účely (ďalej len “výbor“), ktorý zriaďuje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka SR (ďalej len „ministerstvo“) podľa čl. 1 ods. 1 písm. aa). zákona č. 39/2007 Z. z. 

v znení zákona č. 242/2012 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov. 

 

(2) Výbor poskytuje orgánu poradenstvo vypracovaním stanoviska. 

 

(3) Orgán môže požiadať výbor písomnou formou o poradenstvo v oblasti 

používania zvierat v postupoch, alebo v rámci vykonávania postupov z hľadiska použitých 

metód alebo duplicity vykonávaných postupov.  

 

(4) Orgán každých 6 mesiacov v písomnej forme predkladá výboru informácie 

o schválených projektoch za určené obdobie, v zmysle počtu schválených projektov, 

zamietnutých projektov a počte prerušených správnych konaní v rámci schvaľovacieho 

procesu. 
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Článok 6 

Vzájomná výmena najlepších postupov  

 

(1) Výbor prijíma údaje z iných členských štátov získané pri postupoch uznaných 

právnymi predpismi Európskej únie. Získané údaje odovzdáva priebežne ministerstvu a ŠVPS 

SR na účel schvaľovania projektov; s cieľom zabrániť duplicite použitých postupov. 

 

(2)  Orgán vypracuje a odovzdá správu o svojej činnosti HVL SR a výboru do 

31.januára za uplynulý kalendárny rok.  

 

Článok 7 

Rokovanie  

 

(1) Orgán sa nebude pravidelne stretávať za účelom rokovania. Jeho spolupráca 

bude prebiehať cez elektronickú poštu. Rokovanie orgánu je neverejné.  

 

(2) Ak predseda orgánu zvolá členov orgánu na rokovanie, ich účasť je 

nezastupiteľná. Neprítomnosť na rokovaní oznámi člen výboru predsedovi najmenej jeden 

deň pred rokovaním. 

 

(3) Každý člen orgánu môže požiadať predsedu o zorganizovanie zasadania orgánu  

 

Článok 8 

Vypracovávanie stanoviska k predloženému projektu 

 

(1) Žiadosti o schvaľovanie projektov budú jednotlivým čelnom zasielané 

elektronickou poštou s tým, že každý člen bude mať 30 pracovných dní na prípravu svojho 

stanoviska k predloženému projektu od dňa doručenia. 

 

(2) Člen orgánu je povinný svoje vypracované stanovisko bezodkladne 

elektronickou poštou zaslať predsedovi orgánu.  

 

(3) So žiadateľom o schválenie projektu komunikuje iba ŠVPS SR. Z toho dôvodu 

všetky nejasnosti vzniknuté pri príprave stanoviska jednotlivými členmi orgánu sa riešia 

elektronickou poštou medzi členom orgánu - predsedom orgánu a žiadateľom o schválenie 

projektu.  

 

Článok 9 

Vedenie záznamov 

 

(1) Členovia orgánu sú povinní vypracované stanovisko k predloženému projektu 

bezodkladne a v určenom čase zaslať na ŠVPS SR predsedovi orgánu a súčasne ho archivovať 

minimálne 5 rokov.  

 

(3) Všetky informácie podávané výboru o činnosti orgánu budú elektronickou 

poštou rozposielané aj jeho jednotlivým členom. 

 

(4) Všetky žiadosti orgánu zasielané na výbor o poskytovanie poradenstva budú 

preposielané všetkým členom orgánu. 
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(5) Členovia orgánu budú informovaní o výsledku schvaľovania predloženého 

projektu aj s poznámkou, či bude potrebné projekt po určitom čase spätne posúdiť 

 

Článok 10 

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Tento štatút nadobúda účinnosť dňom podpisu hlavného veterinárneho lekára 

SR. 

 

(2) Zmeny a doplnenia štatútu schvaľuje hlavný veterinárny lekár SR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc. 

V Bratislave dňa 23.04.2013              hlavný veterinárny lekár SR 

 

 


