IMUNA PHARM, a.s.

Jarková 17
082 22 Šarišské Michaľany
Slovenská Republika

Štatút
Poradného výboru IMUNA PHARM, a.s. v Šarišských
Michaľanoch pre dobré životné podmienky zvierat

Účel
Podľa § 25 a § 26 Nariadenia vlády SR č. 377/2012 Z.z., ktorým sa ustanovujú
požiadavky na ochranu zvierat používaných na vedecké alebo vzdelávacie účely, sa vydáva
tento
Štatút
Poradného výboru IMUNA PHARM, a.s. v Šarišských Michaľanoch pre dobré
životné podmienky zvierat

Všeobecné ustanovenia
Poradný výbor IMUNA PHARM, a.s. v Šarišských Michaľanoch pre dobré životné
podmienky zvierat (ďalej len ,, Poradný výbor“) je odborným poradným orgánom pre
zvieratník pri IMUNA PHARM, a.s.. Tento Poradný výbor je zodpovedný za rozširovanie
informácií z oblasti 3R v schválenom užívateľskom zariadení. Povinnosti vyplývajúce zo
Štatútu Poradného výboru pri IMUNA PHARM, a.s. v Šarišských Michaľanoch ( ďalej len
,,Štatút Poradného výboru“) pre dobré životné podmienky zvierat sú záväzné pre všetkých
členov výboru.
Štatút Poradného výboru ustanovuje a upravuje postavenie, úlohy, zloženie ako aj
zásady činnosti dotknutého výboru.
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Organizačné zloženie výboru
a) Poradný výbor tvoria pracovníci medicínskeho, biologického, chemického, ako aj
humánneho, technického, ekonomického zamerania, či ďalšie odborne spôsobilé
osoby. Počet členov je nepárny, vrátane predsedu poradného výboru.
b) Siedmi členovia výboru, vrátane predsedu, sú menovaní na obdobie 5 rokov, pričom
ich menovanie je možné opakovať, čo znamená, počet funkčných období nie je
limitovaný. Funkcia člena Poradného výboru je nezastupiteľná a čestná.
c) Poradný výbor môže a má právomoci pozývať na zasadnutia výboru odborníkov
a poradcov z praxe na kvalifikované riešenie problematiky z odborných oblastí, ktoré
nie sú obsadené stálymi členmi výboru, ako aj v prípadoch, keď v rámci
rozhodovania výboru dôjde k nejednotnému názoru stálych členov Poradného výboru
k prejednávanej záležitosti.
d) Stáli členovia Poradného výboru, ako aj prizvaní odborníci a poradcovia sú zaviazaní
mlčanlivosťou o informáciách, ktoré sa dozvedia z poskytnutej dokumentácie
v priebehu rokovania a pri vykonávaní dozoru nad priebehom štúdie, testovania alebo
projektu výskumu.
e) Poradný výbor pracuje podľa tohto štatútu, pričom o všetkých svojich rozhodnutiach
vedie písomné záznamy. Poradný výbor sa stretáva 1x za tri mesiace, v prípade
potreby aj viackrát.

Menovanie členov
a) Členov Poradného výboru navrhuje generálny riaditeľ IMUNA PHARM, a.s..
Predsedu a členov Poradného výboru vymenúva a odvoláva generálny riaditeľ po
predchádzajúcom prerokovaní vo vedení IMUNA PHARM, a.s..
b) Podmienkou členstva v Poradnom výbore je:
-

občianska bezúhonnosť

-

požadované vzdelanie a skúsenosti

-

súhlas navrhovanej osoby s menovaním za člena výboru

-

súhlas so zverejnením mena, priezviska, pracoviska v materiáloch

-

záväzok mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach dôverného charakteru, o ktorých sa
ako člen dozvie v súvislosti so svojím členstvom v Poradnom výbore.
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Menoslov členov Poradného výboru
Predseda:

Magdaléna Vargová

Ostatní členovia výboru:

MVDr. Jana Struková
Ing. Karol Bačo
MVDr. Iveta Kovaľová
MVDr. Ľubomír Sopko
Mgr. Ján Piter
PhDr. Mária Miško

Poradný výbor je ďalej rozdelený na dve sekcie:
-

etická sekcia zaoberajúca sa dobrými životnými podmienkami zvierat z etického
hľadiska

-

odborná sekcia zaoberajúca sa dobrými životnými podmienkami zvierat z odborného
hľadiska

Členmi etickej sekcie sú: Ing. Karol Bačo
Mgr. Ján Piter
PhDr. Mária Miško
Členmi odbornej sekcie: Magdaléna Vargová
MVDr. Jana Struková
MVDr. Iveta Kovaľová
MVDr. Ľubomír Sopko - zmluvný veterinárny lekár

Úlohy členov Poradného výboru
Všetci členovia vyššie uvedeného Poradného výboru sa pri výkone svojej funkcie
riadia Nariadením Vlády Slovenskej republiky č.377/2012 Z.z., ako aj Vyhláškou č.
436/2012 Z.z. a bodmi 1.), 2.) a 3.) tohto štatútu.
Členovia Poradného výboru podľa §25 odsek 2) Nariadenia Vlády Slovenskej
republiky 377/2012 Z.Z. pre splnenie požiadaviek na zabezpečenie dobrých životných
podmienok zvierat dostávajú informácie od zmluvného veterinárneho lekára alebo
kvalifikovaného odborníka podľa §24 Nariadenia Vlády Slovenskej republiky 377/2012
Z.z.
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Predseda Poradného výboru:
- zvoláva, riadi rokovanie Poradného výboru, ako aj navrhuje jeho program,
- zodpovedá za dodržiavanie štatútu a rokovacieho poriadku,
- dohliada a zabezpečuje dodržiavanie zásad objektivity, transparentnosti a dôvernosti,
- prizýva na rokovanie Poradného výboru odborníkov a poradcov,
- po vzájomnej dohode prideľuje úlohy členom Poradného výboru.
- zabezpečuje rokovanie Poradného výboru,
- rozosiela pozvánky na rokovanie výboru,
- zabezpečuje administratívne úlohy a úkony spojené s činnosťou výboru, archivuje
prezenčné listiny a zápisnice zo všetkých zasadnutí výboru,
1.) Činnosť členov Poradného výboru:
- MVDr. Jana Struková, MVDr. Ľubomír Sopko - zmluvný veterinárny lekár poskytujú
poradenstvo o záležitostiach týkajúcich sa dobrých životných podmienok zvierat
v súvislosti s ich získavaním, umiestnením, so starostlivosťou o ne a s ich používaním
osobám, ktoré manipulujú so zvieratami,
- MVDr. Jana Struková, MVDr. Iveta Kovaľová, Magdaléna Vargová - poskytujú
poradenstvo osobám o uplatňovaní požiadaviek nahradenia, obmedzenia a zjemnenia (3R)
a informujú ich o technickom a vedeckom vývoji v oblasti uplatňovania týchto
požiadaviek, zároveň poskytujú poradenstvo v súvislosti s režimami na navrátenie zvierat
do domácej starostlivosti vrátane vhodnej socializácie takýchto zvierat,
- Mgr. Ján Piter, PhDr. Mária Miško - skúmajú interné prevádzkové postupy, ak ide
o monitorovanie, podávanie správ a následné opatrenia v súvislosti s dobrými životnými
podmienkami zvierat umiestnených a používaných v zariadení,
- Ing. Karol Bačo, MVDr. Jana Struková - sledujú vývoj a výsledky projektov, pričom
zohľadňujú účinok na používané zvieratá a identifikujú prvky, ktoré ďalej prispievajú
k nahradeniu, obmedzeniu a zjemneniu, a poskytujú o týchto prvkoch poradenstvo.
2.) Poradný výbor spolupracuje:
a) so Štátnou veterinárnou a potravinovou správou Slovenskej republiky
b) s Etickou komisiou zvieratníka pri IMUNA PHARM, a.s.
c) s Národným výborom na ochranu zvierat používaných na vedecké účely
3.) Členovia Poradného výboru informujú dotknutých pracovníkov o aktuálnych
skutočnostiach prerokovaných v priebehu zasadania Poradného výboru, súčasne
kontrolujú plnenie požiadaviek Nariadenia Vlády Slovenskej republiky 377/2012 Z.Z.,
ako aj Vyhlášky 436/2012 Z.z. na dotknutom pracovisku.
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Zasadanie (rokovanie) výboru
a) Rokovanie Poradného výboru je neverejné.
b) Koná sa raz za tri mesiace, v prípade potreby aj častejšie.
c) Člen výboru môže poveriť účasťou svojho zástupcu z pracoviska v prípade svojej
neprítomnosti.
d) Z rokovania sa vypracúva písomný záznam, ktorý podpisuje predseda výboru,
v prípade jeho neprítomnosti menovaný člen Poradného výboru, ktorý rokovanie
viedol.
e) Záznamy o poradenstve, ktoré boli poskytnuté Poradným výborom pre dobré životné
podmienky zvierat a záznamy o ďalších činnostiach súvisiacich s poradenstvom musia
byť archivované a na požiadanie sa predkladajú orgánu veterinárnej správy.
f) Účasť na rokovaní Poradného výboru potvrdzujú prítomní členovia svojim podpisom
na prezenčnej listine.

Práva a povinnosti členov Poradného výboru
Členovia Poradného výboru majú tieto práva a povinnosti:
- posudzovať záležitosti, ktoré sa týkajú dobrých životných podmienok
s ohľadom na princípy a zásady 3R
-

posudzovať žiadosti, námietky a zaujímať k ním stanoviská

-

navrhovať prizývanie ďalších osôb na rokovanie výboru,

zvierat

- svedomito plniť termínované úlohy vyplývajúce pre člena Poradného výboru
z rokovania výboru
- zúčastňovať sa na rokovaniach a v prípade svojej neprítomnosti (neúčasti) na rokovaní,
túto oznámiť najneskôr 3 dni pred rokovaním menovanému členovi Poradného
výboru, ktorý zabezpečuje rokovanie Poradného výboru.
-

majú právo po dohode s vedúcim zvieratníka, vykonať inšpekciu Zvieratníka, s cieľom
kontroly ustajnenia zvierat, starostlivosti o zvieratá a ich walfare, manipulácie so
zvieratami a kontroly dokumentácie s možnosťou nahliadať do oznámení a do
rozhodnutí o vykonávaných projektoch, taktiež či projekty sú vykonávané v súlade
s rozhodnutím ŠVPS SR

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Tel. č.:
Email:

(+421 51) 4562 111
imuna@imuna.sk

Sekretariat
: (00421-51) 4562 340
Fax sekretariat : (00421-51) 4562 300

Slovenská sporiteľňa, a.s.
Tomášikova 48
832 37 Bratislava

Č.ú.: SK97 0900 0000 0050 7407 3010

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd. Sa, vložka č. 10222/P

IČ DPH:
DIČ:
IČO:

SK 2020014183
2020014183
36473685

IMUNA PHARM, a.s.

Jarková 17
082 22 Šarišské Michaľany
Slovenská Republika

Prijímanie rozhodnutí
Rozhodnutia výboru sa prijímajú neverejným hlasovaním. V prípade, ak počas
hlasovania dôjde k rovnosti hlasov, rozhoduje hlas predsedu. Výsledky hlasovania sa
prikladajú k uzneseniu do zápisu z príslušného rokovania.

Záznamy z rokovania a ich archivácia
Záznamy z rokovania zabezpečuje menovaný člen Poradného výboru.
Záznam z rokovania obsahuje:
-

prezenčnú listinu

-

zhrnutie prerokovaných bodov

-

obsah prijatých uznesení

Poradný výbor archivuje minimálne po dobu 5 rokov nasledovnú dokumentáciu:
-

zoznam členov výboru a štatút výboru

-

zápisnice zo zasadnutí Poradného výboru

Záverečné ustanovenia
a) Členovia Poradného výboru sa záväzne riadia týmto štatútom
b) Návrhy na zmenu štatútu na základe uznesenia Poradného výboru predkladá písomnou
formou jeho predseda generálnemu riaditeľovi k schváleniu
c) Tento štatút nadobúda platnosť dňa 08.04.2021
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