
 
 

HLÁSENIE SCHVÁLENÉHO POKUSNÉHO ZARIADENIA O POČTE POUŽITÝCH 
POKUSNÝCH ZVIERAT ZA ROK............... 

Schválené pokusné zariadenie 
Názov: 
Sídlo: 
Adresa( ak je iná ako sídlo): 

Číslo schválenia pokusného zariadenia  

Tabuľka č. 1 

Počet a druhy zvierat použitých v pokuse za rok ............ 

Taxonomické zaradenie Celkový počet 
použitých zvierat 

Číslo schválenia 
zariadenia pôvodu 
zvierat, kód, ak sú 
zvieratá z importu 

Počet 
uhynutých/počet 

usmrtených zvierat 

Myš laboratórna (Mus musculus)    

Potkan laboratórny (Rattus 
norvegicus) 

   

Morča domáce (Cavia porcellus)    

Škrečok zlatý (Mesocricetus auratus)    

Ostatné hlodavce (ostatné Rodentia)    

Králik domáci (Oryctolagus cuniculus)    

Pes domáci (Canis familiaris)    

Mačka domáca (Felis catus)    

Ostatné mäsožravce (ostatné Carnivora)    

Nepárnokopytníky (Equidae)    

Ošípané (Sus)    

Ovce (Ovis)    

Kozy (Capra)    

Hovädzí dobytok (Bos)    

Jeleňovité (Cervidae)    

Poloopice (Prosimia)    

Opice okrem ľudoopov    

Ľudoopy (Hominoidea)    

Ostatné cicavce (ostatné Mammalia)    

Prepelica poľná (Coturnix coturnix)    

Kura domáca (Gallus domesticus)    

Ostatné vtáky (ostatné Aves)    

Plazy (Reptailes)    

Obojživelníky (Amphibia)    



Ryby (Pisces)    

GMO zvieratá    

Uvádzajú sa zvieratá použité v pokusoch, GMO zvieratá a zvieratá použité ako darcovia orgánov a tkanív 
Pôvod zvierat uvedený v kódoch 
Členský štát Európskej únie          01  
Nečlenský štát, ktorý je signatárom Európskeho dohovoru o ochrane zvierat určených na pokusné alebo iné 
vedecké účely            02 
Nečlenský štát, ktorý nie je signatárom Európskeho dohovoru o ochrane zvierat určených na pokusné alebo iné 
vedecké účely            03 



Tabuľka č. 2 

Počet zvierat použitých v pokusoch na vybrané účely za rok ........... 

Druh zvierat 

Biologické 
štúdie 

základnej 
povahy 
(vrátane 

lekárskych) 

Objav, 
vývoj, 

riadenie 
akosti, 

bezpečnosti 
výrobkov, 
liečiv pre 
humánnu 
alebo vet. 
medicínu 

Diagnostika 
ochorení 

Ochrana 
človeka, 

životného 
prostredia 

pred 
škodlivými 

látkami 
a toxikologické 

a iné 
hodnotenie 
bezpečnosti 

Vzdelávanie 
a tréning/iné Súčet 

       

Myš laboratórna        

Potkan laboratórny        

Morča domáce       

Škrečok zlatý        

Ostatné hlodavce       

Králik domáci        

Pes domáci        

Mačka domáca        

Ostatné mäsožravce       

Nepárnokopytníky        

Ošípané        

Ovce       

Kozy       

Hovädzí dobytok        

Jeleňovité        

Poloopice        

Opice okrem 
ľudoopov 

      

Ľudoopy        

Ostatné cicavce        

Prepelica poľná        

Kura domáca        

Ostatné vtáky        

Plazy        

Obojživelníky        

Ryby        

GMO zvieratá       

Spolu       



Tabuľka č. 3 

Počty zvierat použitých v pokusoch na vybrané účely na ochranu človeka, zvierat, životného prostredia 
pred škodlivými látkami alebo na iné vyhodnotenie bezpečnosti za rok ............ 

Druh zvierat 

Použité látky alebo 
uvažované na 

použitie hlavne 
v poľno- 

hospodárstve 

Použité 
látky 
alebo 

uvažované 
na 

použitie 
hlavne 
v prie-
mysle 

Látky 
použité 
alebo 

uvažované 
na použitie 
v domác-

nosti 

Látky 
použité 
alebo 

uvažované 
na použite 

ako 
toaletné/ 

kozmetické 
prostriedky 

Látky 
použité 
alebo 

uvažované 
na použite 

ako 
prísady do 
potravín 

pre 
ľudskú 

spotrebu 

Potenciálne 
alebo 

skutočne 
nebezpečné 

znečisťujúce 
látky 

v životnom 
prostredí 

       

Myš laboratórna       

Potkan laboratórny        

Morča domáce       

Škrečok zlatý        

Ostatné hlodavce       

Králik domáci        

Pes domáci        

Mačka domáca        

Ostatné mäsožravce       

Nepárnokopytníky        

Ošípané        

Ovce       

Kozy       

Hovädzí dobytok        

Jeleňovité        

Poloopice        

Opice okrem 
ľudoopov 

      

Ľudoopy        

Ostatné cicavce        

Prepelica poľná        

Kura domáca        

Ostatné vtáky        

Plazy        

Obojživelníky        

Ryby        

GMO zvieratá       

Spolu       



Tabuľka č. 4  

Počet zvierat použitých v pokusoch pri štúdiu ľudských a zvieracích chorôb za rok........ 

Ak má pokus vzťah k nádorovým ochoreniam, treba zaradiť použité zvieratá pod nádorové ochorenie 

Druhy zvierat Kardiovaskulárne 
ochorenie 

Nervové 
a duševné 
poruchy 

Nádorové 
ochorenie 
(mimo 
vývojových 
nádorových 
rizík) 

Ostatné 
ochorenie 
človeka/zvierat 

Súčet 

      

Myš laboratórna       

Potkan laboratórny       

Morča domáce      

Škrečok zlatý       

Ostatné hlodavce      

Králik domáci       

Pes domáci       

Mačka domáca       

Ostatné mäsožravce      

Nepárnokopytníky       

Ošípané       

Ovce      

Kozy      

Hovädzí dobytok      

Jeleňovité       

Poloopice       

Opice okrem 
ľudoopov 

     

Ľudoopy       

Ostatné cicavce       

Prepelica poľná       

Kura domáca       

Ostatné vtáky       

Plazy       

Obojživelníky       

Ryby       

GMO zvieratá      

Spolu      



Tabuľka č. 5 

Počet zvierat použitých v pokusoch vyžadovaných zákonom (regulované skúšky) 

Druhy zvierat 

Pokus 
vyžadovaný 
národnou 

legislatívou 

Pokus 
vyžadovaný 

legislatívou ES 
vrátane 

európskeho 
liekopisu 

Iná legislatíva Súčet 

Myš laboratórna      

Potkan laboratórny      

Morča domáce     

Škrečok zlatý      

Ostatné hlodavce     

Králik domáci      

Pes domáci      

Mačka domáca      

Ostatné mäsožravce     

Nepárnokopytníky      

Ošípané      

Ovce     

Kozy     

Hovädzí dobytok      

Jeleňovité      

Poloopice      

Opice okrem ľudoopov     

Ľudoopy      

Ostatné cicavce      

Prepelica poľná      

Kura domáca      

Ostatné vtáky      

Plazy      

Obojživelníky      

Ryby      

GMO zvieratá     

Spolu     

 
V..............................................dňa.......   .................................................................................. 

(Meno, priezvisko a podpis zodpovednej osoby) 
Odtlačok pečiatky schváleného zariadenia 

 


