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1. ÚVOD 

 

Správna činnosť chovných zariadení je nevyhnutná pre ochranu zvierat, pre dosahovanie 

validity experimentálnych výsledkov a pre zdravie a bezpečnosť ošetrovateľov zvierat a osôb 

manipulujúcich so zvieratami. Dobrý chovateľský program predstavuje systém chovania a 

starostlivosti, ktorý umožňuje zvieratám udržiavať dobrý zdravotný stav a celkovú pohodu.  

Zariadenie užívateľa slúži výlučne na držanie experimentálnych zvierat, ktoré sa využívajú na 

biomedicínske účely pre potreby pracovísk Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie 

v Košiciach (ďalej len UVLF). 

 

2. DEFINÍCIA EXPERIMENTÁLNEHO ZVERINCA UVLF V KOŠICIACH A JEHO 

POSLANIE 

 

Experimentálny zverinec UVLF v Košiciach (ďalej len EZ) je zariadenie užívateľa určené na 

držanie laboratórnych zvierat, ktoré v súlade so schválenými projektmi využívajú pracoviská UVLF 

na vedecké alebo vzdelávacie účely. EZ je zriadený pre umiestnenie týchto druhov zvierat: myš 

laboratórna, potkan laboratórny, králik domáci.  

Pri chove zvierat sa musia dodržiavať etické princípy zaobchádzania so zvieratami, zákon o 

veterinárnej starostlivosti č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády SR č. 

377/2012 Z. z. zo 14. novembra 2012, ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat 

používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely v znení nariadenia vlády SR č. 199/2019 Z. 

z. a vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 436/2012 Z. z. zo 14. decembra 

2012, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na ochranu zvierat používaných na vedecké 

účely alebo vzdelávacie účely.  

Požiadavky na zariadenie a starostlivosť o zvieratá a umiestnenie zvierat sú definované 

v prílohe č. 5 k nariadeniu vlády č. 377/2012 Z. z. a doplnené nariadením vlády SR č. 199/2019 Z. z. 

Dodržiavaním minimálnych požiadaviek sa zabezpečí, aby sa zvieratám poskytlo prostredie, 

v ktorom sa zohľadňujú fyziologické a etologické potreby držaných druhov, aby bolo umiestnenie, 

mikroklíma, priestor, napájanie, kŕmenie a starostlivosť vhodné pre každé zviera, priestor sa 

obmedzoval na nevyhnutne potrebnú mieru, aby boli denne kontrolované klimatické podmienky, 

v ktorých sa zvieratá držia a aby sa predchádzalo poraneniu, vylúčilo sa utrpenie, strach alebo trvalé 

poškodenie sledovaním ich pohody a zdravotného stavu.  

EZ sa nachádza v samostatnom oddiele pre zverinec pavilónu 19 v areáli UVLF v Košiciach 

na Komenského 73. Kapacita EZ je daná priestorovými možnosťami, počtom klietok, vaníc 

a kapacitou stojanov. EZ je funkčne rozdelený na: 

 oddelenie pre králiky, 

 oddelenie pre myši alebo potkany (iba turnusový zástav jedným druhom), 

 karanténna miestnosť/izolačná miestnosť, 

 miestnosť na manipuláciu so zvieratami, 

 technická časť – umyváreň, sklady materiálu, hygienická slučka, miestnosti pre personál. 

Maximálny jednorazový zástav zvierat podľa druhu, plochy chovných vaníc/klietok, objemu 

miestnosti a ventilácie je: 

 myš laboratórna 384 jedincov, 

 potkan laboratórny 96 jedincov,  

 králik domáci 24 jedincov do 5 kg hmotnosti. 

Navýšenie maximálneho počtu zvierat nie je možné.  

 

Pre potreby prevádzky EZ ďalej slúži hygienická slučka, sklad krmiva, sklad podstielky, 

umyváreň, karanténna miestnosť a miestnosť na manipuláciu so zvieratami umiestnené v rovnakom 

objekte ako EZ. 
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Systém umiestnenia zvierat je jedným z najvýznamnejších faktorov vo fyzikálnom a sociálnom 

prostredí laboratórnych zvierat a musí: 

 poskytovať priestor umožňujúci zvieratám voľný pohyb, normálne telesné postoje a polohy s 

odpočinkovou zónou, 

 poskytovať zvieratám primerané možnosti na uspokojovanie svojich fyziologických potrieb 

správania, 

 poskytovať zvieratám pohodlné prostredie, 

 poskytovať uzatvorený priestor, v ktorom sa zvieratá cítia bezpečne, 

 poskytovať ľahký prístup k potrave a vode, 

 poskytovať odpovedajúce vetranie a stálu teplotu prostredia, 

 udržiavať zvieratá suché a čisté v súlade s požiadavkami daného druhu, 

 vylučovať obmedzenie pohybu v zmysle konvencie o ochrane zvierat, pri umiestňovaní 

zvierat v klietkach dodržiavať požiadavky na plochu a hustotu osadenia klietok podľa 

nariadenia č. 377/2012 Z. z.  

 

3. PERSONÁLNE OBSADENIE A PRACOVNÁ NÁPLŇ ZAMESTNANCOV 

EXPERIMENTÁLNEHO ZVERINCA UVLF V KOŠICIACH 

 

Osoba poverená vedením EZ    MVDr. Zuzana Hurníková, PhD.  

Ošetrovatelia laboratórnych zvierat                         Eva Nováková 

                                                                              Bc. Zuzana Draskóczyová (na zastupovanie) 

Určený veterinárny lekár                               MVDr. Peter Major, PhD. 

Zodpovedná osoba za zabezpečenie súladu              doc. MVDr. Daniela Takáčová, PhD. 

 

Osoba poverená vedením EZ 

 Za odbornú stránku prevádzky zverinca zodpovedá osoba poverená vedením EZ (ďalej len 

vedúci EZ), ktorá je osobou zodpovednou za starostlivosť o držané laboratórne zvieratá.  

 Zodpovednosti vedúceho EZ sú najmä: 

 riadi prácu ošetrovateľov laboratórnych zvierat, určuje náplň ich práce a kontroluje jej 

plnenie,  

 podľa potreby objednáva a riadi dovoz zvierat a ich výdaj jednotlivým experimentátorom na 

základe ich požiadaviek a schválenia projektov, 

 robí dohľad nad organizovaním likvidácie biologického odpadu, 

 podľa potreby objednáva a organizuje dovoz krmiva a podstielky pre zvieratá, 

 organizuje vykonávanie vstupných a preventívnych veterinárnych prehliadok zvierat v EZ,  

 vykonáva kontrolu hygienických a zootechnických parametrov (stav ventilácie, klimatizácie, 

teplota, vlhkosť, osvetlenie, podstielka, stav napájania a kŕmenia) v EZ,  

 v prípade porúch technických zariadení sa podieľa na zabezpečení ich opravy, 

 dohliada nad dodržiavaním pracovných a bezpečnostných predpisov v EZ,  

 spolu s určeným veterinárnym lekárom zabezpečuje kontrolu zdravotného stavu zvierat 

a školenia zamestnancov UVLF o správnych spôsoboch manipulácie so zvieratami 

a usmrcovaní zvierat a vedie záznamy z týchto školení. 

 

Vedúci EZ ďalej vedie v zmysle uvedených noriem dokumentáciu o činnosti zverinca: 

 evidenciu o počte zvierat použitých v projekte, 

 evidenciu uhynutých zvierat, 

 záznamy o identite a pôvode zvierat, ich počte, dátume prijatia, veterinárnom vyšetrení, 

 záznamy z karantenizácie.  
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Záznamy musia byť uchované najmenej tri roky od ich vzniku a na požiadanie sa predkladajú 

príslušnému pracovníkovi vykonávajúcemu kontrolu z Regionálnej veterinárnej a potravinovej 

správy alebo Štátnej veterinárnej a potravinovej správy.  

 

Prevádzka EZ 

Pre výkon ošetrovateľských prác sú zodpovední ošetrovatelia laboratórnych zvierat. 

Ich pracovnou náplňou je najmä: 

 komplexné zabezpečenie starostlivosti o laboratórne zvieratá: práca zahŕňa kŕmenie a 

napájanie, zabezpečenie kompletnej hygieny a dezinfekcie chovných jednotiek ako aj 

ostatných priestorov zverinca, 

 sledovanie zdravotného stavu laboratórnych zvierat (denná kontrola zvierat, ich správanie 

a celkový stav), kontrola teploty a vlhkosti prostredia, akékoľvek odchýlky technických 

parametrov alebo zhoršenie zdravotného stavu, prípadný úhyn zvierat personál bezodkladne 

nahlasuje pracovníkovi zodpovednému za prevádzku zverinca, 

 sociálny kontakt so zvieratami, handling, privykanie a tréning, 

 asistencia pri ošetrovaní laboratórnych zvierat a manipulácii, 

 starostlivosť o čistotu mrazničky na uskladnenie uhynutých zvierat, 

 vykonávanie záznamov o počtoch držaných a v postupoch použitých zvierat, 

 vykonávanie denných záznamov z čistenia a dezinfekcie chovných priestorov a všetkých 

ďalších pracovných úkonov, ktoré pravidelne kontroluje pracovník zodpovedný za prevádzku 

zverinca. 

V rámci prevádzky EZ sa zabezpečuje aj dozor nad technickými zariadeniami v zariadení, 

ktorý na dennej báze vykonáva ošetrovateľ laboratórnych zvierat. Zamestnanec uskutočňuje 

najmä: 

 dozor technického stavu vykurovacieho systému, vzduchotechnického zariadenia a 

svetelného režimu, dennú kontrolu funkčnosti uvedených zariadení, 

 dodržiavanie bezpečnostných a požiarnych predpisov, 

 závady, resp. poruchy väčšieho rozsahu hlási vedúcemu EZ alebo správcovi zariadenia. 

 

Veterinárny dozor v EZ 

 Veterinárny dozor je uskutočňovaný určeným veterinárnym lekárom, ktorý: 

- zabezpečuje všeobecnú zdravotnú ochranu zvierat chovaných v zariadení, 

- pracovisko navštevuje podľa potreby na požiadanie vedúceho EZ,  

-     kontroluje každú zásielku nakúpených zvierat z hľadiska ich veterinárneho  

      zabezpečenia, t.j. akreditáciu chovu a veterinárne osvedčenie a zdravotného stavu,  

- klinicky vyšetruje zvieratá v karanténe, podľa potreby vykonáva ďalšie vyšetrenia a odoberá 

vzorky pre diagnostické účely,  

- zabezpečuje liečivá potrebné pre liečbu zvierat v EZ a v prípade úhynu zvierat odber a rozbor 

vzoriek zvierat, 

- spolupracuje s vedúcim EZ formou konzultácií a poradenstva, 

- zabezpečuje školenia o manipulácii so zvieratami a usmrcovaní zvierat, 

- je členom Poradného výboru pre dobré životné podmienky zvierat. 

 

Osoba zodpovedná za zabezpečenie súladu s požiadavkami nariadenia vlády č. 377/2012 Z.z. 

a vyhlášky 436/2012 Z.z 

V spolupráci s Poradným výborom táto osoba kontroluje vykonávanie činností v EZ v súlade 

s požiadavkami legislatívy na ochranu zvierat používaných na vedecké a vzdelávacie účely.  

Kontroluje:  

- dodržiavanie podmienok prostredia,  

- súlad stavu zvierat so záznamami, 
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- počty použitých zvierat vo vzťahu k počtom, ktoré boli schválené, 

- používanie schválených spôsobov manipulácie a usmrcovania, 

- kompetentnosť osôb manipulujúcich so zvieratami. 

 

4. ZÁSADY PREVÁDZKY EXPERIMENTÁLNEHO ZVERINCA UVLF V KOŠICIACH 

 

V EZ môže vykonať projekt na základe schválenia žiadosti ŠVPS SR vedecký pracovník UVLF, 

ako aj vedecký pracovník z inej inštitúcie. Vedúci projektov z inej inštitúcie sú povinní predložiť 

predkladaný projekt a stanovisko etickej komisie zo svojho pracoviska aj Etickej komisii UVLF 

v Košiciach a k žiadosti o schválenie projektu priložiť stanoviská oboch etických komisií.  

Zvieratá zakúpené na experiment musia pochádzať výlučne od schválených chovných 

a dodávateľských zariadení na Slovensku a v zahraničí.  

 vedúci projektov si musia zvieratá na experimenty objednať vo vlastnej réžii, vrátane 

obstarania, dovozu a finančného krytia. Dátum dovozu a dĺžku ustajnenia zvierat je vedúci 

projektu povinný dohodnúť s vedúcim EZ tak, aby v EZ nebol prekročený maximálny 

jednorazový zástav zvierat a aby sa v miestnosti pre hlodavce nestretli naraz potkany a myši.  

Vedúci projektu oznámi svoju požiadavku vedúcemu EZ emailom, s uvedením čísla 

schválenia projektu, kategórie zvierat, pohlavia, počtu a plánovaného termínu začiatku 

experimentu; pri plánovaní projektu je potrebné zohľadniť dobu na objednávku a obstaranie 

zvierat + dobu karantény po dovoze, t.j. 5 – 15 dní pre hlodavce a 20 – 30 dní pre králiky, 

 vedúci projektu musí zároveň so zvieratami naplánovať a zaobstarať aj množstvo krmiva a 

podstielky, potrebné na trvanie projektu, s ohľadom na exspiračnú dobu krmiva, ktorá sa 

nesmie prekročiť, 

 vedúci projektu je povinný odovzdať vedúcemu EZ kópiu schválenia projektu, zvieratá budú 

do EZ prijaté iba na základe schváleného projektu a iba v schválenom počte, 

 pri dodaní zvierat do EZ je nutné odovzdať vedúcemu EZ originál dodacieho listu 

a veterinárneho osvedčenia, 

 z pridelených zvierat na meno a číslo schválenia projektu pre jednotlivých experimentátorov 

sa odoberajú zvieratá na experimenty, 

 zvieratá sú ustajnené a označené skupinovo alebo individuálne podľa schválenia, 

 zvieratá musia byť označené menom experimentátora, číslom schválenia jeho projektu, 

dátumom začiatku postupu, predpokladaným dátumom ukončenia postupu a počtom 

pridelených zvierat/aktuálnym počtom zvierat v jednej vaničke/klietke, 

 každý pracovník je povinný toto označenie dodržiavať počas celej doby experimentu 

a doplniť údaje o dĺžke trvania postupu a zmenách počtu zvierat v klietke, 

 počet zvierat je potrebné pre účely kontroly značiť spôsobom počet pridelených/počet 

aktuálne prítomných vo vanici/klietke (napr. 5/5 alebo 2/1), 

 po pridelení zvierat na jednotlivé projekty je vedúci projektu zodpovedný za správne vedenie 

záznamov o zvieratách, 

 každé zviera musí byť evidované a zaznamenané v protokoloch spolu s uvedením, či bolo 

usmrtené alebo uhynulo, 

 každé zviera, usmrtené alebo uhynuté, je potrebné zapísať do centrálnej evidenčnej knihy 

uhynutých alebo usmrtených zvierat, nachádzajúcej sa pri kafilerickom mraziacom boxe 

v budove EZ, 

 do evidenčnej knihy kafilerického boxu sa zapisuje dátum usmrtenia/úhynu, meno 

experimentátora, číslo schválenia projektu, počet usmrtených/uhynutých zvierat, druh 

zvieraťa, 

 všetky záznamy je potrebné archivovať 5 rokov. 
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5. TECHNICKÉ VYBAVENIE EXPERIMENTÁLNEHO ZVERINCA UVLF V KOŠICIACH 

 

Zariadenie sa nachádza v samostatnej  časti pavilónu č. 19, súpisné č. 3202, ktorý leží 

v objekte UVLF na parcele č. 5580/29 a je funkčnou jednotkou Univerzitnej veterinárnej nemocnice 

UVLF (ďalej len UVN). Objekt aj pozemok, na ktorom sa objekt nachádza je majetkom UVLF. 

Kapacita EZ je daná priestorovými možnosťami. EZ je uzamknutý objekt s obmedzením vstupu len 

pre povolané osoby. Kľúče od EZ sú opatrené číselným štítkom, bez ktorého nie je možné ich 

kopírovanie. Podľa kľúčového poriadku  má kľúč od zariadenia personál EZ, správca zariadenia, 

vedúca UVN, jeden kľúč je umiestnený pre núdzové prípady na vrátnici a po dobu trvania projektu 

dostáva kľúč proti podpisu vedúci projektu.  

EZ je funkčne rozdelený na bielu a čiernu zónu, ktoré sú navzájom prepojené vstupmi – 

vzdušnou sprchou Steelco AS 1000 pre vstup personálu a 400 litrovým autoklávovacím tunelom 

Systec HX-4302D pre vstup materiálov, ktoré umožňujú predelenie bielej (čistej) a čiernej (špinavej) 

časti zverinca a zabraňuje kríženiu čistého a znečisteného materiálu a zvierat.  

V bielej zóne sa nachádzajú miestnosti pre zvieratá: 

 oddelenie pre králiky, 

 oddelenie pre myši alebo potkany, 

 karanténa/izolačná miestnosť, 

 miestnosť na manipuláciu so zvieratami. 

V čiernej zóne sa nachádza technické zázemie – umývarka vaníc a fliaš s príručným skladom 

čistých vaníc, sklad podstielky, sklad krmiva, hygienická slučka a denná miestnosť pre personál.  

Budova EZ je uzamknutá a zabezpečená proti vstupu cudzích osôb a nežiadúcich živočíchov 

a proti uniknutiu zvierat. Budova je v rámci celého areálu UVLF monitorovaná vlastnou ochranou, 

ktorá stráži areál nepretržite.   

Karanténna miestnosť je zriadená, tvorí funkčnú súčasť EZ. Slúži zároveň ako izolačná 

miestnosť. K dispozícii je miestnosť na manipuláciu so zvieratami a základné vybavenie pre určeného 

veterinárneho lekára. Inštrumentárium, látky a liečivá k jednotlivým projektom sú povinní v súlade 

so schválením zabezpečiť jednotliví vedúci projektov. Na ich uskladnenie slúžia skrinky v miestnosti 

na manipuláciu so zvieratami.  

V chovných priestoroch je zabezpečený dostatočný priestor pre manipuláciu. V oddeleniach 

pre zvieratá sú k dispozícii prekladacie boxy Zoonlab Steril Compact, ktoré slúžia na bezpečné 

vysýpanie použitej podstielky bez toho, aby došlo ku kontaminácii čistých priestorov EZ. Všetky 

povrchy vo EZ sú umývateľné a dezinfikovateľné.   

Postupy na zvieratách sa vykonávajú výlučne v miestnosti na manipuláciu so zvieratami, ktorá 

je vybavená chirurgickým stolom a chirurgickým osvetlením a zabezpečuje štandardné podmienky 

prostredia pre zvieratá.    

Technické vybavenie  EZ ďalej tvoria: 

- chovné technológie na chov myší – kompletné chovné klietky typu TIII (48 ks), na chov potkanov, 

- kompletné chovné klietky typu TIV (24 ks) s manipulačnými stojanmi a na chov králikov – 

štandardné chovné sety troch klietok s PVC roštom v batériovom stojane (24 klietok) 

s polykarbonátovými napájacími fľašami s objemom 250 a 500 ml a nerezovými pítkami,  

- umývací a dezinfekčný automat na chovné klietky a fľaše Steelco AC 1400,   

- autoklávovací tunel Systec HX-4302D, 

- vzduchová sprcha typ Steelco AS 1000 na dezinfekciu osôb, 

- CO2 box Zoonlab na eutanáziu malých zvierat,  

- pooperačný box Zoonlab Uniprotect,    

- operačná lupa Leica M320 

- chirurgická lampa Herilux X3,   

- monitorovací systém teploty a vlhkosti Waether Hub so záznamom v PC a SMS bránou, 
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- germicídne žiariče Promos GK 30W,  

- pultová mraznička na uchovávanie kadáverov. 

 

6. SANITÁCIA, ČISTENIE 

 

Všetky chovné zariadenia, s ktorými zvieratá v EZ prichádzajú do kontaktu, musia byť 

pravidelne čistené, umývané a dezinfikované. Chovné vaničky pre myši a potkany sa čistia vždy pri 

výmene podstielky (minimálne 2 x týždenne, podľa potreby aj častejšie) roztokom s prídavkom 

saponátu a dezinfekčného prostriedku. Králikom sa tácne pod roštami hydromechanicky čistia denne. 

Prvé mechanické očistenie a odstránenie použitej podstielky sa vykonáva v prekladacom boxe 

Zoonlab Steril Compact. Po mechanickom očistení nasleduje umytie v umývacom automate Steelco 

AC 1400 (umytie saponátom, opláchnutie) a vysušenie. Čisté chovné zariadenia – vaničky, kryty, 

napájačky, sú uskladnené v sklade čistých vaníc, kde neprichádzajú do styku s použitými. Klietky pre 

králiky, podložky a podesty z klietok sa zvieratám čistia minimálne 1 x týždenne (podľa potreby 

častejšie), po mechanickom odstránení nasleduje opláchnutie vodou s miernym (0,2 – 1,5 %) 

roztokom saponátu a dezinfekčného prostriedku, králiky sú počas čistenia klietky umiestnené 

v náhradnej klietke. Vanice a podložky do klietok, napájačky a podesty pre králiky pred vstupom do 

čistej časti EZ prechádzajú autoklávovacím tunelom, kde sú sterilizované tlakom. Samotné klietky 

pre králiky sa umývajú saponátom v umývarke, dezinfikujú sa roztokom dezinfekčného prostriedku, 

opláchnu sa čistou vodou a po usušení sa skladujú v sklade čistých klietok.  

Pre zabránenie kríženia čistej a špinavej časti v EZ sa pri výmene a čistení vaníc/klietok 

postupuje v týchto krokoch a proces umývania a dezinfekcie je zabezpečený tak, aby neprichádzali 

do kontaktu čisté a špinavé nádoby:  

1. príprava čistých vaníc/klietok, naloženie podstielky, autoklávovanie v tuneli, 

2. distribúcia čistých vaníc/klietok do jednotlivých miestností v potrebnom počte, 

3. preloženie zvierat, 

4. mechanické očistenie a odstránenie použitej podstielky v prekladacom boxe, 

5. vynesenie použitých vaníc/klietok do čiernej časti, 

6. umytie saponátom, opláchnutie a vysušenie v umyvárni,  

7. odloženie vaníc/klietok do skladu čistých vaník/klietok 

8. pred vstupom do čistej časti sa postupuje od bodu 1. 

Fľaše s vodou sa umývajú denne a napĺňajú sa čerstvou vodou. Raz za týždeň sa fľaše umyjú 

a dezinfikujú v umývacom automate. Raz za mesiac sa fľaše po dôkladnom umytí sterilizujú 

v autokláve, dátum sterilizácie sa eviduje. 

Chovné miestnosti, chodby, skladovacie a iné priestory sa musia čistiť vhodným 

detergenčným a dezinfekčným prostriedkom tak často, ako je potrebné na udržanie čistoty. 

Podlahy sa umývajú denne vodou s prídavkom saponátu, 2-krát týždenne roztokom dezinfekčného 

prostriedku (1 – 3% Desur, Saniten, Incidur, Ajatin, Chloramin alebo Dettol) podľa dezinfekčného 

poriadku. Steny a stropy chovných miestností sa umývajú a dezinfikujú podľa potreby, minimálne 

vždy v rámci hĺbkovej dezinfekcie miestností EZ, ktorá sa vykonáva vždy po skončení karantény 

a experimentu sa vykoná hĺbková dezinfekcia chovných miestností, klietok a zariadení 2 % vodným 

roztokom Incidur/Incidin/Sterilium/Saniten.  

Minimálne jedenkrát ročne (spravidla v letnom období počas dovolenkového obdobia) sa 

vykoná kompletná dezinfekcia všetkých priestorov EZ, vrátane pracovných prostriedkov, stojanov, 

zariadení. Zároveň sa v tomto období (spravidla počas leta) vykonajú údržbárske, maliarske 

a natieracie práce.  

Čistiace prostriedky sú umiestnené v samostatne uzamykateľnej miestnosti mimo chovných 

priestorov a dátum ich exspirácie sa pravidelne kontroluje.  

 

 



8 
 

 7.   ZOOTECHNICKÉ OPATRENIA 

 

7.1.      USTAJNENIE ZVIERAT 

Chovné jednotky sú vybavené štandardnou technológiou pre chov a držanie laboratórnych 

zvierat daných druhov. 

Myši a potkany budú chované skupinovo v chovných vaniciach štandardného typu 

umiestnených na etážovite rozložených regáloch. V miestnosti pre myši alebo potkany môžu byť 

naraz umiestené iba myši, alebo iba potkany, spoločné umiestnenie oboch druhov nie je prípustné.  

Chovné jednotky pre hlodavce sú vybavené štandardnou technológiou pre chov a držanie 

laboratórnych zvierat, ktorá zahŕňa: 

 kompletné chovné klietky TIII (podlahová plocha 836 cm2) a TIV (podlahová plocha 1728 

cm2), 

 manipulačné stojany na chovné klietky, 

 polykarbonátové fľaše (objem 250 a 500 ml) s hliníkovými pitkami. 

Chovné jednotky pre králiky predstavujú štandardné nerezové klietky AK4200 s podlahovou 

plochou 4200 cm2, vybavené vyvýšenou plošinou rozmerov 60 x 28 cm, umiestnenou vo výške 25 

cm od podlahy, umožňujúcou oddych a úkryt, na ktorej môže králik ležať a sedieť a ľahko z nej 

zliezť. Klietky sú umiestnené v stojanoch, každý stojan pozostáva z troch klietok. V jednej klietke 

môže byť umiestnený jeden králik, alebo dva králiky do 5 kg. 

Systém umiestnenia zvierat je nastavený tak, aby zvieratám umožnil voľný pohyb, normálne 

telesné postoje a polohy a poskytol im priestor na odpočinok a pohodlné prostredie. Všetky zvieratá 

musia mať zabezpečený ľahký prístup k potrave a vode, čisté, suché a nekontaminované fyzikálne 

a sociálne prostredie zodpovedajúce požiadavkám druhu. Pre uspokojenie fyziologických potrieb 

správania sa zvieratám musí zabezpečiť sociálny kontakt v rozsahu schválenom v danom projekte, 

ako aj obohatenie prostredia. V zmysle konvencie o ochrane zvierat sa pri umiestňovaní zvierat 

v klietkach dodržiavajú požiadavky na plochu a hustotu osadenia zvierat podľa prílohy  nariadenia 

vlády SR č. 377/2012 Z. z.   

Všetky zvieratá v experimente musia byť označené na záznamových kartách, umiestnených 

na vaničkách/klietkach, prípadne individuálne čipom alebo tetovaním. Na karte musí byť uvedené 

meno experimentátora, číslo schválenia projektu, dátum začiatku a predpokladaný koniec projektu, 

počet zvierat vo vaničke spôsobom pridelený počet/aktuálny počet.  

 

 Myši v experimentoch môžu byť umiestnené: 

                 Vo vaniciach TIII s podlahovou plochou 836 cm2 a výškou 150 mm: 

 do 20 g  max. 13 myší, 

 20-25 g  max. 11 myší, 

 25-30 g  max. 9 myší, 

 nad 30 g max. 7 myší. 

 

 Potkany v experimentoch môžu byť umiestnené:   

                   Vo vaniciach TIV s podlahovou plochou 1728 cm2 a výškou 200 mm: 

 do 200 g  max. 8 potkanov, 

 200-300 g  max. 7 potkanov, 

 300-400 g  max. 4 potkany, 

 400-600 g max. 3 potkany, 

 nad 600 g  max. 2 potkany. 

 

 Králiky v experimentoch môžu byť umiestnené:  v jednej štandardnej nerezovej klietke AK4200 

s podlahovou plochou 4200 cm2 jeden alebo dva králiky do 5 kg žijúce v harmonickom spolužití. 
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7.2.     VÝMENA VZDUCHU 

EZ je vybavený primeraným vetracím systémom (riadená ventilácia vzduchu), ktorý 

zodpovedá nárokom zvierat umiestnených v jeho priestoroch a zabezpečuje výmenu objemu vzduchu 

v miestnostiach 15-20 krát za hodinu. Vetracím systémom je privádzaný čerstvý vzduch a sú 

odvádzané pachy, škodlivé plyny, prach a choroboplodné zárodky. Systém vzduchotechniky slúži 

tiež na odstraňovanie nadbytočného tepla a vlhkosti.  

Priestory v EZ sú rozdelené vzduchotechnicky na: 

      1.       biela zóna: miestnosť na manipuláciu so zvieratami a karanténa, 

      2.       biela zóna: chodba a oddelenia pre králiky a myši/potkany, 

      3.       čierna zóna: technické zázemie.  

  

      1. Vzduchotechnická jednotka v hygienickom prevedení GEA CAIR plus 

SX064.040IVBV, Prívod/odvod vzduchu je nastaviteľný do 1700/1700 m3/hodina, protimrazový 

ohrev privádzaného vzduchu na rekuperátor o výkone 11,1 kW, chladič s priamym výparníkom na 

chladenie o výkone 13,6 kW, elektrický ohrev 12 kW. Toto zariadenie zabezpečí automaticky podľa 

nastavenia, potrebný prísun a odsun vzduchu v m3/hodina, potrebnú teplotu v rozsahu 16 – 25 °C. 

Ďalej je vzduch v privádzanom potrubí zvlhčovaný v nastaviteľnom rozsahu 20 – 80 % 

prostredníctvom vyvíjača pary HYGROMATIC HY 17C s menovitým výkonom pary 17 kg/hodina. 

Vzduch týmito zariadeniami prechádza sústavou filtrov G4 a F7 na vstupe do priestorov a aj na 

výstupe z priestorov. Teplota a vlhkosť sú kontinuálne monitorované a výsledky sú kontinuálne 

upravované tak, aby vyhovovali nastaveným podmienkam na ovládači. 

      2.Vzduchotechnická jednotka v hygienickom prevedení GEA CAIR plus 

SX064.040IVBV, Prívod/odvod vzduchu je nastaviteľný do 1800/1800 m3/hodina, protimrazový 

ohrev privádzaného vzduchu na rekuperátor o výkone 11,1 kW, chladič s priamym výparníkom na 

chladenie o výkone 13,6 kW, elektrický ohrev 12 kW. Toto zariadenie zabezpečí automaticky, podľa 

nastavenia,  potrebný prísun a odsun vzduchu v m3/hodina, potrebnú teplotu v rozsahu 16 – 30 °C. 

Ďalej je vzduch v privádzanom potrubí zvlhčovaný v nastaviteľnom rozsahu 20 – 80 % 

prostredníctvom vyvíjača pary HYGROMATIC HY 17C s menovitým výkonom pary 17 kg/hodina. 

Vzduch týmito zariadeniami prechádza sústavou filtrov G4 a F7 na vstupe do priestorov a aj na 

výstupe z priestorov. Teplota a vlhkosť sú kontinuálne monitorované a výsledky sú kontinuálne 

upravované tak, aby vyhovovali nastaveným podmienkam na ovládači. Vo výstupnom potrubí je 

s napojením na osobitný ovládač napojený dodatočný elektrický ohrievač Multi Vac EO-A1 6 kW, 

ktorý dokáže v prípade potreby dohriať vzduch potrebný v miestnostiach pre zvieratá až na teplotu 

40 °C. 

      3. Kompaktná rekuperačná jednotka MultiVac TOPVEX TR03EL-R-CAV s elektrickým 

ohrievačom 3 kW s prietokom 1000 m3/hodina s filtrami na vstupe a výstupe vzduchu F5 a F7 zaistí 

prívod čerstvého filtrovaného vzduchu, v prípade ohriateho, do zázemia. V technickom zázemí sú 

klimatizačné jednotky len v miestnostiach, kde sú stroje, ktoré pri svojej činnosti produkujú veľké 

teplo – umývačka klietok a autokláv. 

       Obe jednotky GEA CAIR plus sú nastavené na pretlakový systém, teda do miestností je 

vháňaný čistý a upravený vzduch vo väčšom objeme ako je odvádzaný.  

       Kontrolu funkčnosti zariadenia vykonáva správca zariadenia. Tá pozostáva z kontroly 

znečistenia filtrov s ich prípadnou výmenou 4 x ročne, kontrola funkčnosti sa vykonáva 2 x ročne – 

v letnom a zimnom období. 

 

7.3.      TEPLOTA A VLHKOSŤ 

Teplota v EZ je presne regulovaná a stabilne udržiavaná tak, aby spĺňala požiadavky druhu. 

Optimálna teplota prostredia pre jednotlivé druhy je 20 - 24 °C pre myši a potkany a 18 – 21 °C pre 

králiky. Vyššie opísané vzduchotechnické jednotky a elektrickým ohrevom vzduchu slúžia na 
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zabezpečenie dodržania stanoveného rozmedzia teplôt, v zime okrem kúrenia dokurujú, v letných 

mesiacoch ochladzujú vzduch.  

Vhodná vlhkosť sa udržiava vzduchotechnickým zariadením v privádzanom potrubí 

v nastaviteľnom rozsahu 20 – 80 % prostredníctvom vyvíjača pary HYGROMATIC HY 17C 

s menovitým výkonom pary 17 kg/hodina. Vzduch týmito zariadeniami prechádza sústavou filtrov 

G4 a F7 na vstupe do priestorov a aj na výstupe z priestorov.  

Teplota a vlhkosť v EZ sú denne je zaznamenávané profesionálnym monitorovacím systémom 

na bezdrôtový záznam teploty a vlhkosti, snímačmi teploty a vlhkosti Thermo-Hygro Sensor 

30.3312.02, ktoré sú umiestnené v každej miestnosti pre zvieratá. Centrálna jednotka komunikuje s 

PC cez bezdrôtovú jednotku, ktorá sa pripája na USB port počítača. Záznamy z elektronickej pamäte 

sa na pevný disk počítača ukladajú raz mesačne, spravidla posledný deň v mesiaci. Systém má 

prednastavené požadované rozmedzie teploty pre držané druhy zvierat, keď dôjde k prekročeniu 

rozmedzia, vysiela zvukový alebo svetelný signál. Z hľadiska pohody zvierat nastavujeme svetelný 

signál.  

Teplota a vlhkosť sú kontinuálne automaticky monitorované aj samotným 

vzduchotechnickým systémom a výsledky sú kontinuálne upravované tak, aby vyhovovali 

nastaveným podmienkam na ovládači. Ošetrovateľky v EZ kontrolujú, či nedošlo k prekročeniu 

rozmedzia, ak sa tak stane, problém okamžite riešia so správcom  zariadenia.  

Na oznámenie výkyvov teploty mimo požadované rozmedzie slúži Weather Hub Smart Home 

System 21.010.177, ktorý umožňuje sledovanie nastaveného rozmedzia a v prípade, že dôjde 

k prekročeniu, vysiela signál na mobil osoby zodpovednej za starostlivosť o zvieratá. Tá takýmto 

spôsobom môže v súčinnosti so správcom zariadenia a oddelením prevádzky a investícií UVLF 

operatívne podniknúť kroky na zabezpečenie štandardných podmienok teploty a vlhkosti.  

V prípade výpadku elektrického prúdu vo verejnej sieti je kontinuálna činnosť 

vzduchotechnického zariadenia zabezpečená napojením objektu na generátor prúdu UVN, takže 

automaticky sa jeho činnosť obnoví a nehrozí porušenie dobrých podmienok pre zvieratá.  

 

7.4.      OSVETLENIE 

V chovnom zariadení sa používa rozptýlené svetlo, ktoré má zabezpečovať vhodné osvetlenie 

pre vykonávanie pracovnej činnosti, pre kontrolu stavu zvierat a pohodu zvierat. V miestnostiach so 

zvieratami a na chodbe zariadenia sa nachádzajú núdzové svietidlá pre prípad výpadku elektriny. 

Osvetlenie je umelé, rozptýleného typu s regulovaným svetelným režimom deň/noc 12 hodín 

svetlo/12 hodín tma. Zvieratá nie sú vystavované ostrému svetlu. Okno v oddelení pre králiky je 

zabezpečené proti preniknutiu ostrého denného svetla fóliou. Funkčnosť osvetlenia denne kontroluje 

ošetrovateľský personál.  

Osvetlenie vo všetkých miestnostiach je zabezpečené svetlami s trubicovými žiarivkami 60 

cm dlhými o výkone 18W a 120 cm dlhými o výkone 36 W. Chodby o výkone 360W, králiky 288W 

+ nočné osvetlenie, potkany/myši 128W + nočné osvetlenie, miestnosť pre manipuláciu so zvieratami 

má osvetlenie o výkone 540W + operačná lampa o výkone 120W halogénové osvetlenie. Karanténna 

miestnosť má osvetlenie o výkone 108 W + každé zariadenie má vlastné osvetlenie s reguláciou podľa 

potreby. Intenzita osvetlenia nepresahuje 200 luxov.  

V EZ sú umiestnené aj núdzové svietidlá typu Modus Economic LED 

ECL/1W/C/3/SA/X/CL, ktoré spĺňajú požiadavky normy STN EN 60598-2-22. Svietidlá pri 

prerušení dodávky elektrickej energie svietia v núdzovom režime 3 hodiny, čo je doba dostatočne 

dlhá na to, aby sa spustil záložný zdroj energie UVN, na ktorý je EZ napojený a aby sa zabezpečilo 

primerané osvetlenie pre zvieratá a dostatočná viditeľnosť pre personál. Núdzové svetlá sú 

umiestnené v miestnostiach so zvieratami a na hlavnej chodbe zariadenia. Každoročne sú 

kontrolované v rámci pravidelných revízií elektrických zariadení revíznym technikom.  
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7.5.      HLUČNOSŤ 

Hodnota hladiny hluku v EZ nesmie presiahnuť 80 dB a frekvenciu 20 Hz. Zdrojom hluku je 

hlavne vzduchotechnické zariadenie ako aj aktivita zvierat a ošetrovateľov.  

V chovných priestoroch sa nenachádzajú zariadenia a počítače, ktoré by boli zdrojom 

nadmerného hluku. Hluk v EZ je minimalizovaný vhodným nácvikom ošetrujúceho personálu a 

používaním vhodných pracovných postupov, najmä v čase odpočinku zvierat.  

 

7.6.      KRMIVO 

Krmivo sa nakupuje len od výrobcov, ktorí vlastnia licenciu. Krmivo musí spĺňať základné 

parametre stanovené pre myši/potkany/králiky a musí byť označené dátumom výroby a najneskorším 

dátumom spotreby. V EZ sa používa štandardné peletované krmivo pre hlodavce a králiky. Je 

zakázané používať krmivo po dátume exspiračnej doby vyznačenej na etikete balenia.  

Skladovacie priestory pre krmivo musia byť chladné, tmavé a suché, chránené proti hmyzu a 

hlodavcom zvonku a musia sa udržiavať v čistote. Vystavenie krmiva teplotám nad 21ºC, nadmernej 

relatívnej vlhkosti, nehygienickým podmienkam, svetlu, kyslíku a hmyzu ho znehodnocuje. Krmivo 

sa neuskladňuje priamo na podlahe, ale na paletách a vrecia sa neopierajú o stenu.  

Spôsob podávania a dávkovania krmiva je v súlade so všeobecne platnými právnymi 

predpismi a musí uspokojovať fyziologické potreby zvierat. Je neprípustné obmedzovať zvieraťu 

dennú kŕmnu dávku a vodu. 

Pre výživu laboratórnych myší a potkanov sa používajú peletované kŕmne zmesi vo forme 

valčekov o priemere obvykle 8 – 13 mm a dĺžke 15 – 30 mm. Priemerná spotreba krmiva na 1 myš 

a deň je 2,5 – 4 g, na 1 potkana 14 – 22 g. Krmivo sa myšiam a potkanom  podáva ad libitum 

v násypných krmítkach.  

Králiky sa kŕmia kompletnými kŕmnymi zmesami pre králiky. Vzhľadom k nebezpečenstvu 

stučnenia sa u králikov nepoužíva kŕmna technika ad libitum. Denná spotreba u králika je podľa 

plemena, pohlavia, veku, ročného obdobia, reprodukčného cyklu a pod. 100 – 200 g, kŕmna dávka sa 

podáva králikom v dvoch dávkach, ráno a popoludní.  

 

7.7.      NAPÁJANIE 

Na napájanie sa denne používa nezávadná pitná voda z vodovodnej siete. Zvieratá sú napájané 

cez polyakrylátové fľaše vybavené napájačkami. Fľaše a ich príslušenstvo sa musia denne čistiť a raz 

za týždeň dezinfikovať, prípadne sterilizovať. V EZ sú vedené záznamy o dezinfekcii napájacích 

zariadení. 

Denná spotreba vody u myší je cca. 4 – 6 ml na kus, u potkanov 20 – 30 ml na kus a u králikov 

cca. 200 – 500 ml na kus.  

 

7.8.      PODSTIELKA  

Podstielkový materiál (najčastejšie oprášené hobliny z mäkkého dreva) musí byť čistý, suchý, 

neprašný, nekontaminovaný, bez prímesí cudzorodých látok, ktoré by mohli zvieratá poškodiť pri ich 

požití alebo sa nimi poraniť. Podstielkový materiál sa musí uskladňovať v špeciálnej miestnosti 

s vhodnými klimatickými podmienkami. Čistá podstielka nesmie prísť do styku s podstielkou 

použitou. Pri chove myší a potkanov sa podstielka vymieňa podľa potreby, minimálne 2x týždenne. 

Spolu s podstielkou je zakázané odstraňovať uhynuté zvieratá, biologický materiál a použitý 

laboratórny materiál. 

Podstielka sa pred naložením do vaníc autoklavuje, aby sa zabezpečila jej neškodnosť a zničili 

sa prípadné patogény. Rovnako sa autoklavuje použitá podstielka, ktorá sa potom likviduje ako bežný 

komunálny odpad.   

 

7.9.    UMIESTNENIE ZVIERAT A OBOHATENIE PROSTREDIA  
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 Zvieratá v EZ musia byť umiestnené v stálych sociálnych skupinách, ktoré pozostávajú 

z jedincov, ktoré sa navzájom znášajú. Zvieratá v projektoch musia byť navrátené do pôvodných 

skupín. Ak je to opodstatnené zo zdravotných dôvodov, z dôvodu pohody zvierat, alebo ak je 

požiadavka na individuálne umiestnenie opodstatnená a schválená pre experiment, je možné zvieratá 

umiestniť aj samostatne. Odporúča sa, aby malo individuálne umiestnené zviera aspoň čuchový alebo 

vizuálny kontakt s inými zvieratami svojho druhu.  

 Všetky zvieratá musia mať zabezpečený dostatočný priestor a rozmanité prostredie, ktoré 

umožňuje prirodzené správanie a minimalizuje stres zvierat. Každé zviera musí mať dostatok 

priestoru na pohyb, hľadanie potravy, manipulatívne a kognitívne činnosti.  

 Hlodavcom sa prostredie obohacuje preliezkami a kartónovymi valcami. Vhodným 

obohatením pre králiky sú vyvýšené podesty, podávanie sena a závesných hračiek.   

 

7.10.    POHYB A MANIPULÁCIA 

Chovanie zvieraťa v priebehu projektu veľmi závisí od jeho dôvery v človeka, preto personál 

sa musí pri styku so zvieraťom správať milo, jemne a isto. Aby si vytvoril dôveru zvieraťa je potrebné 

denne vyhradiť si potrebný čas na pozitívny kontakt. Súčasťou prípravy na zaradenie do projektu je 

privykanie na manipuláciu a fixáciu. Predpokladá sa, že zvieratá od schválených dodávateľských 

zariadení sú už od narodenia privykané na kontakt s človekom a manipuláciu v rámci každodennej 

opatery. Je vhodné, ak je v plánovaní projektu zahrnutý aj čas potrebný na nácvik zvierat na jednotlivé 

postupy, ktorý významne znižuje stres zvieraťa počas postupov.  

Všetky osoby manipulujúce so zvieratami musia mať adekvátne vzdelanie a osvedčenie, ako 

aj absolvovaný nácvik v manipulácii so zvieratami a úkonoch, ktoré sa na nich vykonávajú.  

Zviera určené na experiment musí byť zdravé a v dokonalej kondícii. Pred začiatkom 

experimentu sa zviera prehliadne a skontroluje sa, je to zásadná časť práce s laboratórnym zvieraťom: 

 označenie zvieraťa (číslo a označenie musí zodpovedať danému projektu), 

 správanie zvieraťa (či nie je agresívne, v depresii, rozrušené) môžeme hodnotiť ako: 

- BAR (bright, alert, responsive) = bystré, ostražité a reagujúce, 

- QAR (quiet, alert, responsive) = tiché, pokojné, ostražité a reagujúce, 

 držanie (postoj) zvieraťa (či nie je nahrbené, či nie je v obrannom postoji, či hlava reaguje na 

pohyb, nie je pritisnutá o podložku, nezavrtáva sa do podstielky), 

 dýchanie (pokojné, pravidelné, bez zmien), 

 stav srsti (čistá, hladká, nezježená, nerozstrapatená), 

 oči, uši, ňufák (bez výtoku, mazu, hlienu), 

 anus (čistý, bez znečistenia), 

 prsty (bez poranení, záderov). 

Ak sa zistí akákoľvek nepravidelnosť alebo abnormalita, uvedie sa do protokolu o zvierati a ohlási sa 

vedúcemu projektu a vedúcemu EZ. Takéto zviera sa pozorne monitoruje v súlade. Zvieratá sa vždy 

prehliadnu pred vybratím z chovnej nádoby. Postup sa nezačne skôr, než sa prehliadnu všetky 

zvieratá, s ktorými sa bude pracovať.  

 

Pri práci s laboratórnymi zvieratami vždy pracujeme v operačných rukaviciach a v ochrannom 

odeve.  
 

Počas experimentu: 

 Pracovník zodpovedný za priebeh experimentu sa pri manipulácii so zvieratami bude riadiť 

projektom pokusu. Ak je potrebné a schválené, použije sa vhodná analgézia/anestézia.  

 Experiment by mal rešpektovať čas bdenia a odpočinku zvieraťa. 

 Pri každom experimente je vedený protokol, ktorý je uložený u vedúceho projektu po 

predpísanú dobu. 
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 Pri manipulácii s ihlou, sondou a pod., je potrebné zviera (ak nie je v anestéze) držať pevne a 

BEZPEČNE, aby nedošlo k poraneniu zvieraťa ani človeka.  

 Pri použití kanyly a sondy je nutné postupovať veľmi opatrne, pri náznaku odporu sa nesmie 

použiť sila, ale kanyla/sonda sa povytiahne a skúsi zaviesť znova.  

 

Po experimente: 

 Po ukončení postupu, ak má byť zviera ďalej sledované, musí kompetentná osoba 

skontrolovať stav zvieraťa, ak je po celkovej anestéze, počkať do úplného prebudenia. Ak 

zviera javí známky zdravotnej nepohody, musíme rozhodnúť o prípadnú resuscitácii alebo 

rýchlom utratení po konzultácii s určeným veterinárnym lekárom a podľa predpisov. Zviera 

prebudené z narkózy sa nikdy neukladá do vanice/klietky s ostatnými zvieratami.  

 Zodpovedná osoba musí rozhodnúť, či zviera nepredstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre 

zdravie ošetrujúceho personálu, či ostatných zvierat v zariadení. Ak je tomu tak, je nutné 

vanicu/klietku so zvieraťom čitateľne označiť a oznámiť to kompetentným osobám podľa 

predpisov (určenému veterinárnemu lekárovi, vedúcemu EZ).  

 

Humánne usmrcovanie/eutanázia zvierat 

Eutanázia, alebo bezbolestná smrť je všeobecne pokladaná za medicínske opatrenie ultima 

ratio u zvierat slabých, nevyliečiteľne chorých, vyčerpaných alebo starých, ktorých ďalšie prežívanie 

je spojené s trvalou bolesťou alebo utrpením. V experimentálnej práci sa musí využívať z dôvodu 

získania biologického materiálu pre ďalšie analýzy, prípadne z dôvodu ukončenia projektu.  

Humánnym usmrteným sa rozumie usmrtenie zvieraťa pokiaľ možno bezbolestne, 

stanovenými veterinárnymi prostriedkami a vybavením, vykonané prednostne určeným veterinárnym 

lekárom, alebo odborne spôsobilou osobou, prípadne pod ich kontrolou. Usmrcovanie vykonávajú 

spravidla vedúci projektov, ktorí majú dlhoročnú prax a boli vyškolení veterinárnym lekárom, alebo 

ošetrovateľky, prípadne osoba zodpovedná za starostlivosť o zvieratá s dlhoročnou praxou, rovnako 

po zaškolení veterinárnym lekárom, čo zaručuje, že usmrtenie je vykonané rýchlo a efektívne.  

Zvieratá v projektoch je možné usmrtiť výlučne spôsobom, ktorý bol pre daný projekt 

schválený. Pri výbere metódy eutanázie je dôležité zmenšenie strachu zvieraťa, počas výkonu sa má 

so zvieraťom zaobchádzať jemne a vľúdne. Usmrcovanie sa smie vykonať výlučne schválenými 

spôsobmi podľa Prílohy č. 2 nariadenia vlády SR č. 377/2012 Z.z.: 

 

 

Metóda 

Druh zvieraťa 

Hlodavce Králiky 
Nadmerná dávka anestetika – v prípade potreby najprv 

sedatíva 

ÁNO ÁNO 

Oxid uhličitý v rastúcej koncentrácii ÁNO 

* nie plody a novorodené 

NIE 

Cervikálna dislokácia ÁNO 

* len u hlodavcov 

s hmotnosťou do 1 kg / 

hlodavcom s hmotnosťou 

vyššou ako 150 g sa 

podajú sedatíva 

ÁNO 

* len u králikov 

s hmotnosťou do 1 kg / 

králikom s hmotnosťou 

vyššou ako 150 g sa 

podajú sedatíva 

Náraz/úder do hlavy ÁNO 

* do hmotnosti 1 kg 

ÁNO 

* do hmotnosti 5 kg 

Dekapitácia  ÁNO 

* len ak nie je možné 

použiť iné spôsoby 

NIE 

Omráčenie elektrickým prúdom NIE ÁNO 

* vyžaduje sa špeciálne 

vybavenie 
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Osoby vykonávajúce usmrtenie zvieraťa sú povinné sa presvedčiť, že zviera je preukázateľne 

mŕtve. 

 

8.  IZOLAČNÁ MIESTNOSŤ   

 

 Zvieratá podozrivé z ochorenia sa musia izolovať. Ako izolačná miestnosť sa využíva 

karanténna miestnosť. Zdravotný stav zvierat posudzuje určený veterinárny lekár, v prípade, že zistí 

závažné poruchy zdravia, myši a potkany nelieči, ale okamžite ich humánne usmrtí. V prípade 

králikov  určí určený veterinárny lekár ďalší postup na základe zdravotného stavu zvieraťa.  

 

9. KARANTÉNA 

 

 Zvieratá po doručení zo schváleného dodávacieho zariadenia sa podrobia karanténe, aby sa 

zabezpečili rovnaké zdravotné parametre všetkých zvierat a zamedzilo zavlečeniu nákaz do EZ. 

Každá zásielka zvierat od schváleného dodávateľa musí byť doručená a vybalená bez zbytočného 

zdržiavania. Zvieratá sú pri príchode prezreté určeným veterinárnym lekárom a umiestnené do čistých 

klietok/vaníc v karanténe, poskytne sa im ihneď voda a krmivo. Prepravné boxy sú autoklávované a 

zneškodnené.  

Doba karantény myší a potkanov dodaných z akreditovaných a schválených pracovísk 

predstavuje 5 - 15 dní, králikov 20 - 30 dní. Uvedenú dobu je nutné dodržiavať. Zodpovedný 

veterinárny lekár poverený starostlivosťou o zvieratá môže karanténu predĺžiť alebo skrátiť 

v závislosti od zdroja zvierat, ich zdravotného stavu, od prejavu správania a iných okolností.  

Priestory karantény sa nachádzajú v priestoroch EZ.  

 

10. ODSTRAŇOVANIE A LIKVIDÁCIA BIOLOGICKÉHO ODPADU 

 

 Odpad je potrebné sústreďovať a likvidovať pri zachovávaní pravidiel bezpečnosti a sanitácie. 

Odstránenie uhynutých zvierat sa nesmie vykonať pred objavením sa posmrtného stuhnutia – rigor 

mortis. Biologický odpad a kadávery sa pred odstránením zhromažďuje v kadáverovom boxe 

(mraznička) umiestnenom v budove EZ vo vyhradenej miestnosti, ktorá je uzamknutá a označená 

„VŽP materiál kategórie 1 – určená na likvidáciu“. Podľa potreby sa potom transportuje do 

kafilérneho boxu UVLF. Za čistotu v miestnosti a mrazničke zodpovedajú ošetrovatelia, po odvoze 

kadáverov sa miestnosť aj mraznička umyjú 1 % roztokom saponátu a vykoná sa dezinfekcia 1 – 3 

% roztokom SAVO/Desur/Saniten. Miestnosť sa na záver vyžiari germicídnym žiaričom po dobu 

cca. 6 hodín. O výkone žiaričov sa vedie evidencia. Miestnosť sa v čase žiarenia zabezpečí proti 

vstupu osôb.  

 Uhynuté/usmrtené zvieratá ukladá do kadáverového boxu personál EZ, ktorý zároveň vedie 

evidenciu (dátum, druh a počet zvierat, číslo projektu z ktorého zviera pochádza, odovzdávajúca 

osoba a jej podpis).  

 Biologický  odpad  z infekčných  experimentov  na  laboratórnych  zvieratách  sa  pred  

likvidáciou dekontaminuje v autokláve. 

 Použitá podstielka sa autoklávuje v autoklávovacom tuneli Systec HX-4302D (121 – 134°po 

dobu 2 hodín) a likviduje spolu s komunálnym odpadom. Za správne zneškodnenie podstielky 

zodpovedajú ošetrovatelia. O likvidácii podstielky vedú evidenciu.   

 

11. VŠEOBECNE PLATNÉ OPATRENIA PROTI PRENOSU NÁKAZ V EZ 

 

Personál ošetrujúci zvieratá musí dodržiavať vysoký štandard osobnej hygieny. Personál si 

vymieňa oblečenie podľa potreby tak, aby bola udržaná osobná hygiena. Oblečenie používané v 

chovných zariadeniach sa mimo nich nesmie používať. Personál nesmie jesť, piť, fajčiť a používať 
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kozmetiku v chovnej miestnosti. Ak sa u ošetrujúceho personálu pri vykonávaní svojej práce v EZ 

objavia chorobné symptómy (nevoľnosť, zvýšená telesná teplota, žalúdočné a črevné ťažkosti, kožné 

afekcie, atď.), sú povinní bezodkladne ich nahlásiť vedúcemu EZ.  

Okrem ošetrujúceho personálu sa nákaza do zariadenia môže preniesť aj: 

 kúpenými zvieratami, 

 diétami a krmovinami, 

 nefunkčnými odtokmi a zlým stavom kanalizácie, 

 nedostatočnou funkčnosťou vetracieho alebo klimatizačného zariadenia, 

 divo žijúcimi hlodavcami a lietajúcim hmyzom, 

 podstielkovým materiálom, 

 uhynutými zvieratami. 

Pre zníženie rizika takéhoto zanesenia nákazy do zariadenia slúžia veterinárne kontroly, kontrola 

funkcie zariadení EZ zodpovedným pracovníkom a ošetrovateľským personálom. 

 

Pri manipulácii s chovnými zvieratami: 

 sa predpokladá, že každé zviera, s ktorým sa manipuluje, môže byť infikované, preto je nutné 

robiť všetky opatrenia proti prenosu prípadnej nákazy na ostatné zvieratá, 

 použité napájačky, krmivo ani podstielka sa nesmú prekladať do druhej klietky,  

 so zvieratami vždy manipulujeme v ochrannom odeve a v rukaviciach, v prípade, že sa 

v experimente použije infekčný agens, alebo nebezpečná látka a pri podozrení na infekciu 

u zvieraťa je nutné použiť tesniace ochranné okuliare a rúško,  

 oblečenie používané v EZ sa mimo neho nesmie používať,  

 V EZ je zakázané  jesť, piť, fajčiť a používať kozmetické prípravky. 

 

12. MIKROBIOLOGICKÉ MONITOROVANIE PROSTREDIA V EZ 

 

Minimálne 1 x ročne a vždy, keď si to vyžaduje epidemiologická situácia sa musí vykonať 

mikrobiologické vyšetrenie chovných priestorov EZ. Toto slúži najmä na:  

- kontrolu účinnosti dezinfekcie, 

- kontrolu biologického osídlenie zvierat a mikrobiálneho zaťaženia prostredia, v ktorom sa 

nachádzajú, 

- na potvrdenie/vylúčenie bakteriálneho agens v prípade úhynu zvierat. 

Mikrobiologické vyšetrenia vykoná na základe požiadavky vedúceho EZ Ústav mikrobiológie 

a imunológie UVLF. Výsledky vyšetrení archivuje vedúci EZ. 

 

13. NÚDZOVÝ STAV V EZ 

 

 Technické chyby, požiar, výpadok funkcie vetracieho systému, resp. elektrického prúdu alebo 

vyhrievacieho telesa predstavuje nebezpečenstvo, ktoré môže pre zvieratá znamenať utrpenie a vážne 

ohrozenie zdravotného stavu. Preto musí byť každá z týchto porúch hlásená zodpovedným 

pracovníkom v súlade s Núdzovým plánom, ktorý je prílohou Prevádzkového poriadku.  

 Každá spomínaná porucha sa za krátku dobu prejaví zmenou klimatických podmienok v EZ, 

čo zaregistruje monitorovací systém a spustí alarm svetelným výstražným znamením. Informácia o 

narušení určených hodnôt teploty/vlhkosti je zároveň zaslaná formou SMS správy vedúcemu EZ, 

ktorý v spolupráci so správcom a oddelením prevádzky a investícii UVLF zabezpečí nápravu stavu. 

Okrem toho sa musia ihneď uskutočniť opatrenia na zamedzenie ohrozenia zdravia a života ľudí 

a zvierat. Jednoznačné pokyny musia byť umiestnené na viditeľnom mieste (núdzové telefónne čísla) 

a každý zamestnanec EZ musí byť schopný ich uskutočniť.  
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Pokyny pre núdzový stav: 

V prípade prekročenia teploty v miestnostiach so zvieratami: znížiť teplotu na klimatizácii, prípadne 

vetrať, ihneď kontaktovať správcu zariadenia.  

V prípade zistenia nízkej teploty v miestnostiach so zvieratami: skontrolovať kúrenie, zvýšiť teplotu 

na klimatizácii, prípadne kontaktovať správcu zariadenia. 

V prípade zistenia vysokej a nízkej vlhkosti: vyvetrať a kontaktovať správcu zariadenia. 

V prípade výpadku elektrickej energie: skontrolovať ističe v rozvodnej skrini, volať elektrárne, ak je 

výpadok centrálny a dlhodobý, automaticky sa spúšťa záložný generátor prúdu UVN, na ktorý je  EZ 

napojený. 

 

14. RIADENIE EXPERIMENTÁLNEHO ZVERINCA UVLF V KOŠICIACH 

 

14.1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

EZ je súčasťou Univerzitnej veterinárnej nemocnice, Centra aplikovaného výskumu UVLF. 

Prácu vedúceho EZ v oblasti odbornej riadi prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské 

štúdium a v oblasti hospodársko-správnej zastrešuje prorektorka pre klinickú činnosť a styk s praxou. 

Vedúci EZ zodpovedá za svoju činnosť vedúcemu Centra aplikovaného výskumu.  

 

14.2. ZABEZPEČENIE PREVÁDZKY EZ 

Činnosť a prevádzka EZ je financovaná z centrálnych zdrojov. Prevádzku, údržbu a servis 

technických zariadení zabezpečuje oddelenie prevádzky a investícií UVLF. Správcom zariadenia je 

referát prevádzky oddelenia prevádzky a investícií UVLF.  

Na financovanie ekonomicky oprávnených nákladov na zabezpečenie činnosti EZ, ako sú 

veterinárne vyšetrenia, mikrobiologické vyšetrenia, spracovanie a analýza vzoriek, prevádzka  

vzduchotechnických zariadení, čistiace prostriedky, kancelárske potreby, odvoz kadáverov atď. 

prispievajú vedúci projektov, ktorí využívajú služby EZ.  

Náklady na nákup zvierat, krmiva, podstielky a dopravu s tým spojený sa hradia výlučne 

z prostriedkov vedúceho projektu. 

 Na zabezpečenie hygieny pracoviska v súlade s platnými právnymi predpismi, ako aj na 

zabezpečenie ochranu zdravia zamestnancov sa prideľujú osobné ochranné pracovné pomôcky, 

čistiace a dezinfekčné prostriedky, ktoré musia byť v dostatočnom množstve, aby sa neobmedzovali 

hygienické podmienky v EZ.  

 V prípade vzniku mimoriadnych okolností prevádzku a činnosť EZ po personálnej stránke 

zabezpečí vedúci EZ a pracovníci oddelenia prevádzky a investícií UVLF.  

 

14.3. PRAVIDLÁ PRE UŽÍVATEĽOV EXPERIMENTÁLNEHO ZVERINCA UVLF 

V KOŠICIACH  

Zvieratá môžu byť držané v EZ výlučne po schválení projektu Štátnou veterinárnou 

a potravinovou správou SR. Držať zvieratá bez získania rozhodnutia o schválení projektu je 

neprípustné.  

Vedúci EZ je poverený koordináciou všetkých aktivít súvisiacich s kontaktom so 

zodpovednými pracovníkmi RVPS a ŠVPS, z čoho vyplýva aj kompetencia následne usmerňovať 

činnosť vedúcich projektov súvisiacu s používaním laboratórnych zvierat a služieb EZ.  

Vedúci EZ eviduje požiadavky vedúcich projektov na ustajnenie zvierat a vykonanie projektu 

na zvieratách na základe vopred oznámenej požiadavky, podloženej schváleným projektom. Vedúci 

projektu je povinný vopred (ešte pred objednaním zvierat) konzultovať s vedúcim EZ časový 

harmonogram projektu, termín nákupu a dovezenia zvierat, druh a počet zvierat, dĺžku schváleného 

projektu a termín jeho ukončenia. Komunikácia medzi vedúcim projektov a vedúcim EZ prebieha 

výlučne emailom.  
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Vedúci projektu zároveň s plánovaním a objednávaním zvierat na projekt je povinný 

zabezpečiť aj krmivo a podstielku v dostatočnom počte na celú dobu trvania projektu tak, aby neboli 

prekročené exspiračné doby. Vedúci projektu je zároveň povinný zabezpečiť si inštrumentárium, 

pracovné osobné ochranné pomôcky a obuv a pomôcky potrebné na jednotlivé postupy, ako aj látky 

a liečivá, schválené pre použitie v projekte.  

Výskumní pracovníci schválení v projektoch na manipuláciu so zvieratami môžu vstupovať 

do EZ po predchádzajúcej dohode s vedúcim EZ podľa dohodnutého harmonogramu. Každá osoba 

manipulujúca so zvieratami je povinná oboznámiť sa s Prevádzkovým poriadkom EZ a riadiť sa ním, 

čo potvrdí svojim podpisom. Každý vedúci projektu dostane proti podpisu kľúč od EZ, ktorú mu 

zostáva k dispozícii po dobu trvania projektu.  

Do priestorov EZ smú vstupovať iba klinicky zdravé osoby, aby sa predišlo zavlečeniu nákaz. 

Je zakázané vstupovať do EZ s infekčným ochorením. Každý návštevník sa pri vstupe zapíše do 

Knihy návštev, uvedie dátum, čas výkonu práce v EZ, číslo rozhodnutia po schválení projektu 

a podpis.  

Každý pracovník musí prejsť cez hygienickú slučku, je povinný vymeniť si pracovný 

ochranný odev a obuv určené na prácu s laboratórnymi zvieratami, prípadne jednorazový ochranný 

odev a návleky. Pracovníci manipulujúci so zvieratami sú zodpovední za priebežné vymieňanie 

a dezinfekciu pracovného odevu a obuvi.  

Na prácu so zvieratami smú osoby manipulujúce zo zvieratami v danom projekte povinné 

použiť výlučne miestnosť na manipuláciu so zvieratami. Je prísne zakázané vynášať zvieratá 

z objektu EZ.  

Po každom skončení práce sú pracovníci vykonávajúci postupy na zvieratách v danom 

projekte povinní odstrániť z miestnosti na manipuláciu so zvieratami použité injekčné ihly 

a striekačky, prípadne iný nebezpečný odpad a zhromaždiť ich v na to určených nádobách vo 

vyhradenej miestnosti, ktorá je uzamknutá a označená „VŽP materiál kategórie 1 – určený na 

likvidáciu“. Za  nakladanie  s nebezpečnými  odpadmi  zodpovedá  vedúci CAV a ním poverený 

vedúci zverinca v súčinnosti s oddelením prevádzky UVLF. Priestory EZ musia byť po ukončení 

postupov zanechané v čistote. Pracovné plochy musia byť  umyté a dezinfikované, za čo zodpovedá 

vedúci projektu. Starostlivosť o zvieratá (čistenie, kŕmenie, napájanie) a čistiace práce (umývanie 

a dezinfekcia priestorov) sú náplňou práce ošetrovateľa zvierat.  

Pri manipulácii so zvieratami sú pracovníci povinní používať šetrné postupy v súlade so 

schválením a s ohľadom na dobré životné podmienky zvierat. Všetky osoby manipulujúce so 

zvieratami by mali ovládať techniky práce so zvieratami a správnu laboratórnu a veterinárnu prax.  

Po ukončení projektov EZ vykoná celkovú dezinfekciu, ktorá zahŕňa čistiace a dezinfekčné 

práce vrátane vyžiarenia germicídnymi žiaričmi. Tieto práce vykonáva ošetrovateľ zvierat.  

EZ môžu využiť aj externí pracovníci na základe schváleného projektu a objednávky služieb 

EZ. Pre externých pracovníkov platia rovnaké pravidlá a povinnosti, ako pre pracovníkov z UVLF.   

Vedúci EZ komunikuje pri riešení administratívnych a finančných operácií s vedúcimi 

projektov, členmi Poradného výboru, vedúcim CAV UVN, vedúcou UVN a vedením UVLF.   

 

15.  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

Prevádzkový poriadok Experimentálneho zverinca UVLF v Košiciach obsahuje najmä: 

- vnútornú organizáciu zariadenia; 

- presné postupy a zoohygienické parametre; 

- zabezpečenie prevádzky EZ v mimoriadnych situáciách.  

Kontrolu nad dodržiavaním  požiadaviek v schválenom zariadení v rámci veterinárnych 

kontrol vykonávajú orgány verejnej správy. V prípade zistenia nedodržania požiadaviek na schválené 

zariadenie alebo porušenie povinností vychádzajúcich z platnej legislatívy sú orgány verejnej správy 
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oprávnené prehodnotiť priestupky alebo iné správne delikty a ukladať opatrenia alebo pokuty podľa 

osobitného zákona č. 39/1007 Z. z. 

Všetci zainteresovaní zamestnanci UVLF a externí využívatelia služieb EZ sú povinní 

dodržiavať jednotlivé ustanovenia Prevádzkového poriadku EZ. V prípade nedodržania jeho 

ustanovení budú vyvodené opatrenia voči zodpovedným zamestnancom v zmysle Pracovného 

poriadku UVLF v Košiciach, Zákonníka práce a príslušných právnych predpisov. 

 Oboznámenie so znením tohto Prevádzkového poriadku Experimentálneho zverinca UVLF 

v Košiciach zabezpečí vedúci EZ. Preukázateľný doklad s podpismi príslušných zamestnancov 

o oboznámení sa s Prevádzkovým poriadkom EZ vedie a archivuje vedúci EZ.  

 Prevádzkový poriadok EZ UVLF v Košiciach nadobúda platnosť dňom schválenia.  

  

Neoddeliteľnou súčasťou Prevádzkového poriadku sú prílohy:  

 I. Technológia ošetrovania myší a potkanov, technológia ošetrovania králikov 

 II. Dezinfekčný poriadok Experimentálneho zverinca UVLF v Košiciach 

 III. Núdzový plán v Experimentálnom zverinci UVLF v Košiciach 

 IV. Plán zabezpečenia zdravia zvierat v Experimentálnom zverinci UVLF v Košiciach 

 V. Systém obohacovania prostredia v Experimentálnom zverinci UVLF v Košiciach 

 VI. Systém na rozširovanie informácií špecifických pre druhy umiestnené  

                  v Experimentálnom zverinci UVLF v Košiciach 

 VII. Program a režim navracania zvierat do domácej starostlivosti po vykonaní postupu  

                   v Experimentálnom zverinci UVLF v Košiciach  

  VIII. Program na spoločné využívanie orgánov a tkanív zvierat usmrtených     

                    v Experimentálnom zverinci UVLF v Košiciach  

 

V Košiciach 25.05.2020 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 doc. MVDr. Branislav Peťko, DrSc. 

     vedúci Centra aplikovaného výskumu 

               UVN UVLF v Košiciach    

 

 

 

 

 

 

 

Schválila: 

Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. 

rektorka 
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Oboznámenie so znením Prevádzkového poriadku Experimentálneho zverinca UVLF 

v Košiciach 

 

Menovaný/á svojim podpisom potvrdzujem, že som sa oboznámil so znením Prevádzkového 

poriadku Experimentálneho zverinca UVLF v Košiciach zo dňa 25.05.2020 a pri svojej práci 

v zariadení sa ním budem riadiť.  

 

MVDr. Zuzana Hurníková, PhD. .......................... 

MVDr. Peter Major, PhD. ...................................... 

Eva Nováková........................................................ 

Bc. Zuzana Draskóczyová...................................... 
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Oboznámenie so znením Prevádzkového poriadku Experimentálneho zverinca UVLF 

v Košiciach 

 

Menovaný/á svojim podpisom potvrdzujem, že som sa oboznámil so znením Prevádzkového 

poriadku Experimentálneho zverinca UVLF v Košiciach zo dňa 25.05.2020 a pri svojej práci 

v zariadení sa ním budem riadiť.  
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