
Žiadosť o schválenie projektu 
 
Podľa prílohy č. 2 k vyhláške č. 436/2012 Z. z. 
 
IDENTIFIKÁCIA ZARIADENIA: 
1. Užívateľ/osoba oprávnená predkladať projekty – názov, sídlo, telefónne číslo, e-mailová adresa: 
 
 
2. IČO: 
 
3. Ak je adresa zariadenia užívateľa iná ako adresa užívateľa, uvádza sa názov, ulica, mesto, PSČ 
 
 
IDENTIFIKÁCIA OSÔB: 
 
4. Meno, priezvisko, titul, telefónne číslo/e-mailová adresa štatutárneho zástupcu zariadenia užívateľa: 
 
 
5. Úradné číslo zariadenia užívateľa: 
 
6. Meno, priezvisko, titul, telefónne číslo/e-mailová adresa osoby oprávnenej predkladať projekt, číslo osvedčenia 
 
 
7. Meno, priezvisko, titul, telefónne číslo/e-mailová adresa, číslo osvedčenia osoby zodpovednej za starostlivosť o 
zvieratá a dobré životné podmienky zvierat: 
 
 
8. Mená, priezviská, tituly ďalších osôb podieľajúcich sa na projektoch, čísla ich osvedčení: 
 
 
 
9. Mená, priezviská, tituly, telefónne číslo/e-mailová adresa osôb zodpovedných za celkovú realizáciu projektu 
a súladu projektu so schválením projektu 
 
 
10. Meno, priezvisko, telefónne číslo/e-mailová adresa zmluvného veterinárneho lekára zariadenia 
 
 
PROJEKT: 
11. Názov projektu: 
 
 
12. Účel projektu:* 
a) základného výskumu, 
 
b) translačného alebo aplikovaného výskumu s cieľom 
 

1. zabránenia, prevencie, diagnostiky alebo liečby chorôb, poškodenia zdravia alebo iných neprirodzených stavov 
človeka, zvierat alebo rastlín alebo ich účinkov na ľudí, zvieratá alebo rastliny, 
 
2. stanovovania, odhaľovania, usmerňovania alebo úpravy posúdenia, zistenia, regulácie alebo zmeny 
fyziologického stavu alebo fyziologických procesov ľudí, zvierat alebo rastlín, 
 
3. dobrých životných podmienok zvierat a zlepšenia podmienok produkcie zvierat chovaných na 
poľnohospodárske účely, 

 
c) v záujme dosiahnutia ktoréhokoľvek z cieľov uvedených v písmene b) pri vývoji, výrobe alebo testovaní kvality, 

účinnosti a bezpečnosti liekov, potravín, krmív a iných látok alebo výrobkov, 
d) ochrany životného prostredia v záujme zdravia alebo dobrých životných podmienok ľudí alebo zvierat, 
e) výskumu zameraného na ochranu druhov, 
f) vysokoškolského vzdelávania alebo odborného vzdelávania na účely získania, udržania alebo zlepšenia zručností 

potrebných na výkon povolania, 



g) súdneho vyšetrovania, 
h) testovanie kozmetických výrobkov alebo jeho zložiek, kombinácie zložiek, ako povolená výnimka podľa 

osobitného predpisu.6) 
 
13. Návrh projektu postupov vypracovaný podľa § 17 ods. 2 písm. j) priložiť v prílohe k žiadosti (uviesť počet strán) 
 
14. Netechnické zhrnutie projektu priložiť ako samostatnú prílohu k žiadosti bez identifikácie zariadenia, mien 
osôb vykonávajúcich projekt a podieľajúcich sa na projekte (uviesť počet strán) 
 
 
15. Informácie o prvkoch uvedených v prílohe č. 6 nariadenia vlády priložiť v prílohe k žiadosti (uviesť počet strán) 
 
 
16. Druh, plemeno, chovná línia, pohlavie zvierat, plánovaný počet použitých zvierat za celé obdobie trvania 
projektu: 
 
 
17. Spôsob nadobudnutia zvierat:* 
 
A. vlastný odchov, názov, sídlo, úradné číslo zariadenia 
 
 
B. schválené zariadenie chovateľa alebo schválené zariadenie dodávateľa, úradné číslo: 
 
C. iná fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba – meno a priezvisko/názov, miesto podnikania/sídlo, IČO, 
registračné číslo zariadenia: 
 
 
Spôsob označenia:* 
a) skupinové záznamové karty 
b) individuálne záznamové karty 
c) individuálne nezameniteľné (čipovanie, tetovanie) 
Spôsob znecitlivenia:* 
a) celkové účinná látka/kombinácia anestetík 
 
b) lokálne účinná látka/kombinácia anestetík 
 
c) iné odôvodniť 
 
d) žiadne odôvodniť 
 
Spôsob usmrcovania zvierat podľa nariadenia vlády 
Opísať použitú metódu pre jednotlivé druhy zvierat: 
 
 
 
Navrhovaná klasifikácia krutosti postupov podľa prílohy č. 4 nariadenia vlády, odôvodnenie zaradenia postupov 
podľa určenej klasifikácie: 
 
 
K žiadosti o schválenie projektu sa pripojí: 
A. Doklad o overovaní v registroch medzinárodne overených a uznaných alternatívnych metód, či k plánovanému 
postupu neexistuje alternatívna metóda bez použitia živých zvierat 
 
B. Písomné vyjadrenie etickej komisie k etickému hodnoteniu projektu 
 
C. V prípade zavedeného programu na spoločné využívanie orgánov a tkanív z usmrtených zvierat informáciu o 
spôsobe využívania tohto programu 
 
Dátum predpokladaného začatia projektu: dňa ..................................................................... 
 
Predpokladaná dĺžka trvania projektu: od ........................................ do: .............................. 



 
V ................................... dňa .................. ............................................................................................ 
 
Meno, priezvisko a podpis užívateľa/osoby 
oprávnenej predkladať projekty a odtlačok 
pečiatky zariadenia užívateľa 


