
Témy interných školení pracovníkov  

 

Zmena v umiestňovaní laboratórnych zvierat  

Na zasadnutí poradného výboru boli členovia informovaní o zmene požiadaviek ohľadom minimálnej 

veľkosti priestoru pre umiestnenie laboratórnych myší a laboratórnych potkanov podľa prílohy č. 5 k 

nariadeniu vlády č. 377/2012 Z. z. platné od 1. januára 2017. Keďže klietky v našom zverinci vyhovujú 

týmto novým požiadavkám, nie je nutné prijať žiadne opatrenia. 

 

Vznik národného výboru pre dobré životné podmienky laboratórnych zvierat 

Dr. Vavrinec informoval o vzniku Medzinárodného výboru  pre dobré životné podmienky zvierat, 

ktorý bude informovať prostredníctvom svojich členov ( za FaF UK Dr. Vavrinec) jednotlivé poradné 

výbory fakúlt o zmenách vo welfare v nadnárodnej úrovni pre laboratórne zvieratá.  

https://www.mpsr.sk/alternativne-metody-testovania-bez-zvierat/nv-na-ochranu-zvierat/47-111-

1380 

Národný výbor na ochranu zvierat používaných na vedecké účely (Výbor) je zriadený Ministerstvom 

pôdohospodárstva a vidieka SR na základe nariadenia vlády SR č. 377/2012 Z. z., ktorým sa 

ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely (§ 

44, ods. 2). V SR je Výbor zriadený na odbore živočíšnej výroby Ministerstva pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka SR. 

Výbor poskytuje odborné poradenstvo nielen orgánom štátnej správy vo veterinárnej oblasti, ale je 

aj poradným výborom pre dobré životné podmienky zvierat ohľadom získavania, chovu, umiestnenia 

a starostlivosti o zvieratá a ich používania v postupoch využívajúcich zvieratá. Výbor si vymieňa 

informácie s ostatnými členskými štátmi, a to o postupoch na zvieratách, ktoré sú z hľadiska ich 

ochrany a dobrých životných podmienok najlepšie. V neposlednej miere Výbor podporuje vývoj, 

prijatie a používanie alternatívnych metód na národnej a medzinárodnej úrovni (podrobné 

informácie o pôsobnosti a činnosti Výboru sú dostupné v štatúte Výboru). Členmi výboru sú napr. 

predstavitelia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Slovenskej akadémie vied a tiež 

iní odborníci zaoberajúci sa problematikou ochrany zvierat. 

 

https://www.mpsr.sk/alternativne-metody-testovania-bez-zvierat/nv-na-ochranu-zvierat/47-111-1380
https://www.mpsr.sk/alternativne-metody-testovania-bez-zvierat/nv-na-ochranu-zvierat/47-111-1380
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/377/20130101
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/377/20130101
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1335&navID2=1335&sID=40&id=13729


GMO a žiadosť o schválenie zariadenia jednak ako na zariadenie na vykonávanie postupov ako aj 

na zariadenie pre chov pre vlastnú potrebu  

Pracovníci zverinca boli informovaní o získaní povolenia od ministerstva životného prostredia pre  

prácu s GMO v našom zverinci a ďalšom postupe schválenia ŠVSP pre GMO zvieratá. Ďalej sme 

preberali možnosť, aby sme mohli náš zverinec používať ako chovné zariadenie pre naše vlastné 

potreby a to za účelom chovania GMO zvierat, ktorých cena je príliš vysoká na to, aby boli kupované 

na jednotlivé projekty podobne ako nie GMO potkany/myši. Za týmto účelom si výbor prizval osobu 

zodpovednú za vykonávanie postupov v našom zverinci v súlade so zákonom a vyhláškou Dr. 

Vavrincovú a prediskutovali sme náležitosti potrebné na zmenu v rozhodnutí schválenia užívateľa.  

 

Platforma SNP 3Rs 

Smernica EP a R 2010/63/EÚ o ochrane zvierat používaných na vedecké účely (čl. 47, ods. 4) 

členským štátom ustanovuje povinnosť zabezpečiť na vnútroštátnej úrovni propagáciu 

alternatívnych prístupov. Mnohé členské štáty na tieto účely vytvorili platformy propagujúce 

alternatívne metódy, ktoré združujú príslušných odborníkov, ale aj ochrancov zvierat (napr. CZECOPA 

v Českej Republike, FRANCOPA vo Francúzsku, SET v Nemecku, IPAM a Centro3R v Taliansku, REMA v 

Španielsku a pod). 

V SR bola v roku 2018 založená Slovenská národná platforma 3Rs (SNP 3Rs). Platforma funguje pod 

záštitou Slovenskej toxikologickej spoločnosti SETOX a úzko spolupracuje s Národným kontaktným 

bodom siete PARERE, ktorý je ustanovený na odbore bezpečnosti potravín a výživy MPRV SR. SNP 

3Rs momentálne združuje odborníkov a nadšencov z oblasti štátneho, akademického a 

priemyselného sektoru. 

Záujemcovia o bezplatné členstvo v SNP 3Rs alebo o oblasť alternatívnych metód, môžu kontaktovať 

zuzana.sevcikova@land.gov.sk. 

 

Vytvorenie Slovenskej národnej platformy 3Rs 

https://www.mpsr.sk/alternativne-metody-testovania-bez-zvierat/snp-3rs/47-111-1378 

 

Letná škola "Non-animal Approaches in Science: The Three R...evolution" sa uskutoční 17. - 21. 05. 

2021 online a bude celkom zdarma. Toto školenie predstavuje vynikajúcu príležitosť pre študentov, 

https://www.mpsr.sk/alternativne-metody-testovania-bez-zvierat/snp-3rs/47-111-1378


študentky a mladých vedcov či vedkyne, ktorí/é sa chcú profilovať v oblasti alternatívnych metód 

testovania látok (in vitro, in silico metódy). Počas trvania programu sa môžu tešiť na odborné 

prednášky, diskusie, ale aj dôležitý networking, ktorý je veľmi dôležitý pre ďalší profesionálny rast. 

Registrovať sa je potrebné do 17. 01. 2021. 

 

Sieť PARERE 

Odbor bezpečnosti potravín a výživy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR OBPaV 

MPRV SR) je určený ako národný kontaktný bod siete PARERE (Preliminary Assessment of REgulatory 

RElevance) podľa smernice EP a R 2010/63/EÚ o ochrane zvierat používaných na vedecké účely (čl. 

47, ods. 5). 

Sieť PARERE pozostáva z národných kontaktných bodov sídliacich v jednotlivých členských štátoch 

EÚ. PARERE poskytuje poradenstvo Referenčnému laboratóriu EÚ pre alternatívy k testovaniu na 

zvieratách (EURL ECVAM) ohľadom relevantnosti a vhodnosti alternatívnych metód na validáciu. 

Povinnosťou EURL ECVAM je, okrem iného, validácia alternatívnych metód používaných na 

posúdenie bezpečnosti. Pri tejto činnosti asistuje EURL ECVAM-u sieť laboratórií členských štátov EÚ 

(EU-NETVAL) (v SR je EU-NETVAL laboratóriom Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie, 

Centrum experimentálnej medicíny SAV). Za SR sa zasadnutí zúčastňuje Ing. Helena Kanďárová, PhD., 

ERT (Slovenská toxikologická spoločnosť SETOX, Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie 

SAV). 

OBPaV MPRV SR má tiež ako kontaktný bod siete PARERE zriadenú národnú odbornú elektronickú 

skupinu, pozostávajúcu z expertov v oblasti toxikológie, posudzovania bezpečnosti chemických látok, 

výskumu, vývoja a validácie alternatívnych metód, ale aj ochrany zvierat používaných na vedecké 

účely. 

https://www.mpsr.sk/alternativne-metody-testovania-bez-zvierat/parere/47-111-1377 

 

Nové netechnické zhrnutie 

Predseda poradného výboru pre dobré životné podmienky zvierat informoval pracovníkov zverinca o 

legislatívnych zmenách týkajúcich sa vyplnenia a zasielania netechnického zhrnutia projektov: 

https://www.svps.sk/zvierata/leg_zmeny_2021.asp 

https://www.svps.sk/dokumenty/zvierata/smer-201063EU.pdf 

https://www.mpsr.sk/alternativne-metody-testovania-bez-zvierat/parere/47-111-1377
https://www.svps.sk/zvierata/leg_zmeny_2021.asp
https://www.svps.sk/dokumenty/zvierata/smer-201063EU.pdf


Počas stretnutia bolo ukázané ako pracovať s novým NTS. 

Dôležité informácie určené pre užívateľov zvierat chovaných, držaných za účelom ich použitia na 

vedecké alebo vzdelávacie účely si členovia výboru nájdu na linku: 

https://www.svps.sk/dokumenty/zvierata/NV-2892020.pdf 

Predkladatelia projektu majú zaslať netechnické zhrnutie (alebo spätné posúdenie) projektu 

vypracované v novom Excel formáte na ŠVPS SR ako súčasť žiadosti cez email na adresu 

daniela.bucsuhazyova@svps.sk. 

 

Stránky riešiace  alternatívne metódy vo výskume bez využitia živých zvierat, napr.:  

• • ECVAM (https://data.jrc.ec.europa.eu/dataset/b7597ada-148d-4560-9079-

ab0a5539cad3) 

• EURL ECVAM (https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/ecvam)  

• TSAR (https://tsar.jrc.ec.europa.eu 

Ďalej v sekcii Legislatíva, dokumenty: https://www.mpsr.sk/alternativne-metody-testovania-

bez-zvierat/legislativa-dokumenty/47-111-1383. 

FELASA 

FELASA, Federácia európskych združení pre vedu o laboratórnych zvieratách, zastupuje spoločné 

záujmy pri podpore všetkých aspektov vedy s laboratórnymi zvieratami v Európe aj mimo nej. 

FELASA kladie do centra pozornosti 3R vedy o laboratórnych zvieratách. FELASA obhajuje 

zodpovedné vedecké správanie sa zvierat v biologických vedách s osobitným dôrazom na 

zabezpečenie dobrých životných podmienok zvierat. 

https://felasa.eu/about-us 

Vzdelávanie a školenia 

Vzdelávanie a školenie je kľúčovým aspektom poslania FELASA podporovať odbornú spôsobilosť 

personálu pracujúceho so zvieratami, implementáciu 3R vedúcich k vedeniu etickej a vysokokvalitnej 

vedy a mobilitu výskumníkov v rámci EÚ. Akreditačná schéma FELASA podporuje a pomáha rozvoju 

vysokokvalitných vzdelávacích programov v oblasti vedy o laboratórnych zvieratách v celej Európe a 

na medzinárodnej úrovni. Akreditácia FELASA bola zavedená 1. januára 2003 a je uznávaná ako 

popredná akreditačná schéma v Európe pre kurzy. 

https://www.svps.sk/dokumenty/zvierata/NV-2892020.pdf
mailto:daniela.bucsuhazyova@svps.sk
https://data.jrc.ec.europa.eu/dataset/b7597ada-148d-4560-9079-ab0a5539cad3
https://data.jrc.ec.europa.eu/dataset/b7597ada-148d-4560-9079-ab0a5539cad3
https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/ecvam
https://tsar.jrc.ec.europa.eu/
https://www.mpsr.sk/alternativne-metody-testovania-bez-zvierat/legislativa-dokumenty/47-111-1383
https://www.mpsr.sk/alternativne-metody-testovania-bez-zvierat/legislativa-dokumenty/47-111-1383
https://felasa.eu/about-us


Schéma je v súlade so smernicou EÚ (smernica EÚ 2010/63, článok 23) a usmerneniami EK o 

vzdelávaní (Európska komisia, 2014), ktoré vyžadujú, aby vzdelávanie v oblasti laboratórnych zvierat 

bolo povinné vo všetkých krajinách EÚ a bolo regulované príslušnými orgánmi. 

https://felasa.eu/education-training 

 

Pozvanie na medzinárodné sympózium v oblasti alternatívnych metód 

Pozvanie na medzinárodné sympózium „Dissemination and implementation of 

the OECD in vitro and silico methods applicable to the safety and risk assessment of the chemicals, 

food, and feed“ 

ktoré sa uskutoční online 24.-25. mája 2021. Cieľom podujatia je zvýšiť expertnú úroveň vedy a 

výskumu v oblasti praktickej implementácie inovatívnych (alternatívnych) toxikologických metód, 

schválených v oficiálnych usmerneniach OECD. Sympózium spojí účastníkov so špičkovými 

odborníkmi z Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), Európskej chemickej 

agentúry (ECHA) a Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA).  

Diskusie o používaní alternatívnych metód v strednej a východnej Európe sa zúčastnia experti z 

výskumných a vedeckých inštitúcii zo Slovenska a okolitých štátov. Súčasťou budú aj praktické ukážky 

práce s in silico nástrojmi ako je OECD QSAR Toolbox a EFSA OpenFoodTox a s in vitro s validovanými 

metódami. 

 

Všetci účastníci môžu zasielať posterové abstrakty do 7. mája 2021. Abstrakty budú zverejnené 

v elektronickom zborníku s ISBN. 

 

Slovensko bolo vyzdvihnuté v EK 

preposielam Vám, v súvislosti so zverejnenou správou Európskej komisie „Štatistiky o 

používaní zvierat na vedecké účely v EÚ“ odkaz na článok zverejnený v ALTEX „New 

European Union Statistics on Laboratory Animal Use – What Really Counts!“. Článok prináša 

pozitívne správy: „Without discussing the con-tent of the MS submission, only Belgium and 

Slovakia have reg-ularly and continuously reported their 3Rs-related efforts.“ 

 

 

https://felasa.eu/education-training

