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Príloha č. 6
k nariadeniu vlády č. 289/2003 Z. z.

stra na č. .....  z  .....



SPÔ SOB VY PĹ ŇA NIA HLÁ SE NIA SCHVÁ LE NÉ HO PO KUS NÉ HO ZA RIA DE NIA

Stĺ pec 1 — po ra do vé čís lo riad ku, v kto rom sa uvá dza suma všet kých čias tko vých úda jov s rov na ký mi údaj mi v stĺp coch 
2 až 9 (napr.: suma zvie rat z pia tich po ku sov na rov na kom dru hu a ka te gó rii zvie rat toho is té ho úče lu z toho
is té ho zdro ja).

Stĺ pec 2 — vpíš te prí sluš ný kód pre druh ale bo ka te gó riu po u ži tých po kus ných zvie rat.

Myš 101 Ostat né mä so žrav ce 109 ¼u do opy 117

Pot kan 102 Ne pár no ko pyt ní ky 110 Ostat né ci cav ce 118

Mor ča 103 Oší pa né 111 Pre pe li ca 119

Škre čok 104 Ovce 112 Kura do má ca 120

Ostat né hlo dav ce 105 Kozy 113 Ostat né vtá ky 121

Krá lik 106 Ho vä dzí do by tok 114 Pla zy 122

Pes 107 Po lo o pi ce 115 Oboj ži vel ní ky 123

Mač ka 108 Opi ce ok rem ¾u do opov 116 Ryby 124

Stĺ pec 3 — vpíš te po čet všet kých zvie rat po u ži tých po prvý raz v po ku se v kon krét nom riad ku, kto ré ne bu dú za hr nu té
v stĺp ci 5.

Stĺ pec 4 — vpíš te po čet ge ne tic ky upra ve ných ži vo čí chov (GMO) z poč tu zvie rat po prvý raz po u ži tých v po ku se, uve de -
ných v stĺp ci 3.

Stĺ pec 5 — vpíš te po čet všet kých zvie rat opa ko va ne po u ži tých v po ku se v kon krét nom riad ku, kto ré nie sú za hr nu té
v stĺp ci 3.

Stĺ pec 6 — ak zvie ra tá po chá dza jú zo Slo ven skej re pub li ky, uveï te čís lo schvá le nia chov né ho ale bo do dá va te¾ ské ho za -
ria de nia ale bo po kus né ho za ria de nia, ak cho vá po kus né zvie ra tá pre svo je pot re by, ale bo dá tum na ro de nia
fy zic kej oso by ale bo IČO fy zic kej oso by ale bo práv nic kej oso by, kto rá nie je schvá le ná na chov po kus ných
zvie rat, ale bo ak sú zvie ra tá ur če né na po kus né úče ly do ve ze né, vpíš te prí sluš ný kód pre pô vod po kus ných
zvie rat a v prí lo he spo lu s po ra do vým čís lom riad ku uveï te kra ji nu, kde je za ria de nie re gis tro va né ale bo
schvá le né.

Člen ský štát Eu róp skej únie 61

Ne člen ský štát, kto rý je sig na tá rom Eu róp ske ho do ho vo ru o ochra ne zvie rat
ur če ných na po kus né ale bo iné ve dec ké úče ly

62

Ne člen ský štát, kto rý nie je sig na tá rom Eu róp ske ho do ho vo ru o ochra ne zvie rat
ur če ných na po kus né ale bo iné ve dec ké úče ly

63

Stĺ pec 7 — účel po u ži tia po kus ných zvie rat pod ¾a § 3 toh to na ria de nia, vpíš te prí sluš ný kód:

a) 1. vý voj, vý ro ba, ove re nie akos ti, účin nos ti a bez peč nos ti lie kov, kr mív a iných
lá tok ale bo vý rob kov na od strá ne nie, na pre ven ciu, na dia gnos ti ku a na lieč bu
cho rôb, po ško de nia zdra via ale bo iných ne pri ro dze ných sta vov člo ve ka, zvie rat
ale bo rast lín ale bo ich účin ky na člo ve ka, zvie ra tá ale bo rast li ny

71

a) 2. vý voj, vý ro ba, ove re nie akos ti, účin nos ti a bez peč nos ti lie kov, kr mív a iných
lá tok ale bo vý rob kov ur če ných na sta no vo va nie, od ha ¾o va nie, usmer ňo va nie ale -
bo úpra vu fy zio lo gic ké ho sta vu ale bo fy zio lo gic kých pro ce sov člo ve ka, zvie rat
ale bo rast lín

72

b) ochra na ži vot né ho pros tre dia v zá uj me za cho va nia ale bo zlep še nia zdra via
a po ho dy člo ve ka ale bo zvie rat

73
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Stĺ pec 8 — bliž šie ur če ný účel po u ži tia po kus ných zvie rat, ak boli po u ži té na účel po ku su s kó dom 74 ale bo 75, vpíš te
prí sluš ný kód:

srd co vo ciev ny sys tém 801 tes ty kan ce ro ge ni ty 811

ner vo vý sys tém 802 tes ty to xi ci ty no vých lá tok 812

imu nit ný sys tém 803 tes ty mu ta ge ni ty 813

ná doro vé ocho re nia 804 tes ty te ra to ge ni ty 814

in fekč né ocho re nia 805 tes ty účin ku na po hlav né bun ky 815

po ru chy lát ko vej vý me ny 806 tes ty to xi ci ty pre vod né ži vo čí chy 816

iné ocho re nia člo ve ka 807 tes ty to xi ci ty pre te rá rij né zvie ra tá 817

iné ocho re nia zvie rat 808 iné ne za hr nu té po ru chy, ocho re nia  a tes ty 818

Stĺ pec 9 — po čet uhy nu tých zvie rat z cel ko vé ho poč tu po u ži tých zvie rat (stĺ pec 3 + stĺ pec 5) v da nom riad ku/po čet
usmr te ných zvie rat po ukon če ní po ku su.
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