B. iados o schválenie zariadenia uívate¾a
1. IDENTIFIKÁCIA ZARIADENIA
iadate¾  fyzická osoba/fyzická osoba  podnikate¾/právnická osoba (meno, priezvisko, titul/názov, bydlisko/miesto podnikania/sídlo), telefónne èíslo/e-mailová adresa:
Názov, adresa sídla (vrátane PSÈ a okresu) zariadenia, pre ktoré sa iada schválenie
Úradné èíslo zariadenia, ak mu bolo prísluným orgánom pridelené
IÈO:
Meno, priezvisko, titul, funkcia osoby oprávnenej kona v mene iadate¾a

Telefónne èíslo/e-mailová adresa

Meno, priezvisko, titul a funkcia osoby zodpovednej za dohliadanie na
dobré ivotné podmienky zvierat a osoby zodpovednej za starostlivos
o zvieratá, èíslo osvedèenia

Telefónne èíslo/e-mailová adresa

Meno, priezvisko, titul, odborné vzdelanie osoby zodpovednej za zabezpeèenie súladu s ustanoveniami vo vyhláke a v nariadení vlády
Meno, priezvisko, èíslo licencie zmluvného veterinárneho lekára zariadenia
Potvrdenie o zriadení poradného výboru pre dobré ivotné podmienky zvierat. Ak zariadenie nemá takýto výbor zriadený, je potrebné odôvodnenie.
Potvrdenie o zriadení etickej komisie zariadenia
2. ÈINNOS ZARIADENIA
Èinnosti, ktoré zariadenie bude vykonáva:
a) postupy na zvieratách
b) postupy na zvieratách a chov zvierat pre vlastnú potrebu

3. DRUHY CHOVANÝCH A DRANÝCH ZVIERAT
Druhy zvierat, plemeno, ktoré sa budú v postupoch pouíva, maximálny jednorazový zástav /kapacita/ a predpokladaný poèet odchovaných zvierat
Druh/plemeno zvierat
Maximálny
Druh/plemeno zvierat
Maximálny
jednorazový
jednorazový
zástav/predpokladaný
zástav/predpokladaný
poèet odchovaných
poèet odchovaných
zvierat
zvierat
My laboratórna
Potkan laboratórny
Morèa domáce
kreèok zlatý
kreèok èínsky

Pieskomil mongolský
Králik domáci
Pes domáci
Primáty iné ako èlovek
Maèka domáca
aba
Danio pruhované
4. PODMIENKY UMIESTNENIA A STAROSTLIVOSTI O ZVIERATÁ
Vyznaèi podmienky, ktoré sú splnené, doplni popis alebo ich charakteristiku
Objekty a priestory
 spoloèné priestory zabezpeèené proti vstupu cudzích osôb a neiaducich zvierat
 zvieratá zabezpeèené proti uniknutiu
 zriadená karanténna miestnos
 zriadená izolaèná miestnos
 v chovných priestoroch je zabezpeèený dostatoèný priestor na manipuláciu
 dostatoèný poèet dostupných priestorov na vykonávanie postupov

Zoohygienické podmienky  spôsob zabezpeèenia v jednotlivých priestoroch pod¾a systému chovu a druhu zvierat
Vypracovaný aktívny program údrby: èistenie, dezinfekcia, spôsob údrby, vedenie záznamov, èistenie za prítomnosti a neprítomnosti zvierat
Vetranie  typ, technológia, spôsob kontroly a jej evidencie, stanovené hodnoty
Teplota  stanovené hodnoty, spôsob kontroly a jej evidencie
Osvetlenie  typ, technológie, spôsob kontroly
Relatívna vlhkos  typ, technológia, spôsob kontroly a jej evidencie, stanovené hodnoty
Hluk  systém zniovania alebo tlmenia prípadného hluku
Signalizaèné systémy, bezpeènostné opatrenia, havarijné plány a pod.
Zdravie  prevádzkový poriadok v zariadení vypracovaný v súvislosti zabezpeèenia zdravia zvierat, s jeho obsahom sa
oboznámia vetci zamestnanci a následne ho podpíu
Výiva a napájanie  popis technológie, spôsob kàmenia
Program dezinfekcie, dezinsekcie, deratizácie  vykonávanie DDD, pouívané prostriedky, intenzita, spôsob kontroly
a jej evidencia
Spôsob nekodného odstraòovania màtvych zvierat  zmluvy s kafilerickým zariadením, spôsob evidencie poètu uhynutých/usmrtených zvierat
Prevádzkový poriadok vypracovaný s oh¾adom na pohodu zvierat, s ktorým boli oboznámení vetci zamestnanci

Priestory na vykonávanie jednoduchých diagnostických testov, pitiev
Pomocné priestory
Sklad krmív  zriadený, systém umiestnenia krmiva, zabezpeèenie proti kodcom, reim èistenia, evidencia, dodriavanie exspiraènej doby krmív
Priestory na asanáciu a ich vyuitie  miesto na ukladanie biologického materiálu, mraziaci box, spôsob likvidácie
podstielky, spa¾ovòa a pod., spôsoby kontroly a jej evidencie
Ostatné pomocné priestory
Sklad podstielky, sklad èistiacich a dezinfekèných prostriedkov, miestnos na èistenie a dezinfekciu zariadení a vybavenia, sklad obalov, prázdnych chovných nádob, klietok, èistenie, evidencia, kontrola
Preventívna starostlivos o zdravie zvierat
Systém preventívnych kontrol zdravotného stavu zvierat, nekodnosti krmív, napájacej vody, zavedenie programu
mikrobiologického sledovania prostredia a zvierat
Vybavenie na peciálne zákroky na zvieratách  anestézia, odber vzoriek, operaèné zákroky
Operaèné miestnosti s dostatoèným vybavením, miestnosti na poskytnutie pooperaènej starostlivosti
Dokumentácia  osoba zodpovedná za vedenie a archiváciu dokumentácie; evidencia a doklady o pôvode zvierat,
osvedèenie o presunoch, záznamy o poète narodených a odchovaných zvierat pod¾a jednotlivých druhov zvierat, výsledky kontrolných vyetrení, záznamy o DDD, asanácii a likvidácii odpadov ivoèíneho pôvodu, záznamy o èinnosti
veterinárneho lekára.

iadate¾ vyhlasuje, e uvedené údaje v iadosti sú pravdivé

V ................................... dòa ..................

Meno, priezvisko a podpis iadate¾a
a odtlaèok peèiatky zariadenia

