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1. General information on any changes in trends observed since the previous reporting period. 

V roku 2020 výraznejšie poklesol počet používaných zvierat v projektoch na počet 15 211 
jedincov oproti roku 2019 kedy sa použilo za celý rok 18 385 jedincov. Znižovanie použitých 
zvierat v projektoch bolo spôsobené opatreniami vlády SR počas pandémie COVID 19, kedy 
bol vyhlásený niekoľkomesačný núdzový stav. V tejto oblasti sa to prejavilo tak, že viacerí 
užívatelia, chovatelia a dodávatelia zvierat až na výnimky, nemohli byť prítomní na 
pracovisku  a mali home office. Z toho dôvodu sa vykonávali , dokončovali iba tie projekty,  
na ktoré boli už prijaté fyzicky zvieratá v zariadeniach užívateľa.  Nové projekty sa počas 
núdzového stavu nezačali vykonávať.  

2. Information on significant increase or decrease in use animals in any of the specific areas 
and analysis of the reasons thereof. 

K významnému zvýšeniu alebo navýšeniu používania jednotlivých druhov Zvierat v rámci 
roku 2020  oproti roku 2019 nedošlo. Môžeme poukázať iba na mierne zníženie počtu 
používaných morčiat v projektoch za rok 2020 na 291 ks, čo predstavuje 1,91 % z celkového 
počtu používaných zvierat oproti roku 2019, kedy sa použilo 607 morčiat, čo tvorilo 3,30% z 
celkového počtu použitých Zvierat. Zároveň sa navýšil počet používaných “iných” vtákov z 
0,17% , čo predstavovalo 31 ks za rok 2019 oproti 200 jedincom “iných”  vtákov, čo 
predstavuje 1,31 % z celkového počtu použitých zvierat  v danom roku. Zvýšil sa počet 
použitých zvierat v aplikovanom výskume z 2,77 % (2019) na 6.09% (2020), čo predstavuje 
927 zvierat.  Najvýraznejšie zvýšenie bolo zaznamenané pri vykonávaní aplikovaného 
výskumu - ľudské infekčné choroby ( COVID 19) ,  v ktorom sa použilo 465 zvierat 
(50,16%). Nakoľko viaceré zariadenia boli zapojené do vedeckého výskumu COVID 19 z 
pohľadu výroby vakcín, konkrétne zisťovania účinnosti vakcín atď.   Zároveň sa výrazne 
znížil  počet použitých zvierat v inom základnom výskume na 17 ks zvierat ( 0,16%) oproti 
roku 2019 , kedy sa použilo v inom základnom výskume 724 zvierat (5.57%). V štatistickom 
hlásení je možné vidieť, že v roku 2020 sa prvýkrát uviedla legislatíva EU, podľa ktorej sa 
vykonávali projekty ako   legislatíva upravujúca potraviny vrátane obalového materiálu 
potravín.   Účely  a počty vykonávaných projektov v roku 2020 sú poznamenané núdzovým 
stavom, prítomnosťou pracovníkov na pracovisku a možnosťou získania zvierat od 
zahraničných chovateľov/dodávateľov.  

3. Information on any changes in trends in actual severities and analysis of the reasons 
thereof. 

Zmeny v trendoch súviseli s celosvetovou pandemickou situáciou COVID 19, v rámci ktorej 
sa viaceré zariadenia užívateľov zapájali do medzinárodných spoluprác v boji proti pandémii. 
Výrazná zmena v klasifikácii aktuálnej krutosti za rok 2020 oproti roku 2019 nenastala. Na 
Slovensku prevažujú vykonané projekty klasifikované ako „stredne kruté“. Na ich  vykonanie 



sa použilo 9521 zvierat, čo  predstavuje 62.59 % z celkového použitého počtu zvierat za rok 
2020. Klasifikácia krutosti postupov úzko súvisí s účelom projektu, to znamená, že pri 
aplikovanom výskume s cieľom riešenia COVID 19 sa vykonávali postupy spôsobujúce 
strednú krutosť.  

 

4. Particular efforts to promote the principle of replacement, reduction and refinement and its 
impacts on statistics if any. 

V Slovenskej republike sú zákonom ustanovené požiadavky na dodržiavanie zásad 3R. V 
každej žiadosti o schválenie projektu musí žiadateľ podrobne popísať ich dodržiavanie. 
Viacerí užívatelia zaviedli systém využívania jednej kontrolnej skupiny pre viaceré pokusné 
skupiny zvierat v rámci vykonávania projektu. Zároveň sa výsledky získané z projektu 
vyhodnocujú priebežne.  Na základe toho sa pokračuje alebo nepokračuje vo vykonávaní 
projektu. Viacerí užívatelia vybudovali pre svoje užívateľské zariadenia  vlastné centrá pre 
neinvazívne zobrazovacie metódy MRI , čo výrazne znižuje počty použitých zvierat.   

5. Further breakdown on the use of "other" categories if a significant proportion of animal use 
is reported under this category. 

V roku 2020 sa zvýraznil počet použitých “iných” vtákov. Jedná sa hlavne o spevavce 
použité v schválených projektoch, konkrétne  zebrička červenozobá(Taeniopygia guttata) a 
Pestúnka japonská (Lonchura striata domestica), a ich mláďatá.  Pri Kontrole kvality 
registrovaných inaktivovaných vakcín sa používajú aj morky domáce v počte 15-35 ks na 
jednu šaržu v závislosti od predpisu výrobcu. Zároveň sa schválili projekty s použitím 
prepelice japonskej v projektoch na roky 2019-2024.   
 

6. Details on cases where the 'severe' classification is exceeded, whether pre-authorised or 
not, covering the species, numbers, whether prior exemption was authorised, the details of the 
use and the reasons why 'severe' classification was exceeded. 

V roku 2020 sa nevyskytol prípad porušenia schválnej klasifikácie krutosti v projekte.  V 
legislatíve Slovenskej republiky je zavedený systém využitia spätného posúdenia projektu, 
ktorý nie je podmienený iba klasifikáciou krutosti projektov “krutý”, ale aj vysokým počtom 
použitých zvierat, použite viacerých zložitých techník a metodík v rámci jedného projektu a 
zároveň testovanie a používanie látok v projekte , ktorých výsledky z in vitro testov v čase 
schvaľovania  projektu neboli všetky k dispozícii . V týchto prípadoch žiadateľ o schválenie 
projektu musí po vykonaní čiastkovej štúdie predložiť čiastkové výsledky  na spätné 
posúdenie. Výsledok posúdenia rozhodne, či sa bude v danom projekte  pokračovať, aby sme 
zabránili zbytočnému utrpeniu zvierat prekročením klasifikovanej krutosti. Zároveň je 
vykonanie projektu schválené rozhodnutím. To znamená, že žiadateľ o schválenie projektu je 
povinný jednoznačne dodržiavať ustanovenia uvedené v rozhodnutí o schválení projektu. Ak 
by postupoval inak,  hrozí mu udelenie veterinárnych opatrení až pokuta podľa zistenej 
závažnosti porušenia.    


