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Preambula
Správna činnosť užívateľských zariadení ( ďalej len zariadenie) je nevyhnutná pre
ochranu zvierat, pre dosahovanie validity experimentálnych výsledkov a pre zdravie a
bezpečnosť ošetrovateľov zvierat. Dobrý užívateľský program predstavuje systém
starostlivosti, ktorý umožňuje zvieratám udržiavať dobrý zdravotný stav. Užívateľské
zariadenia, slúži na držanie pokusných zvierat, ktoré sa využívajú pre biomedicínske účely. V
súlade s Organizačným poriadkom LF UK v Bratislave patrí užívateľské zariadenie medzi
účelové zariadenia Ústavu patologickej fyziológie (ďalej ÚPF) LF UK BA.
Článok I
Vnútorné vzťahy v užívateľskom zariadení ÚPF LF UK BA
Ústav patologickej fyziológie LF UK BA sa riadi zákonmi v zmysle nariadenia vlády
Slovenskej republiky č.377/2012 cez NV 199/2019 NV 289/2021 a vyhlášky Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 436/2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o požiadavkách na ochranu zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely, so
smernicou Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2010/63 o ochrana zvierat používaných na
vedecké účely a Helsinskou deklaráciou Svetovej lekárskej asociácie (WMA) z roku 2013. ŠV
a PS SR svojim rozhodnutím číslo záznamu: 8022/2021; číslo zápisu: 4153-6/2021-220
schválila užívateľské zariadenie ÚPF LF UK BA (ďalej ÚPF LF UK-UZ) Bratislava zariadenie
na vykonávanie postupov na zvieratách s maximálnym jednorazovým zástavom:
Pridelené úradné číslo: SK U 06021
Potkan laboratórny (Rattus norvegicus) / konvenčná línia 169 jedincov
Myš laboratórna (Mus musculus) / konvenčná línia 969 jedincov
Na druhoch zvierat s maximálnym zástavom:
Myš laboratórna / 200 jedincov
Potkan laboratórny / 100 jedincov

Kmene:
Tg(CAG-EGFP)1 Osb/J myši na C57BL/6J backrounde
Shank3B-knockout deficientné myši na C57BL/6J backrounde
CAnN.Cg-Foxn 1 nu na backrounde Balb/C
Co14a3 heterozigoti na 129/SvJ backrounde
Co14a3-deficientné myši (Alport mice)
B6;129S4-Pparatm 1 Gonz/J na C57BL/6J backrounde
NIH- Foxn 1 rnu nude potkany
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Posledné schválenie zariadenia bolo 28. 9. 2016 pod č. k. 2429/16-221/1. Užívateľské
zariadenie malo pridelené úradné číslo SK U 11016 s maximálnym jednorazovým zástavom
zvierat nasledovne:
myš laboratórna / 898 jedincov
potkan laboratórny /319 jedincov
V roku 2017 bolo dňa 09.08. 2017 schválené pod č. k. 2815/17-2017 vykonávanie
činností v zariadení užívateľa používanie geneticky modifikovaných zvierat na vedecké
a vzdelávacie účely:
Na druhoch zvierat s maximálnym zástavom:
Myš laboratórna / 200 jedincov
Potkan laboratórny / 100 jedincov
Kmene:
Tg(CAG-EGFP)1 Osb/J myši na C57BL/6J backgrounde
Shank3B-knockout deficientné myši na C57BL/6J backgrounde
CAnN.Cg-Foxn1nu na backgrounde Balb/C
Co14a3 heterozygoti na 129/SvJ backgrounde
Co14a3-deficientné myši (Alport mice)
B6;129S4-Pparatm1Gonz/J na C57BL/6J backgrounde
NIH - Foxn1rnu nude potkany
V užívateľskom zariadení ÚPF LF UK vykonávajú pokusy nasledujúce pracoviská LF
UK:
•
•
•
•

Ústav patologickej fyziológie
Ústav molekulárnej biomedicíny
Fyziologický ústav
Ústav patologickej anatómie

Pri držbe zvierat sa musia dodržiavať etické princípy zaobchádzania s
experimentálnymi zvieratami v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č.377/2012 cez
NV 199/2019 NV 289/2021 a vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č.
436/2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na ochranu zvierat
používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely, so smernicou Európskeho parlamentu
a Rady EÚ 2010/63 o ochrana zvierat používaných na vedecké účely a Helsinskou deklaráciou
Svetovej lekárskej asociácie (WMA) z roku 2013. Dodržiavaním uvedených smerníc sa musí
zvieratám venovať primeraná starostlivosť, musia byť ušetrené zbytočných bolestí, utrpenia,
strachu a trvalého poškodenia zdravia. V prípade plánovanej zmeny schváleného
jednorazového zástavu zvierat vedúci zariadenia predkladá žiadosť o posúdenie vhodnosti
zariadenia držanie zvierat kompetentnému pracovníkovi ŠV a PS SR (štátna veterinárna
a potravinová správa) v Bratislave a žiada o zachovanie schválenia užívateľského zariadenia
a vedenia zariadenia v zozname schválených zariadení pracovníkom ŠV a PS SR v Bratislave
podľa nariadenia vlády SR č.436/2012 Z. z. Vedúci zariadenia podáva každoročne hlásenie
schváleného zariadenia na predpísanom formulári. Vedúci ďalej vedie v zmysle uvedených
noriem dokumentáciu o činnosti užívateľského zariadenia:
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• evidenciu o počte dodaných a použitých zvierat, - zodpovedná osoba za kontrolu stavu
použitých zvierat Mgr. Kristína Krajčírovičová ev. č. 2432/2019,
• evidenciu uhynutých zvierat,
• záznam o identite a pôvode experimentálnych zvierat držaných v pokusnom zariadení, o
ich počte, dátume prijatia a veterinárnom vyšetrení,
• záznamy z karanténizácie.
Záznamy musia byť uchované v pokusnom zariadení najmenej tri roky od ich vzniku a na
požiadanie sa predkladajú príslušnému pracovníkovi vykonávajúcemu kontrolu zo ŠV a PS SR
.
Umiestnenie a stavebné riešenie užívateľského zariadenia
Užívateľské zariadenie sa nachádza na 5. poschodí Nových teoretických ústavov LF UK
(ďalej NTÚ LF UK BA), a rozprestiera sa na štvrtine ľavého krídla budovy (z pohľadu od
hlavného vchodu po oboch stranách od stredovej chodby tohto krídla). Od kancelárií
a laboratórií, ktoré sú na tej istej chodbe, je pokusné zariadenie oddelené 2 dverami,
uzamykateľnými, druhé sú aj s kontrolovaným vstupom.
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Užívateľské zariadenie je funkčne rozdelené na miestnosti (viď pôdorys):
5. poschodie ÚPF a užívateľského zariadenia
1. Vstup do užívateľského zariadenia
2. Operačná miestnosť- v operačnej miestnosti prebieha vyšetrenie zvierat a diagnostika
zvierat veterinárnym lekárom, ako aj usmrcovanie zvierat veterinárnym lekárom alebo
vyškoleným pracovníkom na usmrcovanie zvierat veterinárnym lekárom. Okrem toho
sa vykonávajú ďalšie neinvazívne (napr. meranie krvného tlaku) a invazívne postupy (
(podávanie substancií orálne gavážovanie, intraperitoneálne injekčne a pod.).
3. Čistiaca miestnosť – špinavá časť
4. Čistiaca miestnosť – čistá časť
5. Karanténna a izolačná miestnosť
Karanténna miestnosť slúži na ustajnenie zvierat po dodaní do užívatelského
zariadenia od dodávateľa kde sú ustajnené 10 až 15 dní. Podľa potreby, so súhlasom
veterinárneho lekára karanténna doba sa môže skrátiť. Ďalej využívame karanténnu
miestnosť v období neprítomnosti zvierat v karanténe na behaviorálne testovanie.
Izolačná miestnosť je určená pre experimentálne zvieratá pri ktorých sa vyskytne
podozrenie na ochorenie zvieraťa alebo jeho ochorenie. Bezodkladne sa zavolá
veterinárny lekár, ktorý vzniknutú situáciu rieši.
6. Sklad 1 č. 458/j, úrovňou ochrany RT2 – klietky, mriežky -, fľaše na napájanie, krmivo
umiestnené na zvýšených drevených podstavcoch
7. Sklad 2 č. 458/i úrovňou ochrany RT2 – autokláv, mraziarensky box na kadávery,
úmývačka riadu na použité fliaš na napájanie, mraziarensky box na chemikálie, čisté
piliny umiestnené na zvýšených drevených podstavcoch
8. Pokusná miestnosť 1 – potkan
9. Pokusná miestnosť 2 č. 458/3h 2 – myš, potkan GMO
10. Pokusná miestnosť 3 – potkan
11. Pokusná miestnosť 4 – myš
V pokusných miestnostiach kde sa nachádzajú zvieratá sa vykonávajú len neinvazívne
postupy ako doplnenie krmiva a pitnej vody, označovanie zvierat permanentkou fixkou na ich
chvoste, váženie zvierat, podávanie liečív priamo do fliaš s pitím. , ,
4. poschodie ÚPF a užívateľského zariadenia
12. Denná miestnosť slúži na stravovanie zamestnancov pracujúcich v užívateľskom
zariadení.
13. Prezliekareň slúži na prezlečenie s pracovného odevu do súkromného.
14. Sprcha slúži na osprchovanie zamestnancov pracujúcich a pohybujúcich sa
v užívateľskom zariadení.
Vstupné dvere zariadenia sú označené štítkom „Zákaz vstupu nepovolaným osobám“,
„Zákaz jedenia“, „Zákaz pitia“ a „Zákaz fajčenia“. Všetky tieto činnosti sú v priestoroch
pokusného zariadenia prísne zakázané!!!
Vstup do zariadenia je zabezpečený elektronickým kľúčom, ktorý zaznamenáva
vstupy aj výstupy zo zariadenia. Elektronický klúč vlastnia len osoby, ktoré majú oprávnenie
vstupovať do zariadenia.
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Systém umiestnenia zvierat je jedným z najvýznamnejších faktorov vo fyzikálnom
a sociálnom prostredí laboratórnych zvierat. Systém umiestnenia:
• poskytuje priestor umožňujúci zvieratám voľný pohyb, normálne telesné postoje
a polohy,
• poskytuje zvieratám pohodlné prostredie,
• poskytuje uzatvorený priestor, v ktorom sa zvieratá cítia bezpečne,
• poskytuje ľahký prístup k potrave a vode,
• poskytuje odpovedajúce vetranie a stálu teplotu prostredia,
• udržiava zvieratá suché a čisté v súlade s požiadavkami daného druhu,
• vylučuje obmedzenie pohybu v zmysle konvencie o ochrane zvierat, pri umiestňovaní
zvierat v klietkach sa dodržiavajú požiadavky na plochu a hustotu osadenia klietok.
Článok II
Personálne obsadenie a pracovná náplň zamestnancov užívateľského zariadenia
Do priestorov užívateľského zariadenia vstupujú len oprávnené osoby. Oprávnené
osoby sú vedúci zariadenia, ošetrovatelia a osoby vykonávajúce experiment. Oprávnené osoby
musia mať zodpovedajúce vzdelanie, zaškolenie s manipuláciou zvierat a musia byť zdravotne
spôsobilé. Do priestorov zariadenia sa vstupuje len v pracovnom odeve a obuvi, priestor na
prezlečenie sa nachádza vo Vstupe do pokusného zariadenia. Ostatní pracovníci LF UK BA,
pracovníci kontrolných orgánov a technickej údržby vstupujú do priestorov užívateľského
zariadenia len s vedomím a súhlasom vedúceho užívateľského zariadenia a v sprievode
niektorej z oprávnených osôb. Zároveň sú povinní dodržiavať zásady hygieny a prevádzky
platné pre užívateľského zariadenie.
§14 ods.7 a) 436/2017 Kompetencie zodpovedných osôb
Zodpovedná osoba za starostlivosť o zvieratá /vedúca užívateľského zariadenia/ Mgr. Kristína
Krajčírovičová e.č. 2432/2019/
Zodpovedná osoba za starostlivosť o zvieratá za odbornú stránku prevádzky užívateľského
zariadenia zodpovedá osoba určená prednostom ÚPF LF UK BA, meno zodpovednej osoby je
v evidencii ŠVPS SR a meno je zadefinované ŠVPS SR aj v akreditačnej listine. Táto osoba je
zodpovednou za starostlivosť o držané pokusné zvieratá.
Náplň práce zodpovednej osoby:
• riadi prácu ošetrovateľov laboratórnych zvierat, určuje ich náplň práce a kontroluje jej
plnenie,
• kontroluje dodávky pokusných zvierat do užívateľského zariadenia,
• organizuje vykonávanie vstupných a preventívnych zdravotných prehliadok zvierat
v užívateľskom zariadení, organizuje návštevy zmluvného veterinárneho lekára,
• dohliada na obohacovanie prostredia pokusných zvierat,
• robí dohľad nad likvidáciou biologického odpadu,
• dozerá na dodržiavanie hygienických a zootechnických parametrov (stav klimatizácie,
teplota, vlhkosť, osvetlenie, podstielka zvierat, stav napájania a kŕmenia)
v užívateľskom zariadení a organizuje mikrobiologické vyšetrenie,
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•
•
•
•
•
•

v prípade porúch technického zariadenia podieľa sa na zabezpečení opravy
prostredníctvom vedúceho Oddelenia vnútornej prevádzky, ktorý objednáva príslušný
servis,
dohliada nad dodržiavaním pracovných a bezpečnostných predpisov,
spolupracuje s vedúcimi zainteresovaných pracovísk LF UK BA,
vedie náležitú administratívu, dennú evidenciu zvierat a krmiva, eviduje čistiace a
dezinfekčné práce, eviduje dezinfekciu napájacích zariadení,
vedie konzultácie a je zodpovedný za kontakt s veterinárnym lekárom a poverenými
pracovníkmi Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky
v Bratislave,
organizuje a eviduje školenia pracovníkov a osôb vykonávajúcich experiment.

Osoba zodpovedná za starostlivosť o zvieratá musí byť pravidelne školená o poskytovaní
starostlivosti o zvieratá držané na účel ich použitia v postupe s platným osvedčením.
§14 ods.7 b) 436/2017 Personál užívateľského zariadenia
Ošetrovatelia experimentálnych zvierat /Miroslav Veselý ev. č. 4093/2021/ - ich pracovnou
náplňou je najmä:
• komplexné zabezpečenie starostlivosti o laboratórne zvieratá: práca zahŕňa prípravu
krmiva, kŕmenie a napájanie, zabezpečenie kompletnej hygieny a dezinfekcie aj
ostatných priestorov zariadenia,
• sledovanie zdravotného stavu laboratórnych zvierat (denná kontrola zvierat, ich
správanie a celkový stav), kontrola teploty a vlhkosti prostredia,
• obohacovanie prostredia pokusných zvierat,
• sociálny kontakt so zvieratami,
• denná kontrola funkčnosti zariadení, zabezpečujúcich vhodné klimatické podmienky,
• akékoľvek odchýlky technických parametrov alebo zhoršenie zdravotného stavu,
prípadne úmrtie zvierat personál bezodkladne nahlasuje zodpovednej osobe,
• asistencia pri ošetrovaní laboratórnych zvierat a podávaní predpísaných liečiv, fixácia
pokusných zvierat pri manipulácii s nimi v rámci experimentu,
• starostlivosť o čistotu chladničky a mrazničky pre uskladnenie uhynutých zvierat,
presun uhynutých zvierat do kafilérnych boxov,
• vykonávanie denných záznamov z čistenia a dezinfekcie chovných priestorov
a všetkých ďalších pracovných úkonov, ktoré pravidelne kontroluje osoba zodpovedná
za chod zariadenia,
• dodržiavanie bezpečnostných a požiarnych predpisov. Závady, resp. poruchy väčšieho
rozsahu hlási osobe zodpovednej za chod zariadenia alebo prednostovi ÚPF LF UK BA.
Veterinárny dozor Stanislav Bučko číslo licencie 0775,
Veterinárny dozor v užívateľskom zariadení je uskutočňovaný zmluvným veterinárnym
lekárom, ktorý:
• zabezpečuje všeobecnú zdravotnú ochranu zvierat chovaných v zariadení
a preventívnym opatrením chráni zdravie pracujúceho personálu pred
antropozoonózami,
• pracovisko navštevuje podľa potreby na požiadanie zodpovednej osoby,
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•
•
•
•
•

kontroluje každú zásielku nakúpených zvierat z hľadiska ich veterinárneho
zabezpečenia, t. j. akreditáciu chovu a veterinárne osvedčenie (aj v prípade dovozu zo
zahraničia),
klinicky vyšetruje pokusné zvieratá v karanténe, podľa potreby vykonáva ďalšie
vyšetrenia a odoberá vzorky pre diagnostické účely,
spolu so zodpovednou osobou zabezpečuje rozbory novej zásielky krmiva, rozbory
podstielky, v prípade úhynu zvierat aj rozbory vzoriek zvierat,
zabezpečuje liečivá potrebné pre liečbu zvierat,
zabezpečuje školiacu činnosť pracovníkov zariadenia, ako aj ostatných pracovníkov
podieľajúcich sa na postupoch prebiehajúcich v zariadení podľa harmonogramu.

Osoby podieľajúce sa na postupoch
Osoba vykonávajúca postup na zvieratách, osoba dohliadajúca nad výkonom postupu
a osoba kontrolujúca prevádzkovanie postupu musí mať vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
v príslušnej odbornosti a náležité osvedčenie v ktorej sa postup vykonáva a musia ovládať
základné manipulačné techniky so zvieratami.
Osoba podieľajúca sa na postupe musí mať najmenej stredoškolské vzdelanie so
zameraním vyhovujúcim príslušnej odbornosti v ktorej sa postup vykonáva a musí ovládať
základné manipulačné techniky so zvieratami a musí mať náležité osvedčenie.
Osoba dohliadajúca nad výkonom postupu v spolupráci so zodpovednou osobou
zabezpečí umiestnenie pokusných zvierat a dozor nad nimi tak, aby:
• mikroklíma, napájanie, kŕmenie a starostlivosť o zvieratá zohľadňovali ich zdravotný
stav a pohodu,
• pokusné zviera mohlo uspokojovať svoje fyziologické a behaviorálne potreby,
• sa zmierňoval stres pokusných zvierat vhodným obohacovaním prostredia,
• sa predchádzalo poraneniam pokusných zvierat a vylúčilo sa ich utrpenie, strach alebo
trvalé poškodenie v priebehu pokusu,
• boli vykonané opatrenia zaručujúce odstránenie zistených nedostatkov alebo nepohody
zvierat v najkratšom možnom čase.
Priestory určené na postupy sa po ukončení práce so zvieratami musia očistiť
a vydezinfikovať.
§14 ods.7 i) 436/2017 návrh preventívnych opatrení
Aby nedochádzalo k problémom s prevádzkou zariadenia, manipuláciou so zvieratami,
dodržiavaním zásad 3R personál a osoby podieľajúce sa na postupoch ako aj vedúci
zainteresovaných pracovísk LF UK BA sa zúčastňujú na školení prác a manipulácii
s experimentálnymi zvieratami, ako aj na školení právnych predpisov týkajúcich sa prevádzky
zariadenia, ktoré organizuje užívateľské zariadenie vo svojej réžii. Termín a program školenia
organizuje zodpovedná osoba užívateľského zariadenia. Záznamy zo školení sa ukladajú do
dokumentácie užívateľského zariadenia.
Školenia sú zamerané na:
1. Novinky v legislatíve, vyhláškach a nariadeniach
2. Zaobchádzanie zo zvieratami a ich pracovným prostredím, spôsoby humánneho
usmrcovania
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3. Riešenie havarijných situácií v užívateľskom zariadení s praktickým nácvikom, prvá
pomoc
4. Plánovanie experimentov, správna laboratórna prax
5. Dodržiavanie zásad 3R
6. Zameranie na nové poznatky veterinárnych metód
Školenia sú realizované s pomocou zmluvného veterinárneho lekára, určené sú pre
všetky oprávnené osoby.
Ďalej majú zamestnanci, ktorí pracujú v užívateľskom zariadení povinnosť zo zákona
v súlade §37b bod 4 zákona č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších
predpisov a podľa požiadaviek ustanovených v Smernici rady a európskeho parlamentu
2010/63/EU „Ochrana zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely“ , ktoré
organizuje Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/a, 041 77
Košice: "Ochrana zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely" zúčastňovať
sa školenia, ktoré organizuje ŠV a PS SR. Po školení a preskúšaní je vydaný ŠV a PS SR
certifikát, ktorý potvrdzuje absolvovanie školenia a povoľuje činnosť v rozmedzí
absolvovaného modulu. Certifikát má platnosť 4 roky. Pred uplynutím tejto doby je
zamestnanec povinný absolvovať preškolenie. Bez preškolenia stráca možnosť samostatne
vykonávať postupy na projektoch, vykonávať starostlivosť o zvieratá, navrhovať projekty
a postupy. Absolvovanie jednotlivých modulov je podmienené vzdelaním určeným na
konkrétny modul.
Článok III
Objednávanie, transport a príjem zvierat
Experimentálne zvieratá sa objednávajú výlučne od chovných zariadení schválených
pre chov laboratórnych zvierat. Vystavenie objednávky zabezpečí osoba vykonávajúca pokus
v súčinnosti so zodpovednou osobou po schválení projektu pokusu posudzovaného ŠV a PS
SR. Osoba vykonávajúca postup vyplní štandardný formulár „Objednávka“. Objednávky,
dodacie listy sa zakladajú do evidencie dokumentácie.
Experimentálne zvieratá transportuje do zariadenia priamo dodávateľ zvierat. Pre každú
dodávku zvierat vystaví dodávateľ platný veterinárny atest ich zdravotného stavu. Pri preberaní
dodávky atest skontroluje vedúci zariadenia. Všetky dodávky zvierat sa plánujú na ranné
hodiny, aby sa pri transporte v interiéri budovy NTÚ LF UK BA maximálne obmedzil kontakt
experimentálnych zvierat s cudzími osobami. Zvieratá sa transportujú do zariadenia výťahom,
ktorý je pred použitím aj po použití vydezinfikovaný.
Počas preberania a umiestňovania nových zvierat do karantény musia byť priestory
zariadenia zabezpečené tak, aby prepravky s dovezenými zvieratami neprichádzali do kontaktu
s ostatnými zvieratami. V tomto čase sa obmedzí pohyb osôb v priestoroch zariadenia, aby sa
zabránilo prípadnému prenosu infekcie. Príjem zvierat vykonávajú ošetrovatelia pod dohľadom
zodpovednej osoby a v spolupráci s poverenou osobou vykonávajúcou postup. Zvieratá
prevezmú do karanténnej miestnosti, kde ich skontrolujú, čo najšetrnejším spôsobom umiestnia
do vopred pripravených vaníc, zabezpečia im okamžitý prístup k vode a krmivu. Vanice
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s držanými zvieratami sú označené štítkom s číslom projektu, údajom, pre koho sú určené,
dátumom dovozu a počtom a pohlavím zvierat nachádzajúcich sa vo vanici.
Článok IV
Pracovné postupy
§14 ods.7 c) 436/2017 označovanie zvierat
Vanice so zvieratami sú označené štítkom s uvedeným číslom projektu, na ktorý sú
zvieratá určené, pohlavím zvieraťa, označením experimentálnej skupiny a počtom zvierat vo
vanici ako aj osobou dohliadajúcou na postupy. Experimentálne zvieratá v klietkach sú zreteľne
označené nezmývateľnou farbou tak, aby sa umožnila jednoznačná identifikácia každého
zvieraťa zaradeného do postupu a zabránilo sa prípadnej zámene. Označenie sa vykoná
netoxickou centrofixkou, ktorá môže mať rôznu farbu, na chvoste zvieraťa. V prípade potreby,
sa preznačuje.
U myší: Na chvoste vyjadrujeme ID zvieraťa pomocou čiarok, ktoré reprezentujú čísla
na záznamových kartách (napr. jedna čiarka na chvoste zvieraťa znamená číslo 1 na
záznamových kartách).
U potkanov: ID zvieraťa označujeme na chvoste permanentnou fixkou číslom a raz za
dva týždne preznačíme, alebo podľa potreby. Zároveň na každej vanici je napísané číslo
zvieraťa nachádzajúceho sa vo vanici.
Záznamové karty na vaniciach obsahujú nasledovné údaje:
Rack + position = číslo stojana + pozícia v rámci stojana
Strain = kmeň laboratórnych zvierat
Number + sex = počet a pohlavie zvierat
ID = Identifikačné číslo zvieraťa (napr. ID 1, ID 2 a pod.)
Project/Responsible person = Názov/číslo projektu a meno predkladateľa - zodpovedného
riešiteľa projektu
Notes = poznámky - do tejto časti si píšeme časové rozmedzie projektu

Rack + Position:

Project/Responsible person:

Strain:

Notes:

Number + Sex:
ID:
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Osobná hygiena, zdravotný stav ošetrovateľov a ostatných zamestnancov prichádzajúcich do
priameho kontaktu zvieratami
Personál ošetrujúci zvieratá musí dodržiavať vysoký štandard osobnej hygieny.
Personál si vymieňa oblečenie podľa potreby tak, aby bola udržaná osobná hygiena.
Oblečenie používané v chovných zariadeniach sa mimo nich nesmie používať. Personál
nesmie jesť, piť, fajčiť a používať kozmetiku v chovných miestnostiach.
Ak sa u ošetrujúceho personálu pri vykonávaní svojej práce v zariadení objavia chorobné
symptómy (nevoľnosť, zvýšená telesná teplota, žalúdočné a črevné ťažkosti, kožné afekcie,
atď.), sú povinní bezodkladne ich nahlásiť osobe zodpovednej za chod zariadenia. Pracovník
pri návšteve lekára upozorní na to, že pracuje v priamom kontakte s experimentálnymi
zvieratami. Okrem ošetrujúceho personálu sa nákaza do zariadenia môže preniesť aj:
• kúpenými zvieratami,
• diétami a krmovinami,
• nefunkčnými odtokmi a zlým stavom kanalizácie,
• nedostatočnou funkčnosťou klimatizačného zariadenia,
• divo žijúcimi hlodavcami a lietajúcim hmyzom,
• podstielkovým materiálom,
• uhynutými zvieratami.
Pre zníženie rizika takéhoto zanesenia nákazy do zariadenia slúžia priebežné veterinárne
kontroly, kontrolu funkcie zariadení vykonáva zodpovedná osoba a ošetrovateľský personál.
Pobyt zvierat v karanténe
Až do ukončenia karantény veterinárnym lekárom sú zvieratá v karanténnej miestnosti
neustále pod dohľadom ošetrovateľov, ktorí niekoľkokrát denne kontrolujú správanie
umiestnených zvierat, aby predchádzali prípadnému agresívnemu správaniu sa a vzájomnému
napádaniu v dôsledku neznášanlivosti jedincov držaných v spoločnej vanici. Zároveň
ošetrovatelia posudzujú ich zdravotný stav.
Obdobie karantény pre malé laboratórne zvieratá (myši, potkany) dodané z
akreditovaných a schválených pracovísk trvá 10 – 15 dní. Ak sa u zvierat objavia nepriaznivé
zmeny zdravotného stavu, najmä s podozrením na infekčné ochorenie, ošetrovatelia okamžite
informujú zodpovednú osobu, ktorá dá zviera alebo zvieratá do izolačnej miestnosti a zariadi
prehliadku zmluvným veterinárnym lekárom. Zodpovedný veterinárny lekár poverený
starostlivosťou o zvieratá môže karanténu predĺžiť alebo skrátiť v závislosti od zdroja zvierat,
ich zdravotného stavu, od prejavu správania sa a iných okolností. V karanténe môžu byť vždy
len zvieratá z jednej dodávky. V žiadnom prípade nemôžu byť v karanténe spolu zvieratá
z viacerých dodávok ani zvieratá rozličného druhu (myš, potkan). Prípadnú reklamáciu
u dodávateľa zvierat organizuje zodpovedná osoba na základe výsledku veterinárnej
prehliadky. Veterinárny lekár vo veterinárnej knihe ÚPF LF UK svojim podpisom potvrdí
prehliadku a prípadne podľa potreby aj poskytnutú liečbu pre zvieratá.
Umiestnenie zvierat, starostlivosť o zvieratá
Zvieratá sú držané v typizovaných vaniciach, majú nepretržitý prísun pitnej vody
a krmiva, ak podstata plánovaného experimentu schváleného ŠV a PS SR neustanovuje inak.
Zvieratá sú umiestnené tak, aby mikroklíma, napájanie, kŕmenie a starostlivosť, zohľadňovali
ich zdravotný stav a pohodu a aby zviera mohlo uspokojovať svoje fyziologické a behaviorálne
potreby.
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Je nevyhnutné predchádzať utrpeniu zvierat a musí sa zabezpečiť vylúčenie utrpenia,
strachu alebo trvalého poškodenia experimentálnych zvierat dôsledným dodržiavaním
predpisov a podmienok welfare. Pokiaľ by hrozilo utrpenie zvierat, bezodkladne musia byť
odstránené príčiny tohto stavu vlastnými silami personálu pokusného zariadenia alebo
s odbornou pomocou veterinára, prípadne iných odborníkov.
Zvieratá sú umiestnené vo vaniciach tak, aby mali zabezpečený dostatočný priestor
podľa príslušných noriem. Podstielku do klietok pre zvieratá tvoria suché bezprašné hobliny,
ktoré sa kupujú vo vreciach výlučne od schváleného dodávateľa, navyše sú autoklávovateľné
tak, aby sa minimalizovalo riziko prenosu infekcie podstielkovým materiálom.
Vieme, že laboratórne zvieratá sa veľmi spoliehajú na čuchové signály, aby rozpoznali
svoje prostredie a tiež pri vzájomnej komunikácii s ostatnými spolubývajúcimi zvieratami
v danej klietke. Príliš časté čistenie klietky by mohlo odstrániť tie pachové stopy zvierat, a tým
by mohlo viesť aj narušeniu sociálnej hierarchie v rámci klietky a následnej agresivite. Aby
sme tomu zabránili, zvieratám meníme podstielku 2x/týždeň, vtedy dochádza k výmene celej
podstielky. Pod tzv. tretím čistením za týždeň sme mysleli tzv. bodové čistenie v prípadoch keď
je zvýšená defekácia z dôvodu podávania niektorých druhov liečív, pri ktorom sa odstráni
a vymení iba veľmi špinavá časť podstielky podľa potreby (namiesto výmeny celej podstielky)
a necháva sa tam materiál kvôli zachovaniu známeho zápachu v klietke.
V dnešnej dobe už sú dostupné kvalitné, jemné, vzdušné piliny (z dreva jedle a smreku)
s dobrou absorpčnou schopnosťou od firmy AlpenSpan, ktoré používame aj v našom zariadení
ako podstielku pre laboratórne zvieratá. Jedná sa o bezprašné piliny, zbavené prachu bez
postrekov a chemických prísad. Tým, že dobre absorbujú vlhkosť z moču ale aj slín napr. pri
stavbe hniezda, môžeme odstrániť z klietky iba naozaj špinavú časť pilín (väčšinou v tom istom
rohu klietky – tzv. toaleta zvierat, ktorú zvieratá používajú na močenie a defekáciu), a nechať
ďalšími pachovými stopami presiaknutú časť podstielky v klietke.
Avšak, nečistená či špinavá podstielka okrem moču a stolice obsahuje aj srsť, chlpy
a tiež aj častice potravy, čo môže na druhej strane poskytovať prostredie pre rast baktérií a húb.
Tieto kontaminanty v podstielke sa môžu šíriť nielen v rámci klietky ale pri manipulácii so
zvieratami aj do našich dýchacích ciest. Pomocou použitia kombinácie celkového čistenia
(2x/týždeň) a tzv. bodového čistenia (1x/týždeň – podľa potreby) môžeme zabrániť aj ďalším
nepríjemnostiam, napr. alergickým reakciám. Tým zabezpečuje výmena podstielky prevenciu
pred šírením nákazy alebo ochorenia.
§14 ods.7 j) 436/2017 systém obohacovania prostredia pre experimentálne zvieratá
Zvieratá sa vo vaniciach umiestňujú skupinovo, v stálych a sociálne harmonických
skupinách. Samostatne sa umiestnia len jedince, ktoré sú veľmi neznášanlivé, aby sa predišlo
vzájomným zraneniam zvierat a zvieratá zaradené do pokusu, ktorý si oddelené umiestnenie
vyžaduje. Zvieratám sa do vaníc pridávajú rôzne druhy rúrok a menších krabíc z tvrdého
papiera, paličiek na obhrýzanie, prekážok a pod. za účelom obohatenia prostredia. Vo vaniciach
musí byť dostatočná vrstva bezprašných hoblín. Obohacovanie prostredia opísaným spôsobom
vykonávajú ošetrovatelia a kontroluje zodpovedná osoba. Zdravotný stav a pohodu zvierat
kontrolujú ošetrovatelia niekoľkokrát denne.

12

UNIVERZITA KOMENSKÉHO
V BRATISLAVE
Ústav patologickej fyziológie, Lekárska fakulta
Sasinkova 4, 811 08 Bratislava
Kŕmenie a napájanie zvierat
Krmivo sa dováža od akreditovaných dodávateľov. Na kŕmenie sa používa štandardná
peletovaná strava 20030 E-24, KMK-20 od firmy Eypy pre zvieratá v postupe. Zvieratá sa
kŕmia ad libitum, ak to schválený projekt nevyžaduje inak. Zvieratám sa nesmú podávať krmivá
po expirácie.
Ošetrovatelia denne vymieňajú pitnú vodu z vodovodnej siete. Na napájanie sa
používajú štandardné sklenené fľaše typu NTS s objemom 500 ml s hliníkovými uzávermi
vybavenými tesnením. Fľaše a uzávery sa raz týždenne vymieňajú za vopred pripravené čisté.
Použité fľaše a uzávery sa umývajú teplou vodou s prímesou saponátu, dôkladne sa prepláchnu
v umývačke riadu a následne vysterilizujú v autokláve. Zvieratá musia mať voľný prístup
k vode a ku krmivu. Krmivo a voda na napájanie musia byť biologicky plnohodnotné
a zdravotne nezávadné.
§14 ods.7 d) 436/2017 Program na zabezpečenie údržby
Čistenie, dezinfekcia a hygiena priestorov užívateľského zariadenia
Pred umiestnením nových zvierat musí byť určená miestnosť dôkladne vyčistená. Steny
a podlahu umývajú ošetrovatelia teplou vodou s prísadou saponátu a vydezinfikujú
dezinfekčným prostriedkom (Incidur® sprej, Ajatin, Chloramín, koncentrácie použitých
roztokov viď nižšie).
Používané dezinfekčné prípravky:
Na dezinfekciu väčších plôch a podlahy sa používa Incidur SP® v 2,0% koncentrácii.
Takto pripravený roztok má expozičný čas 15 minút, a je v súlade s certifikáciou DGHM a to
aj počas prítomnosti zvierat. Pred umiestnením nových zvierat, sa miestnosť kompletne
dezinfikuje 5% Incidurom SP® s dobou expozície 60 minút v neprítomnosti zvierat. Takýto
postup má antibakteriálny, fungicídny a virucídny efekt. Drobné alebo ťažko dostupné plochy
sa dezinfikujú Incidur® sprejom. Vzhľadom na možný vývoj rezistencie mikroorganizmov
kontaminujúcich priestory pokusného zariadenia, sa Incidur® sprej, resp. Incidur SP® strieda
s 1% Ajatinom, alebo 3% Chloramínom. Iné prípravky sa môžu použiť v závislosti od
výsledkov mikrobiologických sterov.
§14 ods.7 f) 436/2017 zabezpečenie zákazu kríženia čistej a špinavej časti
Čisté, vydezinfikované, opláchnuté a vysušené vanice sa pripravia na prekladanie
zvierat a nastelú sa čistou podstielkou. Zvieratá sa preložia do čistých vaníc. Pri čistení
a dezinfekcii vaníc už obsadených zvieratami sa ošetrovatelia riadia nasledovným postupom:
1. Prinesú do pokusnej, resp. karanténnej miestnosti čisté, vopred pripravené vanice
vystlané čistou podstielkou.
2. Znečistené použité vanice zložia zo stojanov, zvieratá preložia zo znečistených vaníc
do čistých, čisté vanice so zvieratami vyložia na stojany na pôvodné miesto.
3. Znečistené vanice sa prenesú do špinavej časti umyvárne.
4. Znečistené vanice sa mechanicky očistia od použitej podstielky, ktorá sa vysype do
pripravených nepriepustných vriec a dočasne sa uskladní oddelene mimo priestorov
zariadenia.
5. Vyprázdnené použité vanice sa dôkladne vyumývajú teplou vodou s prísadou saponátu.
Zvyšné nečistoty, kryštáliky kyseliny močovej a pod. sa ďalej odstraňujú odmočením
vaníc v dezinfekčnom roztoku s koncentráciou 2x vyššou, ako je obvyklá.
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6. Ošetrovateľ čistiaci vanice si následne dôkladne umyje a očistí ruky, vymení rukavice
a pracovný odev.
7. Umyté použité vanice potom ošetrovateľ opláchne čistou teplou vodou, následne
dezinfikuje vopred určeným typom dezinfekčného prostriedku a napokon umyje čistou
teplou vodou.
8. Očistené vanice sa nechajú vyschnúť v umyvárni, počas schnutia vaníc sa nesmie
v umyvárni vykonávať čistenie ďalších špinavých vaníc. Po vyschnutí sa prenesú vanice
do skladu a až po vyprázdnení umyvárne sa môžu priniesť ďalšie znečistené vanice do
umyvárne na čistenie.
9. Je prísne zakázané uskladňovať, pripravovať alebo inak krížiť čisté a na použitie
pripravené vanice s príslušenstvom so špinavými použitými.
10. Vysušené čisté vanice sa pred ďalším prekladaním zvierat nastelú čistou podstielkou
a prenesú do miestnosti so zvieratami, pričom počas sušenia čistých klietok nie je
povolené umývať ďalšie špinavé klietky.
Dôsledné dodržiavanie tohto postupu je nevyhnutné, aby sa zabránilo kríženiu čistej
a špinavej časti umyvárne a to najmä za prítomnosti zvierat. V čistej časti umyvárne sa raz za
21 dní a v špinavej raz týždenne vykoná dezinfekčný deň. Dezinfekčný deň zahŕňa umytie
a dezinfekciu podlahy, stien, okien, klimatizácií, ventilátorov a ostatného príslušenstva, vrátane
klietok a krycích horných roštov nachádzajúcich sa v miestnosti. Dlážka, stoly a stojany
s vanicami v miestnostiach, kde sú držané zvieratá, sa umývajú (ale nedezinfikujú) denne.
V týchto miestnostiach sa raz za dva týždne vykonáva dezinfekčný deň.
Ak sa v operačke vykonáva manipulácia so zvieratami, invazívne výkony, podávanie
farmák a pod., dlážka, stoly, nástroje a zariadenia použité pri práci so zvieratami sa umývajú
a dezinfikujú každý deň tohto obdobia. Po skončení postupu a pred dodávkou zvierat na
začiatku sa vo všetkých miestnostiach zariadenia a v prístupovej chodbe vykoná dezinfekčný
deň. V operačnej miestnosti sa môžu vykonávať práce vždy len z jedného projektu. V operačnej
miestnosti je možné naraz vykonávať experimenty len na myšiach alebo potkanoch, nie však
na myšiach aj potkanoch súčasne len ak by schválený projekt to vyžadoval. Pred zmenou
zvierat, treba vykonať dezinfekciu, použitie UV lampy po operačných zákrokoch, pričom máme
UV lampu v operačke zabudovanú na stene nad umývadlom (to je UV vzduchu) a máme
prenosnú UV lampu na sterilizáciu predmetov.
Ak podstata postupu neurčuje inak, fľaše, z ktorých zvieratá pijú, sa menia podľa
potreby, minimálne ale 3x do týždňa. Voda sa vymieňa celá, aj s fľašou a uzáverom s tesnením.
Špinavé fľaše sa umyjú a autoklávujú pri teplote 120 °C počas 20 minút. Uzávery a tesnenia do
fliaš sa dezinfikujú. Autokláv Systex DX-90 2D je vybavený 2 rovnocennými vstupmi. Je
zakázané používať Vstup 2 autoklávu Systex DX-90 2D, v prípade, že v Pokusnej miestnosti 2
sa nachádzajú zvieratá. Vstup 2 slúži na sterilizáciu vybavenia v Pokusnej miestnosti 2 aj to iba
na vkladanie. Na vyberanie ako i sterilizáciu príslušenstva v ostatných miestnostiach, slúži
Vstup 1 autoklávu. Všetky úkony čistiacich a dezinfekčných postupov ošetrovatelia písomne
zaznamenávajú do Harmonogramu dezinfekcie. Vrecia s použitou podstielkou sa odvážajú na
likvidáciu schváleným zmluvným partnerom.

14

UNIVERZITA KOMENSKÉHO
V BRATISLAVE
Ústav patologickej fyziológie, Lekárska fakulta
Sasinkova 4, 811 08 Bratislava
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Plán prác
Kontrola účinnosti dezinfekcie sa vykonáva minimálne raz do roka mikrobiologickými stermi
a vyšetrením rezistencie mikroorganizmov na dezinfekčné látky, v súčinnosti s príslušným
akreditovaným pracoviskom (napr. ŠV a PS SR). V prípade potreby (napr. v dôsledku
epidemiologickej situácie) sa mikrobiologická kontrola realizuje častejšie.
Podobne, minimálne raz v roku je nevyhnutné vykonať komplexnú nárazovú dezinfekciu
všetkých priestorov (vrátane spoločných priestorov) zariadenia, vrátane pracovných
prostriedkov, ako sú vanice s vrchnákmi, fľaše s napájačkou, stojany atď. Najvhodnejším
obdobím sú letné mesiace, preto jednotlivé pracovné skupiny plánujú kúpu zvierat a prípadné
pokusy s ohľadom na toto obdobie tak, aby sa nenarúšali dezinfekčné, prípadne dezinsekčné
práce. Zároveň v tomto období sa môžu v zariadení vykonávať údržbárske, maliarske a iné
práce.
Mikrobiologické vyšetrenie
Najmenej jeden raz za rok a vždy, keď to vyžaduje aktuálna epidemiologická situácia,
sa musí vykonať mikrobiologické vyšetrenie pokusných priestorov zariadenia.
Mikrobiologické vyšetrenie sa používa najmä:
• pri kontrole účinnosti chemickej dezinfekcie,
• pri kontrole mikrobiologického osídlenia zvierat a mikrobiálneho zaťaženia prostredia,
v ktorom sa zvieratá nachádzajú,
• pri úhyne zvierat, ak je podozrenie na bakteriálnu infekciu.
Odstraňovanie a likvidácia biologického odpadu
Zvieratá sa utrácajú výlučne spôsobom povoleným platnými predpismi, vyškolenou
osobou alebo veterinárnym lekárom. Plánované utratenie prebieha výlučne podľa schváleného
projektu postupu. Uhynuté zvieratá sa môžu zlikvidovať, až keď nastane posmrtné stuhnutie rigor mortis. Utratené zvieratá a kadávery sa v igelitových vreciach premiestnia do mraziacich
boxov na to určených v kafilérnej miestnosti na dvore LF UK BA. Odvoz biologického odpadu
zabezpečuje spoločnosť ASANÁCIA, S.R.O.
Všetky biologicky znečistené materiály sa vložia do vriec z igelitu, zaviažu sa a prenesú
do mraziaceho boxu s kadávermi. Všetky utratené a uhynuté zvieratá sa zaznamenávajú do
dokumentácie. Odvoz a likvidáciu kadáverov zabezpečuje schválený zmluvný partner
(ASANÁCIA, S.R.O).
Evidencia, záznamy, dokumentácia
O schválených projektoch, objednávkach a dodávkach zvierat, karanténe, zvieratách
plánovane utratených, zvieratách neplánovane uhynutých v karanténe a v postupe, stavoch
zvierat, teplote, relatívnej vlhkosti, denných činnostiach, presunoch zvierat, ukladaní
utratených zvierat do kafilérnych boxov, návštevách veterinárneho lekára, školeniach
a mikrobiologických vyšetreniach sa vedie príslušná dokumentácia poverenou osobou pod
dohľadom a za kontroly zodpovednej osoby zariadenia.
Záznamy dokumentácie zariadenia sa musia uchovávať na pracovisku ÚPF LF UK BA
u osoby zodpovednej za starostlivosť o zvieratá (podľa článku II) a to najmenej tri roky od ich
vzniku a na požiadanie sa predkladajú príslušnému poverenému pracovníkovi ŠV a PS SR
vykonávajúcemu kontrolu.
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§14 ods.7 e) 436/2017 postup zvládania neočakávaných situácií
Núdzový stav užívateľského zariadenia
Bežný chod zariadení a vybavenia zariadenia, vrátane osvetlenia kontrolujú
v pracovnom čase ošetrovatelia. Zamestnanci zabezpečujúci ochranu objektov Lekárskej
fakulty na svojich obchôdzkach, nemajú povolenie vstupovať do priestorov užívateľského
zariadenia bez osoby na to oprávnenej a poverenej (osoba v službe). V dosahu zariadenia je
k dispozícii nástenný požiarny hydrant a prenosný hasiaci prístroj. V prípade vzniku požiaru sa
zamestnanci riadia požiarnymi poplachovými smernicami a požiarnym evakuačným plánom,
umiestneným na dverách pracoviska.
Technické chyby, výpadok funkcie vetracieho systému, resp. elektrického prúdu alebo
vyhrievacieho telesa predstavuje nebezpečenstvo, ktoré môže pre zvieratá znamenať utrpenie a
vážne ohrozenie zdravotného stavu. Preto musí byť každá z týchto porúch ihneď nahlasovaná
zodpovedným pracovníkom užívateľského zariadenia. Okrem toho sa musia ihneď uskutočniť
opatrenia na zamedzenie ohrozenia zdravia a života zvierat. Jednoznačné pokyny pre núdzové
prípady musia byť umiestnené na viditeľnom mieste (núdzové telefónne čísla) a každý člen
kolektívu je s nimi oboznámený.
V prípade poruchy klimatizácie sa výmena vzduchu núdzovo a iba na krátky čas
zabezpečí vetraním oknami a ventilátormi, ktoré sú nainštalované na oknách a odsávajú vzduch
z pokusnej miestnosti smerom do vonkajšieho prostredia. V prípade potreby zvýšenia teploty
sú v zariadení pripravené prenosné ohrievacie jednotky ako aj zvlhčovače vzduchu. V takejto
situácii zodpovedná osoba zabezpečí urgentnú opravu poruchy u dodávateľa
vzduchotechnického zariadenia. Opatrenia v prípade požiaru, havárie a iných mimoriadnych
udalostí (ďalej MU) podrobne popisuje Havarijný plán LF UK. Dôležité telefónne kontakty viď
nižšie.
V kritickej situácii osoba v službe volá vedúcemu užívateľského zariadenia ako aj
ostatným zamestnancom, ktorí sú zainteresovaní v projektoch užívateľského zariadenia.
Oslovení zamestnanci bezodkladne prídu do UZ ÚPF a pod vedením osoby v službe prípadne
vedúceho zariadenia spoločne riešia vzniknutý problém s prihliadnutím na špecifiká
jednotlivých projektov. Nakoľko nikdy nemáme plný zástav užívateľského zariadenia, čo je
možné vysledovať aj schválených projektoch v daných rokoch a každá miestnosť má svoju
klimatizačnú jednotku nezávislú od ostatných miestností nie je problém v prípade havarijnej
situácie klimatizačného zariadenia v pokusnej miestnosti presunúť zvieratá do inej pokusnej
miestnosti.
V užívateľskom zariadení používame bezdrôtový záznamník, tzv. systém
KLIMALOGG PRO, ktorý monitoruje a zaznamenáva teplotu a vlhkosť v jednotlivých
miestnostiach nášho zariadenia a následne vytvára tzv. výstupnú správu, ktorý sa automaticky
exportuje to xlsx. formátu obsahujúcu hodnoty teploty a vlhkosti. Bezdrôtový záznamník
KLIMALOGG PRO zaznamenáva hodnoty teploty a vlhkosti a následne ich cez bezdrôtové
USB rozhranie posiela do počítača.
Okrem zvukového alarmu, pri zmene teploty a vlhkosti systém KLIMALOGG PRO
posiela aj SMS správu, telefonické zazvonenie kde sa objaví slovo ALARM ZVERINEC
a email viacerým povereným osobám, s čím je zabezpečený aj varovanie mimo pracovnej doby
(napr. v noci).
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Navyše, máme možnosť nahliadať na hodnoty teploty a vlhkosti cez vzdialený prístup 24h
sedem dní v týždni (víkendy, sviatky) pomocou TeamViewer-a nainštalovaného na počítač
(www.teamviewer.com).
Riešenie problémov:
V prípade poruchy klimatizačnej jednotky alebo vzduchotechniky pracovník aktuálne
zodpovedný za riešenie vzniknutej situácie, bezodkladne osobne zistí skutočný stav v
pokusnom zariadení. Pracovník v službe kontaktuje firmu, ktorá zabezpečuje servis
klimatizačnej jednotky a vzduchotechniky (email, SMS správa alebo telefonicky). Ak by nastal
problém s okamžitým príchodom servisného pracovníka, výmenu vzduchu zabezpečíme
pomocou ventilačného systému zabudovaného do okna danej miestnosti, kým vlhkosť
zabezpečíme cez prenosné zvlhčovače vzduchu. V prípade ochladenia prostredia teplotu
zvýšime prenosným elektrickým ohrievačom vzduchu. Situáciu sa tiež dá vyriešiť okamžitým
presťahovaním zvierat do inej miestnosti, ktorá nemá podobný problém.
Na obidvoch vrátniciach LF UK je vytlačená tabuľka s kontaktnými údajmi v prípade vzniku
neočakávaných situácií.
Zabezpečenie prevádzky užívateľského zariadenia pri výpadku elektrickej energie
Lekárska fakulta UK BA disponuje centrálnym záložným generátorom elektrickej
energie, ktorý sa nachádza v priestoroch strojovne NTU LF UK BA na Sasinkovej 4. Pri
výpadku elektrickej energie, sa tento spúšťa automaticky do 5 minút. Avšak v prípade výpadku
elektrickej energie v zariadení, napriek záložnému generátoru, resp. pri výpadku elektrickej
energie a zároveň poruche generátora, sa cez GSM zabezpečovací systém hlásenia porúch GD04 automaticky odošle SMS správa o výpadku elektrickej energie všetkým povereným osobám
(viď tabuľka nižšie). Pracovník aktuálne zodpovedný za riešenie vzniknutej situácie,
bezodkladne zistí skutočný stav v zariadení, a následne podnikne všetky kroky na obnovenie
dodávky elektrickej energie, resp. zabezpečí základné podmienky pre prevádzku zariadenia
(napr. odpojí individuálne ventilované klietky a zmení ich na štandardné, otvorené) a to po
dobu odstránenia poruchy, resp. výpadku elektrickej energie. Individuálne ventilované klietky
sú navyše zapojené do zásuviek so zabudovanými záložnými zdrojmi, a v prípade kompletného
výpadku elektrickej energie, sú schopné elektrinu dodávať ešte po dobu 60 minút. Individuálne
ventilované klietky sú pre prípad výpadku elektrickej energie vybavené aj prídavným PAL
filtrom, ktorý sa pri vzostupe pCO2 postupne otvára, pričom koncentrácia CO2 nikdy
nepresiahne hodnotu vyššiu ako 3.00 % (LD50 je pri koncentrácii CO2 8,8%). V miestnosti pred
vstupom do zariadenia sa nachádzajú rezervné baterky (2x), ktoré slúžia ako zdroj náhradného
svetla. Chodba pred samotným vstupom je vybavená LED diódami, s nezávislým zdrojom
so samo zapínaním pri detekcii pohybu v tme.
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Zoznam osôb, zodpovedných za prevádzku GSM detektora výpadku elektrickej energie
Týždeň v
Meno
Pracovisko
Tel. kontakt
mesiaci
Krajčírovičová Kristína Ústav patologickej fyziológie LF UK
0915 724 051
1.
Hodosy Július
Ústav molekulárnej biomedicíny LF UK 0910 977428
2.
Gardlík Roman
Ústav molekulárnej biomedicíny LF UK
0918 819973
3.
Šimko Fedor
Ústav patologickej fyziológie LF UK
0908 423544
4.
Článok V
Environmentálne podmienky v užívateľskom zariadení
Zootechnické parametre /stav klimatizácie, teplota, vlhkosť, osvetlenie, podstielka zvierat, stav
napájania, kŕmenia v užívateľskom zariadení/:
V užívateľskom zariadení používame bezdrôtový záznamník, tzv. systém KLIMALOGG
PRO, ktorý monitoruje a zaznamenáva teplotu a vlhkosť v jednotlivých miestnostiach nášho
zariadenia a odosiela informácie do centrálnej jednotky v operačnej miestnosti, ktorá následne
importuje informácie do počítača a dáta sa ukladajú á 6h v xlsx. formáte. Tieto dáta obsahujú
hodnoty teploty a vlhkosti. Zvukový alarm je aktivovaný pri zmene teploty a vlhkosti mimo
referenčnú oblasť v systéme KLIMALOGG PRO - v jeho centrálnej jednotke, ktorá je v
operačnej miestnosti, takže aj pri dlhšej signalizácii nestresuje zvieratá. Mimo pracovnú dobu
nahliadame na hodnoty teploty a vlhkosti cez vzdialený prístup niekoľkokrát do dňa, vždy v
čase zápisu jednotky do počítača. Na to je určený 1 pracovník, ktorý má službu 7 dní, následne
ho strieda ďalší pracovník. V prípade potreby sa vieme vzdialene pripojiť 24h sedem dní
v týždni (víkendy, sviatky) pomocou TeamViewer-a koľkokrát je potrebné. V prípade, že
určený pracovník zaregistruje problém, ide fyzicky overiť stav.
Počas vykonávania projektov, avšak aj cez dni pracovného pokoja (víkendy, sviatky)
máme zavedený systém služieb, čo znamená reálnu prítomnosť zamestnancov ÚPF či ÚMB od
7:00 rána až do 19:00 večer na LF UK. Tým, každý deň sa kontroluje aj funkčnosť senzorov
ako i sledovanie záznamu teploty a vlhkosti pomocou systému KLIMALOGG PRO.
Záznamník KLIMALOGG PRO má funkciu alarmu, v prípade ak sa teplota alebo vlhkosť
dostanú mimo stanovených hraníc, teplomer spustí zvukový alarm. V tomto prípade pracovník
v službe bezodkladne osobne zistí skutočný stav v zariadení.
Okrem zvukového alarmu, pri zmene teploty a vlhkosti systém KLIMALOGG PRO
posiela aj SMS správu, telefonické zazvonenie kde sa objaví slovo ALARM ZVERINEC
a email viacerým povereným osobám, s čím je zabezpečený aj varovanie mimo pracovnej doby
(napr. v noci).
Navyše, máme možnosť nahliadať na hodnoty teploty a vlhkosti cez vzdialený prístup
24h sedem dní v týždni (víkendy, sviatky) pomocou TeamViewer-a nainštalovaného na počítač
(www.teamviewer.com).
Zoznam osôb podľa ich služby, zodpovedných za zvládanie neočakávaných situácií,
ktorí v prípade napr. poruchy klimatizačnej jednotky alebo vzduchotechniky dostávajú email,
telefonické zazvonenie kde sa ukáže ALARM ZVERINEC a SMS správu:
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Zoznam osôb, zodpovedných za prevádzku GSM detektora výpadku elektrickej energie
Týždeň v
Meno
Pracovisko
Tel. kontakt
mesiaci
Krajčírovičová Kristína Ústav patologickej fyziológie LF UK
0915 724 051
1.
Hodosy Július
Ústav molekulárnej biomedicíny LF UK 0910 977428
2.
Gardlík Roman
Ústav molekulárnej biomedicíny LF UK
0918 819973
3.
Šimko Fedor
Ústav patologickej fyziológie LF UK
0908 423544
4.
V prípade poruchy klimatizačnej jednotky alebo vzduchotechniky pracovník aktuálne
zodpovedný za riešenie vzniknutej situácie, bezodkladne osobne zistí skutočný stav v
pokusnom zariadení. Pracovník v službe kontaktuje firmu (email, SMS správa), ktorá
zabezpečuje servis klimatizačnej jednotky a vzduchotechniky, a tým podáva žiadanku
o opravu. Ak by nastal problém s okamžitým príchodom servisného pracovníka, výmenu
vzduchu zabezpečíme pomocou ventilačného systému zabudovaného do okna danej miestnosti,
kým vlhkosť zabezpečíme cez prenosné zvlhčovače vzduchu. V prípade ochladenia prostredia
teplotu zvýšime prenosným elektrickým ohrievačom vzduchu. Situáciu sa tiež dá vyriešiť
okamžitým presťahovaním zvierat do inej miestnosti, ktorá nemá podobný problém, nakoľko
systémy v jednotlivých miestnostiach sú nezávislé od seba.
Mikroklimatické podmienky
V miestnostiach zariadenia, v ktorých sa držia zvieratá a prebieha práca s nimi, musia
byť zabezpečené optimálne mikroklimatické podmienky, ktoré sú pre myši a potkany
definované nasledovne:
teplota: 20 – 24 °C
relatívna vlhkosť vzduchu: 45 – 65%
svetelný režim: rytmus deň/noc 12 h/12 h
výmena vzduchu: 15 – 20 x za hodinu
Výmena vzduchu a udržiavanie teploty je zabezpečené vbudovanou vzduchotechnickou
jednotkou. Jej revíziu vykonáva dodávateľ 2x ročne a po odstránení každej poruchy. Hodnoty
teploty a relatívnej vlhkosti sa merajú digitálnou meteostanicou a nezameniteľne sa
zaznamenávajú do digitálnej pamäte.
Mikroklimatické podmienky denne kontrolujú ošetrovatelia a odchýlky od normy
bezodkladne hlásia zodpovednej osobe zariadenia. Zodpovedná osoba následne zariaďuje
nápravu pomocou krátkodobých opatrení až do kvalifikovanej opravy dodávateľom
vzduchotechnickej jednotky. Užívateľské zariadenie je vybavené primeraným vetracím
systémom, ktorý zodpovedá nárokom zvierat umiestnených v jeho priestoroch. Každá pokusná
miestnosť je vybavená vlastnou klimatizačnou jednotkou pre chladenie a pre ohrev. Prúdenie a
výmena vzduchu je zabezpečené ventilačnou jednotkou s prietokom vzduchu 300 m3/hodinu.
V prípade poruchy, zverinár a uvádzaný elektronický systém hlásia problém nadriadeným
osobám alebo osobe v službe. Spomenutá osoba bezodkladne osobne zistí skutočný stav
v užívateľskom zariadení a rieši vzniknutý problém s prihliadnutím na špecifiká jednotlivých
bežiacich projektov. Ak je to nevyhnutné, privolá vedúceho zariadenia prípadne zodpovedného
riešiteľa projektu. Medzi zamestnancami ÚPF a ÚMB vďaka vzájomnej spolupráce je veľmi
dobrá komunikácia, a tým, ak zverinár počas pracovnej doby zistí poruchu už klimatizačnej
jednotky alebo problém iného charakteru môže kontaktovať hociktorého zamestnanca dvoch
ústavov, ktorí vzniknutý problém vyriešia spoločne.
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Technický prepočet výmeny vzduchu v jednotlivých pokusných miestnostiach podľa zmluvného
partnera klimatických jednotiek:

20

UNIVERZITA KOMENSKÉHO
V BRATISLAVE
Ústav patologickej fyziológie, Lekárska fakulta
Sasinkova 4, 811 08 Bratislava
Osvetlenie
V chovnom zariadení sa používa rozptýlené svetlo, ktoré má zabezpečovať vhodné
osvetlenie pre vykonávanie pracovnej činnosti, pre kontrolu stavu zvierat a pohodu zvierat. V
miestnostiach sa požaduje osvetlenie okolo 300 – 400 luxov, ktoré nepoškodzuje sietnicu
albínskych zvierat so zvýšenou citlivosťou na svetlo. V zariadení je prirodzené osvetlenie, u
myší a potkanov je zabezpečený automatický svetelný režim 12 hodín svetlo a 12 hodín tma.
Hlučnosť
Hodnota hladiny hluku v zariadení nesmie presiahnuť 80 decibelov. Zdrojom hluku je
hlavne ventilačné zariadenie ako aj aktivita zvierat a ošetrovateľov. Hluk musí byť
minimalizovaný vhodným nácvikom ošetrujúceho personálu a používaním vhodných
pracovných postupov.
Krmivo
Krmivo sa nakupuje len od výrobcov a predávajúcich, ktorí vlastnia licenciu. Krmivo
musí spĺňať základné parametre stanovené pre jednotlivé druhy pokusných zvierat a musí byť
označené dátumom výroby a najneskorším dátumom spotreby. V pokusnom zariadení sa
používajú kompletné kŕmne diéty E24 a MK, (dodávateľom je TOP DOVO Dobrá Voda,
Oddelenie toxikológie a chovu laboratórnych zvierat, Dobrá Voda a KMK 20 od firmy Eypy)
Je zakázané používať krmivo po dátume expiračnej doby vyznačenej na etikete balenia.
Skladovacie priestory pre krmivo musia byť tmavé a suché, chránené proti hmyzu
a hlodavcom zvonku a musia sa udržiavať v čistote. Vystavenie krmiva teplotám nad 21°C,
nadmernej relatívnej vlhkosti, nehygienickým podmienkam, svetlu, kyslíku a hmyzu ho
znehodnocuje. Krmivo sa neuskladňuje priamo na podlahe, ale na paletách a stojanoch. Spôsob
podávania a dávkovania krmiva musí uspokojovať fyziologické potreby zvieraťa. Je
neprípustné obmedzovať zvieraťu dennú kŕmnu dávku a vodu, okrem schválených projektov,
kde je takéto obmedzenie účelné.
Napájanie
Na napájanie sa denne používa čistá pitná voda z vodovodnej siete. Zvieratá sú napájané
cez sklenené fľaše vybavené napájačkami. Fľaše a ich príslušenstvo sa musia denne čistiť a 3x
za týždeň sa fľaše autoklávujú pri 120°C 20 minút, napájačky sa dezinfikujú.
Podstielka
Podstielkový materiál (oprášené hobliny z mäkkého dreva) musí by čistý, suchý,
neprašný, nekontaminovaný, bez prímesí cudzorodých látok, ktoré by mohli zvieratá poškodiť
pri ich požití alebo sa nimi poraniť. Podstielkový materiál sa musí uskladňovať v špeciálnej
miestnosti. Čistá podstielka nesmie prísť do styku s podstielkou použitou. Pri malých
hlodavcoch sa podstielka vymieňa podľa potreby, minimálne 2x týždenne. Spolu s podstielkou
je zakázané odstraňovať uhynuté zvieratá, biologický materiál a použitý laboratórny materiál.
Podstielka je autoklávovateľná pri 120°C, 20 minút.
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Pohyb a manipulácia
Chovanie zvieraťa v priebehu postupu veľmi závisí od jeho dôvery v človeka, preto
personál sa musí pri styku so zvieraťom správať milo, jemne a isto. Aby si vytvoril dôveru
zvieraťa, je potrebné denne vyhradiť si potrebný čas na pozitívny kontakt.
Usmrcovanie
Spôsob usmrcovania podľa §5 NV SR 377/2012 (1) sa môžu zvieratá usmrcovať len s
najmenšou mierou bolesti, utrpenia a strachu. Zvieratá môže usmrcovať len osoba spôsobilá
podľa § 22 v zariadení chovateľa, dodávateľa alebo užívateľa. Spôsobilá osoba môže usmrtiť
zviera aj mimo zariadenia užívateľa, ak sa postup vykonáva mimo zariadenia užívateľa.
Riadime sa primeraným spôsobom usmrcovania podľa prílohy č. 2 NV SR 377/2012
(hlodavce). Iný spôsob usmrcovania zvierat možno použiť po schválení orgánom veterinárnej
správy, ak sa tento spôsob na základe vedeckého odôvodnenia považuje za aspoň rovnako
humánny alebo na základe vedeckého odôvodnenia nedá účel postupu dosiahnuť použitím
spôsobu usmrcovania uvedeného v prílohe č. 2. NV SR 377/2012. Ustanovenia sa neuplatňujú,
ak je zviera potrebné usmrtiť za núdzových okolností z dôvodu dobrých životných podmienok
zvierat, verejného zdravia, verejnej bezpečnosti, zdravia zvierat alebo ochrany životného
prostredia. Zvieratá sa usmrcujú spôsobmi uvedenými v nižšie uvedenej tabuľke. Iné spôsoby,
ako sú spôsoby uvedené v tabuľke, sa môžu používať pri zvieratách v bezvedomí pod
podmienkou, že zviera pred uhynutím nenadobudne vedomie.
Usmrtenie zvierat sa potvrdí, keď sa overí jeden z týchto spôsobov:
• definitívne zastavenie obehu,
• zničenie mozgu,
• dislokácia krčných stavcov,
• vykrvácanie alebo
• potvrdenie posmrtného stuhnutia – rigor mortis.
Tabuľka:
ZVIERATÁ–POZNÁMKY/SPÔSOBY
Nadmerná dávka anestetika
Oxid uhličitý
Dislokácia krčných stavcov
Náraz/úder do hlavy
Dekapitácia

HLODAVCE (MYŠY, POTKANY)
Pred usmrtením týmto spôsobom sa v prípade
potreby podajú sedatíva.
Plyn sa vpúšťa postupne. Nepoužíva sa pre
hlodavce v štádiu plodu a novonarodené
hlodavce.
Používa sa len pre hlodavce s hmotnosťou
nižšou ako 150g. Hlodavcom s hmotnosťou
vyššou ako 150 g sa podajú sedatíva.
Používa sa len pre hlodavce s hmotnosťou
nižšou ako 1 kg.
Používa sa len v prípade, ak nie je možné použiť
iné spôsoby.
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Článok VI
Spolupráca medzi ústavmi
Prednostovia alebo vedúci jednotlivých pracovísk poveria jedného zamestnanca na
zabezpečenie kontaktu s osobou zodpovednou za chod zariadenia s cieľom uskutočňovania
rýchlej a bezproblémovej komunikácie medzi pracoviskom a zariadením.
Spolupráca zariadenia a užívateľov pri vykonávaní projektov, objednávaní experimentálnych
zvierat a krmiva
Zodpovedný riešiteľ výskumného projektu si podá na užívateľské zariadenie ÚPF LF
UK BA žiadosť o možnosť vykonávania projektu v zariadení na tlačive „UZ ÚPF – Zámer na
realizáciu pokusu.“ Táto žiadosť slúži na evidenciu možných projektov a na základe zámeru sa
urobí rozpis postupov na daný rok. Možnosť podávania žiadostí je stanovená na v určených
mesiacoch v roku. V prípade nenaplnenia kapacity zariadenia po dohovore s prednostom ústavu
je možné podať žiadosť aj mimo uvedeného termínu. Žiadosť musí byť doložená s platným
rozhodnutím ŠV a PS SR. Ak je žiadosť schválená, vykonávateľ projektu si podá žiadosť na
vykonanie projektu v užívateľskom zariadení.
Následne si vykonávateľ projektu vypíše internú objednávku UZ ÚPF kde uvedie aj
číslo schváleného projektu. Na základe schváleného projektu a internej objednávky UZ ÚPF
môže žiadateľ v zariadení vykonať postup o ktorý požiadal. Objednávky zvierat a krmiva pre
jednotlivé experimenty si zabezpečujú jednotliví výskumní pracovníci, pričom vždy musí byť
aj súhlas zodpovednej osoby za zariadenie. Pokiaľ ide o výskumných pracovníkov z iných
ústavov ako Ústav patologickej fyziológie LF UK BA, okrem zodpovednej osoby za zariadenie,
musí byť informovaný aj prednosta Ústavu patologickej fyziológie LF UK BA. Pri plánovaní
počtu zvierat a dĺžky trvania pokusu je potrebné plánovať aj množstvo krmiva podľa
predpokladanej dĺžky držania zvierat s ohľadom na expiračnú dobu krmiva. Je možné
upresňovať požiadavky na krmivo podľa aktuálnych potrieb, avšak je potrebné akékoľvek
zmeny vopred nahlásiť zodpovednému pracovníkovi zariadenia. Objednávanie zvierat musí byť
v súlade s povoleným maximálnym jednorazovým zástavom zvierat v zariadení. Pri plánovaní
počtu zvierat je potrebné uviesť aj dĺžku doby držania zvierat, ktorá musí korešpondovať
s dĺžkou trvania postupu uvedeného na schválenom rozhodnutí o vykonávaní projektu ŠV a PS
SR. Ak sa zistí, že v určitom čase by došlo k prekročeniu kapacity zariadenia, bude sa situácia
konzultovať so zainteresovanými pracovníkmi o možnosti korekcie počtu požadovaných
zvierat, resp. termínu ich nákupu. Ak by ani po konzultácii nedošlo k dohode o nákupe zvierat
v množstve primeranom kapacite užívateľského zariadenia, situáciu bude riešiť prednosta ÚPF
LF UK BA. Ak pracovisko chce nakupovať a umiestniť zvieratá mimo plánovaných množstiev,
musí nákup vopred konzultovať so zodpovednou osobou. V prípade, že pokusné zariadenie má
na stanovený čas a pre daný druh zvierat naplnenú kapacitu podľa plánu, nie je možné vykonať
pokus. V prípade dovozu zvierat zo zahraničia (len z akreditovaných chovných zariadení) je
nutné vyžiadať veterinárne osvedčenie od dodávateľa. Je neprípustné prekročiť schválený
maximálny jednorazový zástav zvierat v pokusnom zariadení. Bez schváleného projektu
posudzovaného ŠV a PS SR je vykonávanie projektu v zariadení zakázané. Originál
schváleného projektu ŠV a PS SR bude uložený u zodpovedného pracovníka za zariadenie.
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Zakúpené zvieratá musia pochádzať len z chovných zariadení laboratórnych zvierat
schválených ŠV a PS SR, prípadne aj z iných zahraničných akreditovaných chovných zariadení.
Je zakázaný odchyt zvierat z voľnej prírody alebo túlavých zvierat.
Článok VII
Dôležité kontaktné telefónne čísla v prípade havárie alebo inej mimoriadnej udalosti
(MU)
- Tel. ústredňa:
59357 + klp.: 111
- Dekan LF UK:
367615
- Sekretariát dekana LF UK:
klp.: 466
- Tajomníčka LF UK:
klp.: 214
- Vedúci OPSM:
klp.: 381
- Technik PO, BOZP:
klp.: 675
!!!V prípade potreby je potrebné využiť mobilné tel. čísla uložené na vrátnici NTÚ LF
UK v zapečatenej obálke!!!
Miesta a čísla telefónov ohlasovne požiarov a MU
Druh ohlasovne požiarov
Miesto
Telefón
Miestna - pre objekt Sasinkova 4
Vrátnica NTÚ LF UK
klp. 211, 59357211
Dôležité telefónne čísla
Ohlasovne
Tiesňové
Integrovaný záchranný systém
112
HASIČSKÝ A ZÁCHRANNÝ ÚTVAR – Radlinského 6,
150
Bratislava
POLÍCIA
158
MESTSKÁ POLÍCIA
159
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
155
Hlásenie porúch: ELEKTRÁREŇ, Štefánikova 45, Nitra
0850 111 555
PLYNÁREŇ, Votrubova 1, Bratislava
53411902
VODÁRNE, Starohájska 14, Bratislava
62310252, 62310082
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Pôdorys užívateľského zariadenia ÚPF LF UK BA

Pokusná miestnosť 2
458/3h miestnosť GMO
potkan, myš 7,52 m2

Vstupná
4,77 m2

Sklad 1
458/j
7,72 m2

Operačná
16,2 m2

Sklad 2
458/i
7,14 m2

Čistiaca –
špinavá časť
13,65 m2

Pokusná miestnosť 1
potkan
16,82 m2
Chodba
30,42 m2

Čistiaca –
čistá časť
7,5 m2
Pokusná miestnosť 3
potkan
16,79 m2

Pokusná miestnosť 4
myš 7,87 m2

Karanténna
17,63 m2

Izolačná
7,59 m2

2m; 1: 78,7

Rozmery projektu: 10,03x15cm

Klimatizácia a zabudovaný ventilátor do okna
Ventilátor
Klimatizačná jednotka
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5. POSCHODIE:
SKLAD Č. 1
klietky
mreže na klietky
fľaše na napájanie
krmivo – umiestnené na zvýšených drevených podstavcoch
SKLAD Č. 2
autokláv
mraziarensky box na kadavéry
mraziarensky box na chemikálie
čisté piliny – umiestnené na zvýšených drevených podstavcoch
dezinfekčné a čistiace prostriedky
umývačka riadu
OPERAČNÁ MIESTNOSŤ - v operačnej miestnosti sa nachádzajú nástroje k vykonávaniu
orálneho gavážovania substancií, chirurgické nástroje pre operačné zákroky, vyhrievacie
podložky, monitor životných funkcií, hemocytometer (na vyšetrenie krvných vzoriek),
osmometer (pre vyšetrenie vzoriek moču) a tiež rôzne zdravotnícke nástroje (napr. rôzne typy
striekačiek, inzuliniek, ihiel a pod.). V operačnej miestnostisa vykonáva aj vyšetrenie a
diagnostika zvierat osobami zainteresovaných do priebehu pokusu a veterinárnym lekárom, ako
aj usmrcovanie zvierat veterinárnym lekárom alebo vyškoleným pracovníkom na usmrcovanie
zvierat veterinárnym lekárom. Ďalej sa tam nachádza jednotka na neinvazívne meranie krvného
tlaku (CODA system) zvierat a pulzu (oxymeter).
VENTILAČNÉ ZARIADENIA:
V pokusných miestnostiach sa nachádzajú ventilačné zariadenia s maximálnou výmenou
vzduchu 1100 m3/h.
V čistiacej miestnosti – špinavá časť sa nachádza ventilačné zariadenie s maximálnou
výmenou vzduchu 1100 m3/h.
V karanténnej sa nachádza klimatizačno-ventilačné zariadenie značky MIDEA, model
MOU-48HRN1, je to univerzálna vonkajšia jednotka s maximálnou výmenou vzduchu 3348
m3/h.
KLIMATIZAČNÉ ZARIADENIA V POKUSNÝCH MIESTNOSTIACH:
Každá pokusná miestnosť má nezávislú samostatnú klimatizačnú jednotku.
POKUSNÁ MIESTNOSŤ č. 2 GMO – Toshiba rada RAV-RM301KRTP-E
POKUSNÁ MIESTNOSŤ č.1– Samsung Digital Inverter Technology rada
AR09KSPDBWKNEU
POKUSNÁ MIESTNOSŤ č.3 – Daikin Siesta Comfort rada ATYN25FMV1B
POKUSNÁ MIESTNOSŤ č.4 – Toshiba rada RAV-RM561BTP-E
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OPERAČNÁ MIESTNOSŤ – Daikin Siesta Comfort rada ATYN25FMV1B
KARANTÉNNA MIESTNOSŤ A IZOLAČNÁ MIESTNOSŤ – Midea MOU-48HRN1
4. POSCHODIE:
DENNÁ MIESTNOSŤ slúži na stravovanie zamestnancov pracujúcich v užívateľskom
zariadení.
PREZLIEKAREŇ slúži na prezlečenie s pracovného odevu do súkromného.
SPRCHA slúži na osprchovanie zamestnancov pracujúcich a pohybujúcich sa v užívateľskom
zariadení.
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Podmienky prevádzky GMO RT2
a pravidlá pre prácu s geneticky modifikovanými organizmami (GMO RT2) v užívateľskom
zariadení Ústavu normálnej a patologickej fyziológie LF UK v Bratislave
Opis pracovných priestorov pre GMO užívateľského zariadenia:
Priestory určené pre uzatvorené nakladanie a prácu s GM zvieratami zahrnujú:
a) Miestnosť 458/3h označená tiež ako Pokusná miestnosť č. 2, s úrovňou ochrany RT2.
b) Miestnosti 458/i označená ako Sklad č.2 , s úrovňou ochrany RT2,
c) Miestnosti 458/j označené ako Sklad č.1, s úrovňou ochrany RT2.
Pokiaľ ide o pokusné zvieratá, ich sortiment sa obmedzuje na nasledujúce hlodavce:
Transgénne potkany kmeňov: Wistar, Lewis, Sprague Dawley
Transgénne myši kmeňov: C57BL/6, Sv-129, CD-1, C3H, Balb/c, foxn1nu
V maximálnom zástave:
myš laboratórna 200/ jedincov
potkan laboratórny 100/ jedincov
V zariadení sú uchovávané transgénne zvieratá za účelom sledovania fenotypových
prejavov genetickej manipulácie konkrétnych génov v rôznych podmienkach. Očakávanými
výsledkami budú nové poznatky o mechanizmoch účinku jednotlivých génov a ich produktov,
a teda aj nových poznatkov, ktoré by v budúcnosti mohli viesť k vývinu nových terapeutických
postupov založených na výsledkoch výskumu fenotypových prejavov genetickej manipulácie
konkrétnych génov. Maximálny jednorazový zástav je 200 myší a 100 potkanov, pričom
v jednom čase nebudú v danej miestnosti aj myši aj potkany. Experimenty budú plánované tak,
aby nedochádzalo k tomu, že dva rôzne druhy budú naraz v miestnosti/experimente.
V ostatných miestnostiach užívateľského zariadenia, ktoré zahrnujú čistiace miestnosti
- čistú a nečistú časť, karanténnu a izolačnú miestnosť, pokusné miestnosti č.1, 3, 4 platí
Prevádzkový poriadok nazvaný Prevádzkový poriadok UZ_ÚPF. Priestoroch, ktoré nie
sú určené a vyčlenené na prácu s GMO zvieratami je činnosť s týmito zvieratami prísne
zakázaná.
Základným pracovným priestorom je uzavretá miestnosť 458/3h (Pokusná miestnosť č.
2) určená pre ustajnenie GM zvierat a je vybavená predpísanými vanicami a napájačkami pre
zvieratá. Ostatné miestnosti sú opísané v ďalšej časti.
Opis prevádzkových priestorov s GMO
Miestnosť 458/3h (Pokusná miestnosť č. 2) je určená k manipulácií s transgénnými
zvieratami za účelom sledovania behaviorálnych prejavov genetickej manipulácie konkrétnych
génov v rôznych podmienkach. Je to samostatná miestnosť, oddelená trvalo zamknutými
dverami od miestnosti – laboratórií 458/3f a g (schválené GMO miestnosť). Miestnosť má aj
samostatný uzamykateľný vchod z miestnosti 458/i označenej ako Sklad 2. Obe miestnosti sú
spojené autoklávom Systec DX-90 2D otvárateľným z oboch strán, ktorý slúži na likvidáciu
GMO odpadu a dezinfekciu klietok - buniek pre zvieratá pred opustením priestorov GMO
v RT2 a vytvára „nečistú a čistú„ časť pracoviska.
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Vstupné dvere do miestnosti sú opatrené potrebnými výstrahami, označením čísla
miestnosti, označením biologického nebezpečenstva aj zákazu vstupu nepovolaným osobám.
Prah dverí je vyvýšený bez medzery medzi dverami a prahom, v miestnostiach sa nachádza
prevádzkový poriadok. Steny sú natreté umývateľnou farbou a upravené omietkou a novým
náterom do výšky stropu a spolu s ostatnými povrchmi v rátane stola, stojanov a stropov sú
neporušené a odolné voči kyselinám, zásadám. Okná sú vybavené sieťkami, a samotná
miestnosť nástrahami, lepiacimi páskami na hmyz a pascami na myši. Miestnosť je ďalej
vybavená umývadlom s teplou a studenou vodou, dezinfekčnými a hygienickými
prostriedkami, hygienickými utierkami, laminárnym boxom rady Captair. V miestnosti je tiež
uzatvárateľná nádoba s označením GMO.
Na všetkých oknách sú osadené sieťky proti hmyzu a v priestoroch GMO laboratórií sú
umiestnené pasce na hlodavce. Miestnosť je opatrená laboratórnym umývadlom, stojanmi
a predpísanými bunkami - klietkami pre pokusné zvieratá rady IVC s automatikou
TECNIPLAST - Trigon pre udržiavanie životných potrieb pokusných zvierat v požadovaných
parametroch, s obmedzenou rýchlosťou vzduchu, aby sa minimalizovala úzkosť a stresom
indukované správanie pri zaobchádzaní so zvieratami, viditeľnosťou zameranou tiež na dizajn
a dennú kontrolu, ako i uzamknutý a utesnený priestor s mikrobiologickým filtrom pre ochranu
operátorov a zvierat. Likvidácia GMO odpadu a dezinfekcia materiálu a buniek (klietok) pre
zvieratá je zabezpečená vstavaným autoklávom. Laboratórne stoly a stojany sú predpísanej
kvality, podlahy sú keramické s povrchovou úpravou, ľahko umývateľné a dezinfikovateľne.
Vetranie je zabezpečené vzduchotechnikou s filtračným boxom FLk-b-125 konštruovaným na
zachytávanie znečistenia vzduchu s pomocou HEPA filtru. Ďalej je miestnosť vybavená
klimatizáciou a automatickým sledovaním časovej závislosti teploty a vlhkosti pomocou
systému Oregon all weather. Sterilizácia vzduchu je zabezpečená germicídnymi žiaričmi
Prolux G 30 WA SPH 01 ako i sterilizácia povrchových plôch použitím ultrafialového žiarenia
(253,7 nm). Toto žiarenie je schopné účinne ničiť choroboplodné zárodky, prípadne zabrániť
nežiaducemu prežívaniu geneticky modifikovaných baktérií. Dopadajúce žiarenie je
homogénne, takže likviduje mikroorganizmy aj tam, kde nie je možné aplikovať dezinfekčné
prostriedky. Žiarenie prechádzajúce priestorom likviduje aj mikróby voľne sa pohybujúce
vzduchom na časticiach prachu a tak čistiť samotný vzduch. Osvetlenie priestorov je stropnými
neónovými svietidlami, doplnené denným spínačom Orbis uno s kontrolovaným 12 hodinovým
cyklom svetla a tmy.
Miestnosti 458/i a 458/j označené ako Sklad 2 a Sklad 1 sú určené k podporným činnostiam
prebiehajúcich v Pokusnej miestnosti č. 2 a síce ako medzi sklad nepoužitých buniek pre
zvieratá v experimente a k zberu a skladovaniu deaktivovaných prevažne biologických
odpadov (v mrazničke), pred ich prevozom na miesto uskladnenia a likvidácie autorizovanou
firmou ASANÁCIA s.r.o. Ďalej tiež k uskladneniu zásob krmiva, a iných životne dôležitých
produktov pre zvieratá v experimente ako i laboratórnych pomôcok a látok určených pre
správnu činnosť technologických zariadení, dezinfekčných prostriedkov, atď.
Miestnosť 458/i (Sklad 2) je oddelená uzamykateľnými dverami od miestnosti 458/3h
(Pokusná miestnosť č. 2). Miestnosť má aj samostatný uzamykateľný vchod zo vstupného
priestoru – chodby užívateľského zariadenia. Obe miestnosti sú spojené autoklávom Systec DX90 2D otvárateľným z oboch strán, ktorý slúži na likvidáciu GMO odpadu a dezinfekciu buniek
pre zvieratá pred opustením priestorov GMO v RT2 v rámci miestnosti 458/3h, čiže vytvára
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podmienky na určenie čistej a nečistej časti. Ďalej je miestnosť vybavená jednodielnou
mrazničkou pre uchovávanie biologického odpadu pred ich odovzdaním zmluvnej spoločnosti
na likvidáciu označená ako Mraznička na umiestnenie kadáverov.
Miestnosť 458/j (Sklad 1) je samostatná miestnosť oddelená uzamykateľnými dverami od
miestnosti 458/i (Sklad 2) a je vybavená skladovými regálmi.
Vstupné dvere oboch miestností sú opatrené potrebnými výstrahami, označením čísla
miestnosti, označením biologického nebezpečenstva aj zákazu vstupu nepovolaným osobám.
Prah dverí je vyvýšený bez medzery medzi dverami a prahom. Steny sú natreté umývateľnou
farbou a upravené omietkou a novým náterom do výšky 2 m. Spolu s ostatnými povrchmi
vrátane zariadenia, regálov a stropov splňujú podmienky odolnosti voči kyselinám, zásadám.
Okná sú vybavené sieťkami, a samotná miestnosť je opatrená nástrahami na myši. Miestnosť
je vybavená dezinfekčnými a hygienickými prostriedkami. Okná sú otvárateľné z podlahy, na
všetkých oknách sú obsadené sieťky proti hmyzu. Regály a stojany sú predpísanej kvality,
podlahy sú betónové liate s PVC povrchovou úpravou, ľahko umývateľné a dezinfikovateľne.
Vetranie je prirodzené. Svetelné pomery sú vylepšené stropnými neónovými svietidlami.
Ochranné opatrenia po stránke stavebno-konštrukčnej a materiálneho a technického
vybavenia splňujú požiadavky zákona 151/2002 a vyhlášky 399/2005, ktorou sa vykonáva
zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných
organizmov v znení neskorších predpisov. Umožňuje dodržiavať zásady správnej laboratórnej
a mikrobiologickej praxe vo všetkých predmetných uzavretých priestoroch s úrovňou ochrany
2.
Uchovávanie GMO:
Spôsob uchovávania geneticky modifikovaných organizmov zahrnuje dodržiavanie týchto
zásad:
- nádoba, klietka, v ktorej sú uskladnené geneticky modifikované organizmy (GMO) musí byt'
čitateľne označená.
- GMO musia byt' označené tak, aby bolo možné ich bližšie identifikovať v registračnom
systéme, GM zvieratá napr. ušnou známkou.
- ak sú v rovnakom priestore uskladnené aj geneticky nemodifikované organizmy, tieto musia
byt' uložené oddelene.
- nevyužívané GMO musia byť zlikvidované sterilizáciou pri 121 °C počas 30 minút

Zvieratá

Podmienky uskladnenia

Spôsob uskladnenia

V uzavretých priestoroch v
podmienkach kde nie je
možný prenos a reprodukcia

V predpísaných vaniciach pre
hlodavce, ktoré neumožňujú
únik jedincov do prostredia
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Označovanie GMO
Spôsob označovania geneticky modifikovaných organizmov (ušnou známkou) a ich vanice
nasledovne:
- meno osoby, ktorá pracuje s týmto materiálom
- dátum experimentu alebo uskladnenia
- typ modifikácie
- počet zvierat vo vanici a pohlavie zvierat
- označenie musí byť umiestnené na všetkých kontajneroch, ktoré obsahujú geneticky
modifikovaný materiál, klietkach (číslo línie, dátum narodenia, čísla zvierat).
Pravidlá pre prácu s geneticky modifikovanými organizmami
V uzavretých priestoroch je bezpodmienečne nariadené:
- počas manipulácie so zvieratami nosiť ochranné prostriedky určené len pre priestory
chovného zariadenia - pracovný plášť, gumené rukavice a obuv. Tento pracovný plášť nesmie
byt' používaný v kanceláriách alebo na verejných miestach.
- vanice so zvieratami musia byť čitateľne označené.
- po skončení práce je potrebné umyť si ruky.
- počas manipulácie so zvieratami musia byť dvere a okná zatvorené,
- pracovné miesto musí byt' udržiavané v poriadku a čistote,
- pracovný povrch musí byt' dekontaminovaný po každom experimente a na konci pracovného
týždňa,
- pracovné oblečenie a osobné veci musia byť uskladnené oddelene,
- v tomto priestore sa nesmie fajčiť, jesť, požívať alkoholické alebo nealkoholické nápoje,
používať kozmetické výrobky a skladovať a uschovávať potraviny,
- pred odchodom z tohto pracovného priestoru je potrebné umyť si ruky,
- v pracovnom priestore počas manipulácie so zvieratami nesmie byť žiaden hmyz.
Likvidácia GMO, GMM a zamoreného materiálu
a. Spôsob likvidácie genetických organizmov stanovujem takto:
- uhynuté zvieratá z miestnosti č. 458/3h budú preložené do uzatvárateľných PVC obalov, ktoré
sa po uzatvorení prenesú do mrazničky na uskladnenie kadáverov, kde sa sústreďujú až do
odvezenia do spaľovne na základe požiadavky silami OPSM. Mraznička sa nachádza
v miestnosti s označením Sklad č. 2.
- Odpadové hospodárstvo sa riadi podľa rozhodnutia č. ZPH/2010/01344/I/KLD a obsahuje
triedenie, zhromažďovanie odpadov do doby prevzatia organizáciou, ktorá má oprávnenie
nakladať s nimi.
b. Spôsob likvidácie geneticky modifikovaných mikroorganizmov stanovujem takto:
GMM, nástroje a materiály ktoré s nimi prídu do styku sa likvidujú za použitia autoklávu,
štandardne za použitia vodnej páry pri teplote 121 °C po dobu 23 minút pri tlaku 101,5 kPa.
Pri sterilizácii tohto typu dochádza k usmrteniu všetkých živých organizmov, ale tiež ku
koagulácií bielkovín, karamelizovanou cukrov a k ďalším tepelným zmenám látok – preto musí
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byť sterilizácia časovo vyvážená, maximálne však podľa objemu a kvality povrchu pri 10-45
litroch menej ako 60 minút a pri objeme 65 a viac litrov za menej ako 90 minút.
Pri sterilizovaní nerezových materiálov, je treba brať do úvahy, že použitie týchto materiálov
znamená, iniciáciu hrdzavenia a preto je treba zabrániť tvorbe hrdze ošetrením pred začiatkom
sterilizačného procesu použitím príslušnej metódy určenej v prílohe 1, napr. dezinfekciou
alkoholom a následným ošetrením povrchu olejovým filmom.
Prenos GMO
Podmienky prenosu geneticky modifikovaných organizmov musia zabezpečiť splnenie
nasledujúcich podmienok:
a) prenos geneticky modifikovaných organizmov v priestoroch užívateľského zariadenia:
- geneticky modifikované zvieratá musia byť prenášané v uzavretých chovných
klietkach, zabezpečených proti úniku zvieraťa.
b) prenos geneticky modifikovaných organizmov na verejných priestoroch:
- geneticky modifikované zvieratá musia byť v uzavretých chovných klietkach,
zabezpečených proti úniku zvieraťa. Klietky budú uzavreté vrchným krytom s
vymeniteľným “filtračným papierom”, ktorý zabráni kontaktu s okolitým prostredím,
ako sú mikroorganizmy a hmyz.
- identifikačné údaje o prenášaných zvieratách musia byť uvedené na sprievodnom
papieri a na každej prenášanej nádobe,
- každý verejný transport geneticky modifikovaných zvierat musí byť oznámený
vedúcemu projektu,
- v doprave musí byť transport v súlade s Európskou dohodou – ADR o medzinárodnej
cestnej preprave nebezpečných vecí (zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení
neskorších predpisov - §34, §35). Poriadkom pre medzinárodnú železničnú prepravu
nebezpečného tovaru (RID), Európskou dohodou o medzinárodnej preprave
nebezpečných tovarov po vnútrozemských vodných cestách (ADN) a Leteckou
prepravou nebezpečného tovaru.
Činnosť pri nehodách a udalostiach
Základným opatrením na zabránenie úniku GMO a GMM je predchádzanie, prevencia nehôd
a udalostí. Prevencie dosahujeme perfektným a pripraveným plnením len povolených
pracovných povinností zamestnancami. Pracovníci povinní dodržiavať zásady bezpečnosti
práce a protipožiarnej ochrany v infekčnom prostredí, dodržiavať prevádzkové poriadky
laboratória, pravidelne sa zúčastňovať školení minimálne v termínoch stanovených zákonom
a zúčastňovať sa pravidelných preventívnych lekárskych prehliadok. Ďalej je treba
vykonávanie preventívne dekontamináciu priestoru UV svetlom, čistenie laboratórnych stolov
dezinfekčnými roztokmi a kontrolovať dvere, okná po stránke technického a mechanického
zabezpečenia pred otvorením alebo rozbitím a chránením sieťkou, kontrolovať stav pascí
návnad atď.
Udalosťou nazývame každú udalosť pri ktorej sa mohli geneticky modifikované organizmy
uvoľniť do prostredia mimo pracovného priestoru. Každá udalosť musí byť zaznamenaná.
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Postup v prípade udalosti:
- prerušiť prácu, kontaktovať vedúceho užívateľského zariadenia, osobu v službe, ktorá
je nato určená v prípade udalosti ak je to potrebné tak aj riešiteľa zodpovedného za
projekt a zreteľne opísať danú udalosť,
- pokúsiť sa zabrániť ďalšiemu šíreniu geneticky modifikovaných organizmov,
- zaznamenať všetky technické zlyhania počas práce s geneticky modifikovanými
organizmami.
Potenciálne udalosti:
Únik GM zvieraťa v priestoroch užívateľského zariadenia
Opis udalosti: možný únik napríklad pri prekladaní zvieraťa z jednej nádoby do druhej pri
výmene podstielky alebo pri manipulácii so zvieraťom pri experimentálnej práci
Postup na odstránenie udalosti: pracovník sa pokúsi odchytiť unikajúce zviera a vrátiť ho do
klietky. V prípade neúspechu sú druhou vlnou ochrany uzavreté dvere miestnosti a pasce na
hlodavce.
Únik GM zvieraťa do vonkajšieho prostredia
Opis udalosti: pokiaľ napriek vyššie uvedeným ochranným opatreniam dôjde k úniku zvieraťa
do prostredia, postup na odstránenie udalosti: pracovník sa pokúsi odchytiť unikajúce zviera a
vrátiť ho do klietky. Systém GMO je nastavený tak, aby v prípade úniku z jednej miestnosti
GMO schválenej sa dostala do druhej schválenej miestnosti GMO. Miestnosti sú hermeticky
uzavreté preto je únik do reálne vonkajšieho prostredia nemožný. V prípade udalosti, že zviera
prejde cez prvú bariéru do druhej bariérovej miestnosti, privolá sa ďalší personál na pomoc,
a zviera pokúsime odchytiť. V prípade zlyhania, ostáva iba kontaktovať príslušné orgány štátne
jsprávy a postupovať podľa zákona 151/2002 Z.z. o používaní genetických technológií
a geneticky modifikovaných organizmov.
Postup na odstránenie udalosti: pracovník sa pokúsi odchytiť unikajúce zviera a vrátiť ho do
klietky.
Uhryznutie zamestnanca
Opis udalosti: k uhryznutiu zamestnanca experimentálnym zvieraťom môže dôjsť pri
prekladaní zvieraťa z jednej nádoby do druhej pri výmene podstielky alebo pri manipulácii so
zvieraťom pri experimentálnej práci. V prípade uhryznutia zamestnanca GM hlodavcom
nepredpokladáme prenos genetickej informácie, keďže v slinách hlodavcov sa nachádza len
zanedbateľné množstvo DNA, ktoré by nemalo predstavovať problém pre obranné mechanizmy
ľudského imunitného systému a preto je prenos genetickej informácie vysoko
nepravdepodobný.
Postup na odstránenie udalosti: Po uhryznutí je zamestnanec povinný vydezinfikovať
postihnuté miesto dezinfekčným roztokom, zastaviť krvácanie a aplikovať ochrannú náplasť.
Administratívne riešenie udalosti: Postihnutý má povinnosť zapísať udalosť /úraz/ do knihy
BOZP/EVIDENCIA ÚRAZOV NA PRACOVISKU ÚPF, ktorá sa nachádza na 4. poschodí
kde je kniha uložená v miestnosti prezliekarni v lekárničke. Presne popíše vzniknutú udalosť.
Ak nie je schopný tak udalosť popíše svedok alebo osoba ktorej danú udalosť prerozprával. Ak
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je schopný popísanú udalosť podpíše a v prípade ak je svedok udalosti, tak podpíše aj on.
Zároveň má povinnosť ohlásiť udalosť vedúcemu užívateľského zariadenia a vedúcemu
projektu.
Opis zabezpečenia uzavretých priestorov:
Miestnosti 458/3h, 458/i a 458/j spĺňajú všetky podmienky zaradenia do RT2. Miestnosti sú
v jednom celku, oddelené chodbou od ostatných častí užívateľského zariadenia – zverinca,
dvere do miestnosti sú uzamykateľné, jedny dvere od laboratória sú trvalo zatvorené
a zastavané a teda spĺňajú podmienku izolácie. Miestnosti sú opatrené ľahko umývateľnými
podlahami a náterom na stenách. Na oknách sú ochranné siete proti hmyzu a na podlahách pasce
na hlodavce. V miestnosti sa nachádzajú vhodné vanice na uskladnenie laboratórnych
hlodavcov. V miestnosti sa nachádza aj systém Smartflow tecniplast, ktorý umožňuje
individuálnu ventiláciu jednotlivých vaníc, čím sa ďalej znižuje možnosť úniku geneticky
modifikovaného materiálu mimo určenú miestnosť a/alebo vonkajšie prostredie. Tieto vanice
sú opatrené špeciálnymi filtrami, ktoré zabraňujú šíreniu aerosólov a iného materiálu do
prostredia.

Navrhované priestory umožňujú dodržiavať zásady správnej mikrobiologickej praxe (§9
zákona č. 151/2002 Z.z. a vyhlášky č. 399/2005 Z. z. ) v rozsahu stanovenom v Prílohe č.1
a č.3. takto:
Uzavretý priestor - miestnosť 458/3h (Pokusná miestnosť č. 2), miestnosti 458/j označená
ako Sklad č.1 a 458/i označená ako Sklad č.2 s úrovňou ochrany riziková trieda 2.
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Požiadavka

Popis
1.Laboratórne miestnosti – izolácia:
2.Laboratórium hermeticky uzatvoriteľné na
dezinfekciu plynom

Skut. stav

458/3h,
nevyžaduje sa Áno

458/j,
Áno

458/i
Áno

nevyžaduje sa

Nie

Nie

Áno

Áno

Nie

Vybavenie (zariadenie) laboratória
3.Ľahko umývateľné povrchy odolné vode, kyselinám,
vyžaduje sa
zásadám, rozpúšťadlám, dezinfekčným látkam a (pracovné stoly)
dekontaminačným činidlám
Pozn. Splnenie tejto požiadavky vyplýva z bodu 2 a špecifikácie
použitých náterov a materiálov.

Áno

4. Vchod do laboratória cez dekontaminačnú miestnosť
nevyžaduje sa
Nie
Nie
Nie
5. Nižší tlak úmerný tlaku okolitého prostredia
nevyžaduje sa Nie
Nie
Nie
6.Odsávaný a vháňaný vzduch do laboratória by mal byť
nevyžaduje sa Áno
Áno
Áno
HEPA – filtrovaný
Pozn. Splnenie tejto požiadavky vyplýva z inštalácie filtračného
a ventilačného zariadenia FLk-b-125 a použitých mikrobiologických
filtrov v IVC technológii TECNIPLAST viď bod 2.
Uzavretý priestor - miestnosť 458/3h (Pokusná miestnosť č. 2), miestnosti 458/j označená ako Sklad č.1 a
458/i označená ako Sklad č.2 s úrovňou ochrany riziková trieda 2.
Pokračovanie:
7. Digestor
Pozn. Splnenie tejto požiadavky vyplýva z inštalácie laminárneho
boxu rady Captair.
8. Autokláv
Pozn. Splnenie tejto požiadavky vyplýva z inštalácie autoklávu
priamo v miestnostiach.

voliteľné

v budove

Áno
Áno

Áno

Nie

Áno

Áno

Systém práce
9. Zákaz vstupu
vyžaduje sa
Áno
10. Označenie bionebezpečia na dverách
vyžaduje sa
Áno
11. Zvláštne opatrenie na kontrolu aerosólu v ovzduší
Áno
vyžaduje sa minimalizovať
Áno
Pozn. Splnenie tejto požiadavky vyplýva z inštalácie FLk-b-125 a IVC technológií
TECNIPLAST viď bod 2.
13. Sprcha

nevyžaduje sa

14. Ochranný odev vhodný ochranný odev a (voliteľné) vyžaduje sa
obuv
15. Rukavice
voliteľné

Áno
Áno

Áno
Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

16. Účinná kontrola vektorov (napr. hlodavcov a hmyzu) vyžaduje sa
Áno Áno
Áno
Pozn. Splnenie tejto požiadavky vyplýva z vybavenia miestnosti nástrahami, lepiacimi páskami na hmyz a
pascami na hlodavce.
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Uzavreté priestory miestnosti 458/3h (Pokusná miestnosť č. 2), 458/j, 458/i – úroveň ochrany
RT 2 musia okrem hore uvedených požiadaviek spĺňať aj požiadavky prílohy č. 3 k vyhláške
č. 399/2005 Z. z. : ÚROVNE OCHRANY PRE ČINNOSTI V BUNKÁCH PRE ZVIERATÁ.
Popis

Požiadavka

Skutkový stav
/458/3h, 458/j, 458/i

Zariadenia
1. Izolácia buniek pre zvieratá
vyžaduje sa
Áno
laboratórium je oddelené od iných miest v budove
alebo je v oddelenej budove.
Pozn. Splnenie tejto požiadavky vyplýva z oddelenia pokusných miestností od ostatných miest v budove a to na
samostatnej chodbe, ako i od ostatných častí zverinca uzamykateľnými dverami a trvalo uzatvorenými
izolovanými dverami od laboratórií č. 458/3f respektíve 458/3g miestnosti. Izolácia buniek - klietok pre zvieratá
sa dosahuje tiež oddelením od prostredia inštalovanými zariadeniami TECHNOPLAST – Trigon, ako i FVZ
FLk-b-125 a pri manipulácií mimo bunky používaním boxu Captair, podrobnejšie v bode 2.
2. Zariadenia pre zvieratá oddelené uzamykateľnými dverami
vyžaduje sa
Áno
Viď predchádzajúcu poznámku.
3. Zariadenia pre zvieratá navrhnuté tak, aby uľahčili
dekontamináciu [vodovzdorný a ľahko umývateľný
materiál (klietky atď.)]
voliteľné
Áno
4.Podlaha a/alebo stropy ľahko umývateľné
Pozn. Splnenie tejto požiadavky je zabezpečené použitím
keramickej podlahy a umývateľnej úpravy náteru stropov.
5. Zvieratá sú držané vo vhodných zariadeniach, ako sú
napr. klietky, miestnosti alebo nádoby
6. Filtre na izolátoroch alebo izolovaných miestnostiach)
Pozn. Splnenie požiadaviek 3, 4, 5 a 6 vyplýva
z technických špecifikácií použitých buniek pre zvieratá
a ostatných technických zariadení podľa bodu 2.

vyžaduje sa (podlaha)

Áno

voliteľné

Áno (458/3h)

voliteľné

Áno (458/3h)
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Pri oboznámení s prevádzkovým poriadkom Užívateľského zariadenia Ústavu
patologickej fyziológie LF UK BA boli zamestnanci zároveň oboznámení aj s havarijným
plánom.
Prílohy:
1. §14 ods.7 g) 436/2017 Záznam o poučení zamestnancov a doktorandov LF UK BA
s Prevádzkovým poriadkom užívateľského zariadenie ÚPF LF UK BA

2. Čísla osvedčení zo školenia" Ochrana zvierat používaných na vedecké účely
alebo vzdelávacie účely" podľa požiadaviek ustanovených v Smernici rady
a európskeho parlamentu 2010/63/EU
3. Objednávka experimentálnych zvierat
4. Zámer na realizáciu experimentu

Spracovala:

V Bratislave, 2.8.2021

Mgr. Kristína Krajčírovičová

prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.
prednosta ÚPF LF UK
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Príloha č. 1
§14 ods.7 g) 436/2017 Záznam o poučení zamestnancov a doktorandov LF UK
s Prevádzkovým poriadkom užívateľského zariadenie ÚPF LF UK BA
P.č.
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Meno a priezvisko

Dátum oboznámenia sa s PP

Podpis
zamestnanca

prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.
doc. MUDr. Ing. Peter Celec, PhD.,MPH, DrSc.
Mgr. Kristína Krajčírovičová
Mgr. Silvia Aziriová, PhD.
doc. MUDr. Mgr. Július Hodosy, PhD. MPH
doc. RNDr. MUDr. Roman Gardlík, PhD.
doc. RNDr. Barbora Izrael Vlková, PhD.
doc. RNDr. Ľubomíra Tóthová, PhD.
Mgr. Veronika Borbélyová, PhD.
MUDr. Kristína Repová, PhD.
RNDr. MUDr. Ľudovít Paulis, PhD.,
Mgr. Simona Trubačová - študent PhD.
Mgr. Mária Suchoňová, PhD.
Mgr. Barbora Konečná, PhD.
Mgr. Alexandra Gaál Kovalčíková, PhD.
Mgr. Barbora Gromová - študent PhD
Mgr. Ľubica Janovičová - študent PhD
Mgr. Katarína Kmeťová - študent PhD
Mgr. Veronika Šarayová - študent PhD
Mgr. Miriam Pillerová - študent PhD
Mgr. Lucia Mihalovičová - študent PhD.
Mgr. Michal Pastorek, PhD.
Mgr. Emese Domonkoš – Renczes, PhD.
MUDr. Peter Stanko - študent PhD.
Miroslav Veselý
Katarína Filkaszová
Lenka Libáková
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Príloha č.2
" Ochrana zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely v súlade §37b bod 4
zákona č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a podľa
požiadaviek ustanovených v Smernici rady a európskeho parlamentu 2010/63/EU

Poradové
číslo

Titul, meno, priezvisko

Evidenčné
číslo
osvedčenia

Číslo potvrdenia o
akreditácii
vzdelávacieho
programu

1 Mgr. Kristína Krajčírovičová

2432/2019

1570/2012/80/2

2 Mgr. Silvia Aziriová, PhD.
doc. MUDr. Mgr. Július Hodosy, PhD.
3 MPH
doc. RNDr. MUDr. Roman Gardlík,
4 PhD.

1878/2019

1570/2012/80/2

1890/2019

1570/2012/80/2

1840/2019

1570/2012/80/2

5 doc. RNDr. Barbora Vlková, PhD.

1841/2019

1570/2012/80/2

6 doc. RNDr. Ľubomíra Tóthová, PhD.

1743/2019

1570/2012/80/2

7 Mgr. Veronika Borbélyová, PhD..

1842/2019

1570/2012/80/2

8 Ingrid Simonova

1952/2019

1570/2012/80/2

9 MVDr. Ondičová Katarína, PhD.

1882/2019

1570/2012/80/2

10 MUDr. Kristína Repová, PhD.
MUDr. RNDr. Ľudovít Paulis, PhD.,
11 MPH

2381/2017

1570/2012/80/2

2380/2017

1570/2017/80/2

12 Mgr. Simona Trubačová - študent PhD.

2433/2019

1570/2012/80/2

13 Mgr. Mária Suchoňová, PhD.

4085/2021

1570/2017/80/2

14 Mgr. Barbora Konečná, PhD.

4069/2021

1570/2017/80/2

15 Mgr. Alexandra Gaál Kovalčíková PhD.

4059/2021

1570/2017/80/2

16 Mgr. Barbora Gromová - študent PhD

4060/2021

1570/2017/80/2

17 Mgr. Ľubica Janovičová - študent PhD

4065/2021

18 Mgr. Katarína Kmeťová - študent PhD

MODUL
vykonávanie postupov a
projektov
vykonávanie postupov a
projektov
vykonávanie postupov a
projektov
vykonávanie postupov a
projektov
vykonávanie postupov a
projektov
vykonávanie postupov a
projektov
vykonávanie postupov a
projektov
starostlivosť o zvieratá
Vykonávanie a navrhovanie
postupov, projektov
Vykonávanie a navrhovanie
postupov, projektov
Vykonávanie a navrhovanie
postupov, projektov
vykonávanie postupov a
projektov
Vykonávanie a navrhovanie
postupov, projektov
Vykonávanie a navrhovanie
postupov, projektov

Vydané dňa
30.9. 2019
2.7. 2019
2.7. 2019
2.7. 2019
2.7. 2019
8.7. 2019
2.7. 2019
2.7. 2019
2.7. 2019
17.10. 2017
17.10. 2017
17.10. 2017
29.6. 2021
29.6. 2021
29.6. 2021

1570/2017/80/2

Vykonávanie postupov
Vykonávanie postupov,
starostlivosť o zvieratá
Vykonávanie postupov,
starostlivosť o zvieratá

4067/2021

1570/2017/80/2

Vykonávanie postupov

29.6. 2021

19 Mgr. Veronika Šarayová - študent PhD

4244/2018

1570/2018/80/2

Vykonávanie postupov

30.11. 2018

20 Mgr. Miriam Pillerová - študent PhD

4246/2018

1570/2018/80/2

Vykonávanie postupov

30.11. 2018

21 Mgr. Lucia Mihalovičová - študent PhD.

4247/2018

1570/2018/80/2

Vykonávanie postupov

30.11. 2018

22 Mgr. Michal Pastorek, PhD.
Mgr. Emese Renczés (rod. Domonkos)
23 PhD.

4243/2018

1570/2018/80/2

Vykonávanie postupov

30.11. 2018

2800/2019

1570/2012/80/2

Vykonávanie postupov

21.10 2019

24 MUDr. Peter Stanko - študent PhD.

3847/2021

1570/2012/80/2

29.6. 2021

25 MUDr. Tomáš Baka, PhD.

4052/2021

1570/2012/80/2

26 prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc

4087/2021

1570/2012/80/2

Vykonávanie postupov
Navrhovanie projektov a
postupov
Vykonávanie a navrhovanie
postupov, projektov

1570/2012/80/2

starostlivosť o zvieratá

4093/2021

27 Miroslav Veselý

29.6. 2021
29.6.2021

29.6. 2021
29.6.2021

28
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Príloha č.3

Objednávka experimentálnych zvierat
Užívateľské zariadenie Ústavu patologickej fyziológie LF UK
Poradové číslo objednávky:
Dátum objednávky:
Meno (čitateľne) a podpis objednávateľa:
Pracovisko:
Chovné zariadenie, odkiaľ sa objednáva:
Názov pokusu/číslo schválenia pokusu:
Doba platnosti schválenia pokusu (od – do):

Schválený celkový počet pokusných zvierat: V prípade dlhotrvajúceho experimentu/ čiastkové rozlo
Druh/počet objednávaných zvierat:

Predpokladaný dátum dodávky zvierat: Meno (čitateľne) a podpis vedúceho pokusu/oprávnenej osob
Meno (čitateľne) a podpis vedúceho pokusu/oprávnenej osoby:

40

UNIVERZITA KOMENSKÉHO
V BRATISLAVE
Ústav patologickej fyziológie, Lekárska fakulta
Sasinkova 4, 811 08 Bratislava
Príloha č. 4

Zámer na realizáciu experimentu
Užívateľské zariadenie Ústavu patologickej fyziológie LF UK
Poradové číslo (zadá zodpovedná osoba za pokusné zariadenie):
Dátum odovzdania zámeru (zadá zodpovedná osoba za pokusné zariadenie) :
Meno (čitateľne) a podpis predkladateľa zámeru :
Pracovisko:
Názov projektu:
Predpokladaná doba vykonávania pokusu (od – do) do doby pokusu musí byť
započítaná aj karanténa zvierat a dovoz zvierat do užívateľského zariadenia musí
byť zhodný prvým dňom pokusu:
Predpokladaný celkový počet pokusných zvierat:
V prípade dlhotrvajúceho experimentu/ čiastkové rozloženie pokusov:
Druh zvierat:

Meno (čitateľne) a podpis vedúceho pokusu/oprávnenej osoby vykonávať pokus:
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