Príloha č. 1
Počty zvierat použitých v postupoch za jeden kalendárny rok:
Druhy zvierat
Celkový počet použitých zvierat za kalendárny rok
Z toho počet usmrtených /uhynutých zvierat za kalendárny rok
Počet opätovne použitých zvierat
z celkového počtu
Počty zvierat, ktoré boli na konci 
postupu:
Vypustené na slobodu/
Vrátené pôvodnému chovateľovi, 

Myš laboratórna 




Potkan laboratórny 




Morča domáce




Škrečok zlatý




Škrečok čínsky




Pieskomil mongolský




Ostatné hlodavce




Králik domáci




Pes domáci




Mačka domáca




Ostatné mäsožravce




nepárnokopytníky




ošípané




ovce




kozy




Hovädzí dobytok




jeleňovité




poloopice




Opice okrem ľudoopov




ľudoopy




Ostatné cicavce




Prepelica poľná




Kura domáca




Ostatné vtáky




plazy




žaby
obojživelníky




Danio pruhované




Ostatné ryby





Miesto narodenia zvierat:
Uvádzajú sa počty použitých zvierat za určený kalendárny rok, ktoré boli v tom roku usmrtené/uhynuté

Druhy zvierat
Zvieratá narodené v EU u schváleného chovateľa/ registrovaného chovateľa 
Zvieratá narodené v EU ale nie u schváleného chovateľa/registrovaného chovateľa
Zvieratá narodené v ostatných častiach Európy
Zvieratá narodené inde 
vo svete
Myš laboratórna 




Potkan laboratórny 




Morča domáce




Škrečok zlatý




Škrečok čínsky




Pieskomil mongolský




Ostatné hlodavce




Králik domáci




Pes domáci




Mačka domáca




Ostatné mäsožravce




nepárnokopytníky




ošípané
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kozy




Hovädzí dobytok




jeleňovité




poloopice




Opice okrem ľudoopov




ľudoopy




Ostatné cicavce




Prepelica poľná




Kura domáca




Ostatné vtáky




plazy




žaby
obojživelníky




Danio pruhované




Ostatné ryby






Poznámka:

Genetický status zvierat, uvedú sa počty zvierat v príslušných stĺpcoch podľa zaradenia do geneticky modifikovaných organizmov (ďalej len“ GMO“).
Uvádzajú sa počty použitých zvierat za určený kalendárny rok, ktoré boli v tom roku usmrtené/uhynuté

Druhy zvierat
Bez genetickej modifikácie
GMO bez patologického fenotypu
GMO s patologickým fenotypom
Zvieratá použité na vytvorenie novej GMO línie
nového modifikovaného kmeňa, ale nie za účelom základného výskumu / translačného výskumu

Myš laboratórna 




Potkan laboratórny 




Morča domáce




Škrečok zlatý




Škrečok čínsky




Pieskomil mongolský




Ostatné hlodavce




Králik domáci




Pes domáci




Mačka domáca




Ostatné mäsožravce




nepárnokopytníky




ošípané
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Hovädzí dobytok
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Opice okrem ľudoopov
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Kura domáca
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Danio pruhované




Ostatné ryby






Poznámka:

Účel postupu:
GMO zvieratá sa vykazujú podľa účelu, na ktorý boli vytvorené 
Uvádzajú sa počty použitých zvierat za určený kalendárny rok, ktoré boli v tom roku usmrtené/uhynuté

Druhy zvierat
Základný výskum
Translačný a aplikovaný výskum
Regulačné využitie a bežná výroba
Ochrana prirodzeného prostredia
Ochrana druhov
Vzdelávanie vysokoškolské, odborná príprava
Tréning 
Súdne vyšetrovanie
Udržiavanie ustálených línií GMO nepoužitých v postupoch - úmyselne patologický fenotyp
Myš laboratórna 








Potkan laboratórny 








Morča domáce








Škrečok zlatý








Škrečok čínsky








Pieskomil mongolský








Ostatné hlodavce








Králik domáci








Pes domáci








Mačka domáca








Ostatné mäsožravce








nepárnokopytníky








ošípané
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kozy








Hovädzí dobytok








jeleňovité








poloopice








Opice okrem ľudoopov








ľudoopy








Ostatné cicavce








Prepelica poľná








Kura domáca








Ostatné vtáky








plazy








žaby
obojživelníky








Danio pruhované








Ostatné ryby









Poznámka:
Štúdie základného výskumu : 
Uvádzajú sa počty použitých zvierat za určený kalendárny rok, ktoré boli v tom roku usmrtené/uhynuté

Druhy zvierat
onkológia
Kardiovaskulárny
Systém

Nervová sústava
Dýchacia
sústava
GIT vrátane pečene
Kostrová , svalová sútava 
Imunitný systém
Urogenitálny / reprodukčný systém
Zmyslové orgány
Endokrinný systém
multisystémové
Etológia správanie,
biológia
iné
Myš laboratórna 













Potkan laboratórny 













Morča domáce













Škrečok zlatý













Škrečok čínsky













Pieskomil mongolský













Ostatné hlodavce













Králik domáci













Pes domáci













Mačka domáca













Ostatné mäsožravce













nepárnokopytníky













ošípané













ovce













kozy













Hovädzí dobytok













jeleňovité













poloopice













Opice okrem ľudoopov













ľudoopy













Ostatné cicavce













Prepelica poľná













Kura domáca













Ostatné vtáky













plazy













žaby
obojživelníky













Danio pruhované













Ostatné ryby















Poznámka:


Translačný a aplikovaný výskum:
Uvádzajú sa počty použitých zvierat za určený kalendárny rok, ktoré boli v tom roku usmrtené/uhynuté

Druhy zvierat
Rakovina u ľudí
Infekčné ochorenie ľudí

Kardiovaskulárne ochorenie ľudí
Nervové a duševné ochorenie ľudí
Ochorenie dýchacej sústavy
Ochorenie GIT vrátane pečene 
Kostrová a svalova sústava ochorenie
Urogenitálny / reprodukčný systém
Zmyslové orgány
Endokrinný systém
Ochorenie zvierat
welfare
Diagnostika ochorení
Choroby rastlín
Neregulačná toxikológia
Imunitný systém u ľudí ochorenie
Myš laboratórna 
















Potkan laboratórny 
















Morča domáce
















Škrečok zlatý
















Škrečok čínsky
















Pieskomil mongolský
















Ostatné hlodavce
















Králik domáci
















Pes domáci
















Mačka domáca
















Ostatné mäsožravce
















nepárnokopytníky
















ošípané
















ovce
















kozy
















Hovädzí dobytok
















jeleňovité
















poloopice
















Opice okrem ľudoopov
















ľudoopy
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Prepelica poľná
















Kura domáca
















Ostatné vtáky
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obojživelníky
















Danio pruhované
















Ostatné ryby

















Poznámka:
Regulačné využitie a bežná výroba:
Uvádzajú sa počty použitých zvierat za určený kalendárny rok, ktoré boli v tom roku usmrtené/uhynuté


Druhy zvierat
Kontrola kvality testy bezpečnosti a účinnosti šarže
Iné testy účinnosti a tolerancie
Testy toxicity a ostatné testy bezpečnosti vrátane farmakológie
Bežná výroba

Myš laboratórna 




Potkan laboratórny 




Morča domáce




Škrečok zlatý




Škrečok čínsky




Pieskomil mongolský




Ostatné hlodavce




Králik domáci




Pes domáci




Mačka domáca




Ostatné mäsožravce




nepárnokopytníky




ošípané




ovce




kozy




Hovädzí dobytok




jeleňovité




poloopice




Opice okrem ľudoopov




ľudoopy




Ostatné cicavce




Prepelica poľná




Kura domáca




Ostatné vtáky
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obojživelníky




Danio pruhované




Ostatné ryby







Poznámka:

Kontrola kvality:
Uvádzajú sa počty použitých zvierat za určený kalendárny rok, ktoré boli v tom roku usmrtené/uhynuté


Druhy zvierat
testy bezpečnosti šarže 
Testy na prítomnosť pyrogénnych látok
Testy účinnosti šarže
Iné kontroly kvality

Myš laboratórna 




Potkan laboratórny 




Morča domáce




Škrečok zlatý




Škrečok čínsky




Pieskomil mongolský




Ostatné hlodavce




Králik domáci




Pes domáci




Mačka domáca




Ostatné mäsožravce




nepárnokopytníky




ošípané




ovce




kozy




Hovädzí dobytok




jeleňovité




poloopice




Opice okrem ľudoopov




ľudoopy




Ostatné cicavce




Prepelica poľná




Kura domáca




Ostatné vtáky




plazy




žaby
obojživelníky




Danio pruhované




Ostatné ryby






Poznámka:


Testy toxicity a iné testy bezpečnosti podľa právnych predpisov o:
Uvádzajú sa počty použitých zvierat za určený kalendárny rok, ktoré boli v tom roku usmrtené/uhynuté


Druhy zvierat
Liekoch na humánne použitie
Liekoch na veterinárne použitie a ich rezídua
Zdravotníckych
pomôckach
Priemyselných chemikáliách
O prípravkoch na ochranu rastlín
O biocídoch 
Potravinách, materiály v styku s potravinami
Krmivách, bezpečnosť cieľových zvierat, životné prostredie
Kozmetike/iné
Myš laboratórna 









Potkan laboratórny 









Morča domáce









Škrečok zlatý









Škrečok čínsky









Pieskomil mongolský









Ostatné hlodavce









Králik domáci









Pes domáci









Mačka domáca









Ostatné mäsožravce









nepárnokopytníky









ošípané









ovce









kozy









Hovädzí dobytok









jeleňovité









poloopice









Opice okrem ľudoopov
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Kura domáca
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obojživelníky









Danio pruhované









Ostatné ryby











Poznámka:

Legislatívne požiadavky na právne predpisy, ktoré sa používajú pri vykonávaní postupov:
Uvádzajú sa počty použitých zvierat za určený kalendárny rok, ktoré boli v tom roku usmrtené/uhynuté


Druhy zvierat
Právne predpisy spĺňajúce požiadavky EU
Právne predpisy spĺňajúce len vnútroštátne požiadavky (v rámci EU)
Právne predpisy spĺňajúce len  požiadavky 
mimo EU
iné

Myš laboratórna 




Potkan laboratórny 




Morča domáce




Škrečok zlatý




Škrečok čínsky




Pieskomil mongolský




Ostatné hlodavce




Králik domáci




Pes domáci




Mačka domáca




Ostatné mäsožravce




nepárnokopytníky




ošípané
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Hovädzí dobytok
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Danio pruhované




Ostatné ryby






Poznámka

Testy toxicity a iné testy bezpečnosti podľa typu testu:
Uvádzajú sa počty použitých zvierat za určený kalendárny rok, ktoré boli v tom roku usmrtené/uhynuté

Druhy zvierat
Akútna toxicita/
Jednorazová dávka/limitný test
Podráždenie / poleptanie kože

Senzibilizácia kože
Podráždenie / poleptanie očí
Toxicita po opakovanej dávke
karcinogénnosť 
genotoxicita
Reprodukčná toxicita
Vývojová toxicita
neurotoxicita
Kinetika /farmakokinetika, toxikokinetika odbúravanie rezíduí
Farmakodynamika,
Vrátane bezpečnostnej farmakológie
fototoxicita
ekotoxicita
Bezpečnosť potravín, krmív
Bezpečnosť cieľového zvieraťa
Myš laboratórna 
















Potkan laboratórny 
















Morča domáce
















Škrečok zlatý
















Škrečok čínsky
















Pieskomil mongolský
















Ostatné hlodavce
















Králik domáci
















Pes domáci
















Mačka domáca
















Ostatné mäsožravce
















nepárnokopytníky
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Danio pruhované
















Ostatné ryby
















Metódy testovania akútnej a subakútnej toxicity a toxicita po opakovanej dávke:
Uvádzajú sa počty použitých zvierat za určený kalendárny rok, ktoré boli v tom roku usmrtené/uhynuté

Druhy zvierat
LD 50, LC 50
Iné metódy so smrteľnými následkami
Metódy bez smrteľných následkov
Opakovaná dávka do 28 dní
Opakovaná dávka od 29-90 dní
Opakovaná dávka nad 90 dní
Myš laboratórna 






Potkan laboratórny 






Morča domáce






Škrečok zlatý






Škrečok čínsky






Pieskomil mongolský






Ostatné hlodavce






Králik domáci






Pes domáci






Mačka domáca






Ostatné mäsožravce






nepárnokopytníky






ošípané
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Prepelica poľná






Kura domáca






Ostatné vtáky






plazy
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obojživelníky






Danio pruhované






Ostatné ryby








Poznámka



Použitie zvierat na regulovanú výrobu podľa typu výrobkov:
Uvádzajú sa počty použitých zvierat za určený kalendárny rok, ktoré boli v tom roku usmrtené/uhynuté

Druhy zvierat
Výrobky na báze krvi
Monoklonálne protilátky
iné
poznámka

Myš laboratórna 




Potkan laboratórny 




Morča domáce




Škrečok zlatý




Škrečok čínsky




Pieskomil mongolský
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Poznámka



Ekotoxicita:
Uvádzajú sa počty použitých zvierat za určený kalendárny rok, ktoré boli v tom roku usmrtené/uhynuté

Druhy zvierat
Akútna toxicita
Chronická toxicita
Reprodukčná toxicita
Endokrinná činnosť
bioakumulácia
iné
Myš laboratórna 






Potkan laboratórny 






Morča domáce






Škrečok zlatý






Škrečok čínsky






Pieskomil mongolský






Ostatné hlodavce






Králik domáci






Pes domáci






Mačka domáca






Ostatné mäsožravce






nepárnokopytníky






ošípané
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Kura domáca






Ostatné vtáky






plazy
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obojživelníky






Danio pruhované






Ostatné ryby








Poznámka



Kategórie krutosti postupov
Uvádzajú sa počty použitých zvierat za určený kalendárny rok, ktoré boli v tom roku usmrtené/uhynuté


Druhy zvierat
Bez možnosti zotavenia
Slabé
(maximálne a vrátane)
Stredné
Kruté

Myš laboratórna 




Potkan laboratórny 
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Škrečok čínsky
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