
Informácie určené pre užívateľov zvierat chovaných, držaných za účelom ich 
použitia na vedecké alebo vzdelávacie účely podľa požiadaviek ustanovených 
v nariadení vlády SR č. 289/2020 Z. z , ktorým sa  mení a  dopĺňa nariadenie 
vlády SR č. 377/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat 
používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely v znení nariadenia vlády 
SR č.199/2019 Z. z. 

Informácie o zmenách vo vypĺňaní a zasielaní netechnického zhrnutia projektu (ďalej len „NZP“) určené 
pre osoby vykonávajúce funkcie  podľa § 22  ods. 1 písm. b) nariadenia vlády  navrhovanie projektov a 
postupov 

Dňom 01.01.2021 nadobudlo platnosť  Nariadenie vlády SR č. 289/2020 Z. z., ktorým sa 
mení a dopĺňa  nariadenie vlády SR č.377/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na 
ochranu zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely (ďalej len „nariadenie 
vlády SR č. 377/2012 Z. z.“)  v znení nariadenia vlády SR 199/2019 Z.z .(ďalej len „nariadenie 
vlády“) . Do právneho poriadku Slovenskej republiky sa transponovali zmeny  Smernica Európskeho 
parlamentu a Rady 2010/63/EU z 22.09.2010 o ochrane zvierat používaných na vedecké účely (ďalej 
len „smernica 2010/63/EU“), ktoré nadväzujú na  Nariadenie Rady a EU parlamentu (ES) 2019/1010 
o zosúladení povinností podávania správ v oblasti právnych predpisov týkajúcich sa životného 
prostredia a o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2010/63/EÚ 05.06.2019 

Nadobudnutím účinnosti nariadenia vlády SR č. 289/2020 Z. z. dňa 01.01.2021 sa mení systém 
vypĺňania a zverejňovania netechnických zhrnutí projektu nasledovne:  

1. Podľa § 40 ods. 3 druhá veta  nariadenia vlády: sa netechnické zhrnutie projektu (ďalej len 
„NZP“)  aktualizuje do 6 mesiacov od ukončenia spätného posúdenia na základe výsledkov 
spätného posúdenia. To znamená, že na ŠVPS SR  bude užívateľ najprv zasielať vyplnený vzor 
na spätné posúdenie, výsledkom ktorého bude aktualizované netechnické zhrnutie. 
Aktualizované NZP bude žiadateľ povinný doručiť na ŠVPS SR najneskôr do 6 mesiacov od 
vykonania spätného posúdenia projektu a v požadovanom formáte a určeným spôsobom 
zaslať na ŠVPS SR . Tzn. nadobudnutím účinnosti NV 289/2020 Z.z.  sa ruší doterajší systém, v 
ktorom sa súčasne zasielali vyplnené podklady na spätné posúdenie a aktualizované 
netechnické zhrnutie. 

2. Podľa  § 40 ods.4 nariadenia vlády : NZP  a ich aktualizácie sa predkladajú  Komisii 
elektronicky vo formáte podľa osobitného predpisu do šiestich mesiacov od ich schválenia 
na  účel uverejnenia. To znamená, že každá osoba oprávnená na navrhovanie projektov podľa 
§ 22 nariadenia vlády bude pri podávaní žiadosti o schválenie akéhokoľvek projektu podľa § 35 
nariadenia vlády  doručovať vyplnené NZP , aktualizované NZP vo formáte navrhnutom EU 
Komisiou, (pre SK je to Excel tabuľka). Zmeny sa týkajú aj pri podávaní žiadosti o schválenie  
vykonania regulovaných projektov, ktoré boli v rozhodnutí o schválení oklasifikované ako 
kruté. Aj pri týchto žiadostiach sa  budú zasielať NZP vyplnené podľa nového formátu. ŠVPS 
SR upozorňuje, že aj pri  každej zmene v schválenom projekte, ktorou sa mení metodika  už 
schváleného projektu a na základe toho  ŠVPS SR vydáva nové rozhodnutie o schválení, 



žiadateľ bude povinný ako súčasť žiadosti doručiť na ŠVPS SR nové NZP vypracované podľa 
nového formátu navrhnutom EU Komisiou.  

3. Podľa § 46a nariadenia vlády sa iba projekty a ich NZP schválené do 31.12.2020 a ich 
aktualizácie uverejnili do 31.12.2020 podľa predchádzajúceho systému teda na webovom 
sídle ŠVPS SR. 

4.  Od 01.01.2021 sa všetky NZP zverejňujú iba on line cez programový systém navrhnutý EU 
Komisiou DECLARE /ALURES do spoločnej  databázy zverejnenej na stránkach EU Komisie 

5. Každý navrhovateľ projektu podľa § 22 nariadenia vlády zašle NZP vypracované v novom 
formáte na ŠVPS SR ako súčasť žiadosti cez email na adresu daniela.bucsuhazyova@svps.sk. 
V poznámke je nutné uviesť Názov projektu,  o schválenie ktorého sa žiada, meno 
navrhovateľa projektu a miesto jeho výkonu a informáciu, kedy bola zaslaná celá žiadosť aj so 
všetkými prílohami na ŠVPS SR, aby sme vedeli spárovať NZP s doručenou žiadosťou. 

6. E mailové podanie Excel formátu je potrebné z toho dôvodu nakoľko  e pošta a portál 
Slovensko sk. konvertuje Excel do pdf.  formátu, čím sa význam Excel formátu znehodnocuje 
a nie je možné NZP  zaslať do databázy EU Komisie on line. 

7.  EU Komisia vypracovala manuál na správne vyplnenie NZP, ktorý zverejňujeme. Každý typ  NZP 
sa vypĺňa v slovenčine . Upozorňujeme, že  celý Excel formát NZP sa zmení na slovenský jazyk 
ak v riadku č.3  s kolónkou „jazyk“, rozbalíte voliteľné pole a vyberiete SK.  

8. ŠVPS SR upozorňuje, že je potrebné vyplniť aj všetky zošity,  čo sú uvedené na spodnej  lište 
Excel tabuľky. V  stĺpcoch vpravo excel tabuľky sú jednotlivé požiadavky na vyplnenie danej 
oblasti. Je potrebné si všímať informácie v stĺpcoch pod písmenami H a I , v ktorých  je 
jednoznačne stanovené koľko znakov je možné použiť na odpoveď v danej oblasti, , čo je 
povinné vyplniť, informuje sa  akým spôsobom. Pri vypĺňaní NZP je potrebné  sa riadiť  danými 
pokynmi. Navrhovateľ projektu si musí  byť vedomý,  že NZP je určené pre verejnosť, z toho 
dôvodu sa musí obmedziť používanie odborných výrazov, majú sa uvádzať iba podstatné údaje, 
nakoľko sú limitované počtom znakov a NZP musí porozumieť už 12 ročné dieťa, aby bola 
splnená podmienka publikovateľnosti a transparentnosti. Hlavne musí byť ANONYMNÉ. 

9. Identifikátor riadok č.6. Najväčší problém spôsobuje vyplnenie riadku č .6 identifikátor NZP 
a národný identifikátor. Čo sa týka riadku č.6 identifikátor pridelí on line systém automaticky 
po zadaní NZP do programu EU KOmisie. Tam žiadateľ nevyplňuje nič.  

10. Žiadateľ vypĺňa riadok č.7 Národný identifikátor , do ktorého vpisuje buď  číslo spisu z výzvy na 
odstránenie nedostatkov, alebo z rozhodnutia o schválení projektu, ktoré sa týka daného NZP. 
Ak  žiadateľ zasiela novú žiadosť , ktorá  ešte nemá pridelené číslo spisu, do riadku č.7 sa vpíšu 
čísla 1234/2021-220, alebo sa nechá prázdny, nevyplnený. V prípade, ak žiadateľovi  bude 
doručená výzva na odstránenie nedostatkov  a bude povinný doplniť niektoré údaje týkajúce 
sa aj NZP, bude povinný svoje NZP upraviť podľa požiadaviek z výzvy  a  doplniť už číslo spisu 
uvedené na výzve na odstránenie nedostatkov v podaní a zaslať e mailovou poštou. Číslo 
záznamu sa nesmie vpisovať, nakoľko sa každým podaním žiadateľa alebo ŠVPS SR mení. 
Konštanta je iba číslo spisu, v ktorom sa mení poradové  číslo daného dokumentu v správnom 
konaní napr.  v tvare 1234-1/2021-220 , 1234-2/2021-220. 

11. Na spodnej lište Excel tabuľky NZP nájdete zošity : účel projektu, očakávanú krutosť rozdelenú 
podľa klasifikácie a k tomu pridelený určitý  počet  zvierat s tým, že musí byť súčet totožný 
s počtom všetkých použitých zvierat v projekte. 
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12. Ako posledný zošit na lište sa otvorí „osud zvierat, ktoré zostanú po vykonaní projektu nažive“. 
Ak po ukončení  žiadne zviera nezostane na žive do riadku sa nevpisuje druh zvierat, ani ich 
počty, poprípade sa postupuje podľa inštrukcií  v určených stĺpcoch. 

13. Do riadku č.9 je potrebné vložiť minimálne 1 kľúčové slovo, na základe ktorého môže projekt 
vyhľadávať  verejnosťou, alebo odborná verejnosťou v tejto databáze EU.  

14. ŠVPS SR upozorňuje, že žiadateľ doručuje emailovou poštou na daniela.bucsuhazyova@svps.sk 
Excel formát NZP, ktorý bol pozitívne skontrolovaný  tak, že bola overená kvalita jeho vyplnenia 
vložením vyplneného NZP do tohto linku:  

https://webgate.ec.europa.eu/envdataportal/web/resources/public/alures/nts/validate 

15. Po otvorení stránky sa objavia na hornej lište 2 záložky Home a ALURES, po rozkliknutí  záložky 
ALURES sa vyberá možnosť testovanie –validácia NTS. Zatiaľ sa dá cez uvedený link validovať 
iba NZP, nie jeho aktualizácia. Z toho dôvodu zasielajte do odvolania aktualizované NZP v Excel 
formáte e mailom bez jeho validovania. 
 
POZOR uvedený link sa odporúča otvárať v iných prehliadačoch ako je Internet Explorer napr. 
Chrome, Microsoft Edge a mali by byť vypnuté makrá.  
 

16. Pred úspešným vypĺňaním NZP je nutné si naštudovať manuál, ktorý vypracovala expertná 
skupina z ČŠ. 

17. ŠVPS SR zverejňuje na svojom webovom sídle vzor excel formát pre NZP, vzor návrhu na 
aktualizované NZP a manuál na vyplnenie NZP   

Informácie o zmene formátu na každoročné predkladanie štatistických  informácií podľa § 45 ods.2 
nariadenia vlády SR 289/2021 Z.z., ktorým  sa aktualizuje Nariadenie vlády SR č.377/2012 Z. z. 

18. Nariadením vlády SR č.289/2021 Z. z. sa aktualizuje  § 45 v ods. 3 v znení tak, že sa mení formát 
na každoročné povinné štatistické hlásenie o používaní zvierat v postupoch vrátane informácii 
o skutočnej krutosti postupov a o pôvode a druhoch primátov, ktoré sa pri postupoch použili.  

19. Štatistické informácie sa predkladajú  Komisii  v novom formáte podľa osobitného predpisu  
20. Zmena formátu na štatistické hlásenie súvisí so zmenou  na Vykonávacieho rozhodnutia 

Komisie (EU) 2020/569 zo 16.4.2020, ktorým sa stanovil spoločný formát a informačný obsah 
na predkladanie informácií, ktoré majú členské štáty vykazovať podľa Smernice EU 
parlamentu a Rady 2010/63/EU o ochrane zvierat používaných na vedecké účely, ktorým sa 
ruší vykonávacie rozhodnutie Komisie 2012/707/EU 

21. ŠVPS SR každoročne zasiela užívateľom, chovateľom a dodávateľom aktuálny formát na 
povinné štatistické hlásenie,  

22. Každé vyplnené hlásenie sa  pred zaslaním na ŠVPS SR  e mailovou poštou validuje kontrolou 
kvality cez programový systém vypracovaný EU Komisiou ALURES na adrese: 
 
https://webgate.ec.europa.eu/envdataportal/web/resources/public/alures/nts/validate 
 

23. Po otvorení stránky sa objavia na hornej lište 2 záložky Home a ALURES, po otvorení   záložky 
ALURES sa vyberá možnosť testovanie – validácia štatistického hlásenia.  
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24. Povinné hlásenie podľa aktuálneho Vykonávacieho rozhodnutia  Komisie (EU) 2020/569 zo 
16.4.2020  bude žiadateľ  zasielať  na  ŠVPS SR  k 31.12.2022 tak, že vyplní požadované údaje 
za rok 2021. 

25. ŠVPS SR rozposlala nový vzor pre štatistické povinné hlásenie e mailovou formou v roku 2020 
zástupcom jednotlivých schválených chovateľov, užívateľov a dodávateľov, aby mali vedomosť 
už v roku 2020 o údajoch , ktoré budú musieť v roku 2021 zhromažďovať a zaznamenávať za 
účelom vyplnenia nového formátu povinného štatistického hlásenia  za rok 2021 

26. Nov formát bude zverejnený na webovom sídle ŠVPS SR 
27. Pred  úspešným vyplnením štatistického hlásenia bude užívateľ, chovateľ,  dodávateľ povinný 

podrobne preštudovať vykonávacie rozhodnutie Komisie (EU) 2020/569  

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 


