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Príslušné vnútroštátne orgány na vykonávanie smernice 2010/63/EÚ o
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Pracovný dokument o vytvorení spoločného rámca vzdelávania a
odborného vzdelávania s cieľom splniť požiadavky vyplývajúce zo
smernice
– Nahrádza konsenzuálny dokument z 18. – 19. septembra 2013 –
Brusel 19. – 20. februára 2014
Komisia zriadila pracovnú skupinu expertov, ktorá má vytvoriť spoločný rámec EÚ pre
vzdelávanie a odborné vzdelávanie s cieľom splniť požiadavky článkov 23 a 24 smernice
2010/63/EÚ o ochrane zvierat používaných na vedecké účely. Všetky členské štáty a hlavné
zúčastnené organizácie boli vyzvané, aby vymenovali odborníkov, ktorí sa budú podieľať na
tejto práci. Pracovná skupina expertov sa zišla 22. – 23. februára a 19. – 20. septembra 2012 a
3. – 4. júla 2013.
Jej cieľom bolo vytvoriť spoločný rámec, ktorým by sa uľahčilo splnenie požiadaviek
spôsobilosti všetkých osôb podieľajúcich sa na používaní zvierat na vedecké účely a
starostlivosti o ne, ako aj voľný pohyb pracovníkov.
Tento dokument je výsledkom práce zo zasadnutí pracovnej skupiny expertov (ako aj práce v
oblastiach Hodnotenie projektu/retrospektívne posúdenie1 a Inšpekcia a presadzovanie2),
diskusií s členskými štátmi, ako aj právneho príspevku Komisie. Dokument schválili
príslušné vnútroštátne orgány na svojom zasadnutí v dňoch 19. – 20. februára 2014 na účely
vykonávania smernice 2010/63/EÚ s výnimkou prílohy V3.

Právne upozornenie:
Nasledujúci dokument je určený ako usmernenie, ktoré má pomôcť členským štátom a
iným subjektom, na ktoré sa vzťahuje smernica 2010/63/EÚ o ochrane zvierat
používaných na vedecké účely dospieť k vzájomnému pochopeniu ustanovení
obsiahnutých v smernici a uľahčiť jej vykonávanie. Všetky pripomienky treba
posudzovať v kontexte tejto smernice 2010/63/EÚ. Uvádza sa v nej niekoľko návrhov,
ako možno splniť požiadavky smernice. Obsah dokumentu neukladá žiadne ďalšie
povinnosti nad rámec povinností stanovených v danej smernici.
Jedine Súdny dvor Európskej únie je oprávnený interpretovať právne predpisy EÚ s
právne záväzným účinkom.
1

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/pdf/guidance/project_evaluation/sk.pdf
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/pdf/guidance/inspections/sk.pdf
3
Celý obsah získal plnú podporu, ale oficiálnemu schváleniu prílohy V, ktorá sa týka odbornej prípravy
inšpektorov, zo strany príslušných vnútroštátnych orgánov pre vykonávanie smernice 2010/63/EÚ, bránia
otázky vnútroštátnych kompetencií.
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Právny kontext – článok 23 smernice 2010/63/EÚ4
Spôsobilosť personálu
1. Členské štáty zabezpečia, aby každý chovateľ, dodávateľ a užívateľ mal na mieste
dostatočne početný personál.
2. Personál musí mať príslušné vzdelanie a odborné vzdelanie na vykonávanie ktorejkoľvek z
týchto úloh:
a) vykonávanie postupov na zvieratách;
b) navrhovanie postupov a projektov;
c) starostlivosť o zvieratá alebo
d) usmrcovanie zvierat.
Osoby, ktoré vykonávajú úlohy uvedené v písmene b), musia absolvovať školenie vo
vedeckom odbore týkajúcom sa vykonávanej práce a musia mať príslušné znalosti o danom
druhu zvierat.
Personál, ktorý vykonáva úlohy uvedené v písmenách a), c) alebo d), musí vykonávať svoje
úlohy pod dohľadom, kým nepreukáže požadovanú spôsobilosť.
Členské štáty prostredníctvom oprávnenia alebo iným spôsobom zabezpečia, aby boli splnené
požiadavky stanovené v tomto odseku.
3. Členské štáty uverejnia na základe prvkov uvedených v prílohe V minimálne požiadavky
týkajúce sa vzdelania a odborného vzdelávania a požiadavky na získanie, udržiavanie a
preukazovanie požadovanej spôsobilosti na vykonávanie úloh uvedených v odseku 2.
4. V súlade s poradným postupom uvedeným v článku 56 ods. 2 možno prijať nezáväzné
usmernenia na úrovni Únie týkajúce sa požiadaviek stanovených v odseku 2.
Ciele a štruktúra rámca vzdelávania a odborného vzdelávania
Usmernenie EÚ je vypracované s cieľom reagovať na potrebu zosúladenia a vytvorenia
spoločného rámca, ktorým sa zabezpečí spôsobilosť a uľahčí sa voľný pohyb
pracovníkov. Je dôležité si uvedomiť, že výsledok vychádza zo všeobecnej dohody a nie
je záväzný. Každý členský štát môže sám rozhodnúť o výklade, či a ako bude
uplatňovať toto všeobecné usmernenie.
Akákoľvek dohoda na úrovni EÚ o všeobecných zásadách však pomôže aj subjektom
vyvíjajúcim kurzy odborného vzdelávania, aby sa priblížili k spoločným prijateľným
4

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010L0063:EN:NOT.
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normám. Výsledkom by mala byť širšia ponuka dostupných kurzov odborného vzdelávania,
ktoré budú podporovať ciele dostupnosti, prístupnosti a cenovej primeranosti.
Tento rámec zahŕňa hľadiská týkajúce sa požiadaviek na odborné vzdelanie, dohľad,
posudzovanie spôsobilosti a sústavné odborné vzdelávanie osôb, ktoré vykonávajú postupy,
starajú sa o zvieratá, usmrcujú zvieratá a zodpovedajú za vypracovanie postupov a projektov.
Spoločným rámcom vzdelávania a odborného vzdelávania sa uľahčuje a zabezpečuje
spôsobilosť všetkých osôb podieľajúcich sa na používaní a chove zvierat na vedecké účely
a starostlivosti o tieto zvieratá, ako aj voľný pohyb personálu.
Rámec odborného vzdelávania by mal spĺňať nasledujúce ciele a mal by byť





flexibilný,
dostupný a prístupný,
cenovo primeraný a
v dohodnutej kvalite.

Vzdelávací proces podľa smernice 2010/63/EÚ
Odborné vzdelávanie, dohľad a spôsobilosť možno zabezpečiť mnohými spôsobmi. Cieľom
bolo vypracovať rámec pre EÚ, ktorým by sa zabezpečila spôsobilosť zamestnancov
vykonávajúcich starostlivosť o zvieratá alebo používajúcich zvieratá pri postupoch, a uľahčiť
voľný pohyb pracovníkov v rámci EÚ. Navrhovaný rámec je založený na modulárnej
štruktúre odborného vzdelávania s dôrazom na výsledky vzdelávania.
Spôsobilosť nezabezpečuje len odborné vzdelanie.
Prístup založený na výsledkoch vzdelávania s primeraným hodnotením poskytuje istotu, že
účastník vzdelávania dosiahol vhodnú úroveň porozumenia na to, aby splnil kritériá
vzdelania.
Vo všeobecnosti bude potrebné obdobie dohľadu s cieľom upevniť porozumenie
a zabezpečiť, aby vykonávanie úloh, povinností alebo postupov zodpovedalo príslušnej
norme, s intervenciami podľa potreby zo strany dohliadajúceho pracovníka (pracovníkov) s
cieľom zabezpečiť dosiahnutie danej normy.
Osoby by mali pracovať bez dohľadu až po uznaní ich spôsobilosti. Dovtedy by osoby
považované za spôsobilé mali hlbšie pochopiť danú úlohu.
Spôsobilosť by mala byť predmetom preskúmania.
Čas potrebný na dosiahnutie individuálnych výsledkov vzdelávania a na absolvovanie
modulárneho odborného vzdelávania sa bude značne líšiť v závislosti od jednotlivca, spôsobu
výučby a hodnotenia.
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Líšiť sa bude aj trvanie obdobia dohľadu a času potrebného na nadobudnutie spôsobilosti,
napríklad z dôvodu frekvencie/dostupnosti vykonávanej úlohy, technickej zložitosti a
schopnosti jednotlivca.
Z tohto dôvodu nie je vhodné určovať nejaké časové limity pre obdobia výučby alebo
dohľadu.
Cieľom počiatočného odborného vzdelávania je nadobudnúť základné vedomosti a/alebo
porozumenie v súlade s koncepciou, že v čase posudzovania spôsobilosti možno očakávať
hlbšie porozumenie súboru poznatkov, ako aj osvojenie si zručností.
V tomto prístupe by malo byť vyjadrené to, čo sa deje v praxi – po dokončení modulu
počiatočného odborného vzdelávania sa očakáva, že študent bude mať základné vedomosti o
problematike, ale počas obdobia dohľadu sa toto porozumenie bude zlepšovať, a preto v čase
dosiahnutia spôsobilosti možno očakávať oveľa hlbšie pochopenie úlohy. Tieto rozdiely sú
vyjadrené v rôznych normách hodnotenia dokončenia odborného vzdelávania a dosiahnutia
spôsobilosti.
Odborné vzdelávanie by sa malo považovať za kontinuálny proces od počiatočného
modulárneho odborného vzdelávania po obdobie práce pod dohľadom až do dosiahnutia
spôsobilosti. Jednotlivci si musia udržiavať spôsobilosť prostredníctvom nepretržitého
vzdelávania (nepretržitého profesionálneho rozvoja – NPR).
Pochopenie požiadaviek článku 23 ods. 2
V článku 23 ods. 2 smernice 2010/63/EÚ sa uvádza, že „personál musí mať príslušné
vzdelanie a odborné vzdelanie na vykonávanie ktorejkoľvek z týchto úloh...“
Ak pri vykonávaní jednej z týchto funkcií vzniká pravdepodobnosť spôsobenia bolesti,
utrpenia, strachu alebo trvalého poškodenia, príslušné moduly odborného vzdelávania by
mali byť dokončené pred vykonávaním práce pod dohľadom.
V opačnom prípade by účastník vzdelávania mohol začať pracovať pod dohľadom pred
uspokojivým absolvovaním príslušných modulov.
Zodpovednosť za správne vykonanie úlohy nesie v každom prípade dohliadajúci pracovník, a
to až do času dokončenia odborného vzdelávania a preukázania požadovanej spôsobilosti.
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Proces
Na základe uvedeného sa navrhuje nasledujúci postup:

S cieľom dosiahnuť požadované výsledky príslušných noriem odborného vzdelávania a
voľného pohybu pracovníkov sú potrebné dostatočne podrobné výsledky vzdelávania v
modulárnom odbornom vzdelávaní, ako aj dohodnuté chápanie hodnotiacich kritérií.
Odborné vzdelávanie by malo byť predmetom dohľadu na účely zaistenia kvality.
Navrhuje sa európska platforma, na ktorej bude prebiehať výmena informácií o vzdelávaní a
odbornom vzdelávaní.

Akademické kvalifikácie pre funkcie a), b), c) a d)
Ak sa kladie dôraz na spôsobilosť, úspešné absolvovanie požadovaných modulov na základe
modulov odborného vzdelávania, ktoré spĺňajú dohodnuté kritériá kvality a sú konzistentne
hodnotené, zabezpečuje úroveň vzdelania a zrelosti dostatočnú na výkon týchto funkcií.
Funkcie a), c) a d) by si nemali vyžadovať žiadnu osobitnú vzdelávaciu kvalifikáciu.
Osoby zodpovedné za navrhovanie postupov a projektov v rámci funkcie b) by mali
dosiahnuť akademický titul alebo jeho ekvivalent v príslušnej vedeckej disciplíne. Bude to
7

dôležité pre to, aby tieto osoby vedeli účinne uplatňovať zásadu troch R pri navrhovaní
postupov a projektov a robiť príslušné etické a vedecké úsudky.
Môže sa stať, že niektoré osoby sú uznané za spôsobilé vykonávať všetky úlohy uvedené v
článku 23 smernice 2010/63/EÚ pred nadobudnutím jej účinnosti. V ich prípade by uznanie
malo naďalej trvať.
Je potrebné poznamenať, že v článku 40 ods. 2 písm. b) nie sú opísané žiadne vzdelávacie
požiadavky pre osoby zodpovedné za celkovú realizáciu projektu. Z vedeckých dôvodov aj z
hľadiska dobrých životných podmienok zvierat a z hľadiska zabezpečenia právneho súladu je
však dôležité, aby tieto osoby chápali svoju rolu a mali dostatočné vedomosti o starostlivosti
o zvieratá a ich používaní, aby mohli svoju rolu účinne zastávať.
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ČASŤ A
Modulárne odborné vzdelávanie a výsledky vzdelávania
Štruktúra modulárneho odborného vzdelávania a prístup založený na výsledkoch
vzdelávania sú flexibilné. Výsledky vzdelávania sa týkajú skôr výstupov, a nie procesov.
Pomáhajú vymedzovať zručnosti a znalosti, ktoré by účastníci modulu mali vedieť
preukázať v čase hodnotenia výsledkov vzdelávania. Výsledky vzdelávania sú
konkrétne zámery programu alebo modulu odborného vzdelávania, vyhotovené
písomne v konkrétnych podmienkach. Opisuje sa v nich, čo by študent po skončení
modulu mal poznať, chápať alebo vedieť vykonať.
Nepredstavujú osnovy kurzu ani zoznam zahrnutých tém. Poskytovatelia odborného
vzdelávania si môžu vytvoriť vlastný obsah kurzu, školiace materiály a metódy realizácie,
ktoré zabezpečia všetky výsledky vzdelávania v každom vybranom module spôsobom, ktorý
zodpovedá ich vnútroštátnym/miestnym/inštitucionálnym a/alebo individuálnym/skupinovým
požiadavkám.
Je potrebné uznať, že dosiahnutie praktických výsledkov vzdelávania môže byť oddelené od
výsledkov vzdelávania na základe teórie a vedomostí. Hodnotenie výsledkov vzdelávania z
hľadiska praktických zručností by malo zabezpečiť, že účastník vzdelávania so zručnosťami
osvojenými na určitej úrovni môže pracovať pod dohľadom bez zvýšeného rizika pre dobré
životné podmienky zvierat. Zvládnutie zručností sa dosiahne pri práci pod dohľadom.
Obdobie a úroveň dohľadu sa však bude líšiť, okrem iného aj vzhľadom na zložitosť úlohy,
jej frekvenciu a predchádzajúce skúsenosti účastníka vzdelávania.
V prípadoch, keď neexistuje riziko spôsobenia bolesti, strachu, utrpenia alebo trvalého
poškodenia zvierat, môže účastník vzdelávania pristúpiť k práci pod dohľadom skôr, než
dosiahne výsledky vzdelávania.
Vo všetkých ostatných prípadoch sa výsledky vzdelávania musia dosiahnuť v súlade s
dohodnutými kritériami úspešnosti skôr, než pristúpia k práci pod dohľadom. Prístup
založený na výsledkoch vzdelávania by mal umožniť dosiahnuť prijateľnú úroveň
porozumenia predmetu s cieľom zabezpečiť, aby sa pri práci pod dohľadom nespôsobovala
zbytočná bolesť, utrpenie, strach alebo trvalé poškodenie.
Kritériá kvality pre modul odborného vzdelávania


dostatočne podrobné výsledky vzdelávania,
-

teoretické vedomosti, ktoré si treba osvojiť,

-

praktické zručnosti, ktoré treba nadobudnúť,



definované hodnotenie,



kritériá úspešnosti/neúspešnosti.
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Použitá terminológia
Odborné vzdelávanie by malo byť založené na modulárnej štruktúre. Moduly patria do
rôznych kategórií:


povinné pre všetky funkcie, ako sa uvádzajú v článku 23 ods. 2 (vrátane modulu
Vnútroštátne právne predpisy),



požadované len pre konkrétnu funkciu (konkrétne funkcie),



doplnkové moduly uľahčujúce osvojenie si špecializovaných zručností, ako aj
celoživotné vzdelávanie, (napr. modul Chirurgia).

Funkcia:

= jedna zo štyroch funkcií uvedených v článku 23 ods. 25

Úloha:

= úlohy uvedené napríklad v článku 24 (zodpovednosť za
starostlivosť a dobré životné podmienky zvierat atď.), 25 (určený
veterinárny lekár) a 38 (hodnotenie projektu)

Základný modul

= povinný modul pre všetky funkcie a s rovnakými výsledkami
Vzdelávania

(Nevyhnutný) modul pre konkrétnu funkciu
= povinný modul pre konkrétnu funkciu (funkcie)
Modul pre konkrétnu úlohu
= odporúčaný modul umožňujúci personálu plniť konkrétnu úlohu
(konkrétne úlohy)
Národný modul

= zahŕňa vnútroštátne/regionálne transpozičné právne predpisy a
všetky ďalšie právne predpisy týkajúce sa používania zvierat na
vedecké účely (napr. doprava, CITES, odpad, GM)

Kurz

= program obsahujúci jeden alebo viacero modulov, ktorý má splniť
potreby odborného vzdelávania jednotlivcov určených v smernici

Špecializácia na druh
Niektoré moduly odborného vzdelávania budú zamerané na konkrétne druhy (druhové
skupiny).
Počiatočný modul odborného vzdelávania sa musí absolvovať celý pre konkrétne druhy
alebo druhové skupiny.
Rozšírenie zručností o ďalšie druhy si bude vyžadovať preukázanie dosiahnutia výsledkov
vzdelávania pre nové druhy v rámci toho istého modulu.
5

a) vykonávanie postupov na zvieratách, b) navrhovanie postupov a projektov, c) starostlivosť o zvieratá alebo
d) usmrcovanie zvierat.
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Pri nových druhoch však netreba vždy opakovať všetky prvky počiatočného modulu
odborného vzdelávania, pretože jednotlivé druhy môžu mať spoločné prvky obsahu, ktoré nie
je nutné opakovať.
Výnimky z modulárneho odborného vzdelávania pre funkcie a), b), c) a d)
Výnimky z modulárneho vzdelávania môžu byť prípustné. Budú závisieť od poskytnutých
informácií o predchádzajúcom odbornom vzdelávaní a odborných znalostiach. Princípy,
podľa ktorých sa takéto výnimky udeľujú, musia byť transparentné a všetkým dostupné.
Výnimky z odborného vzdelávania schvaľuje príslušný orgán (PO) alebo v prípade, keď
príslušný orgán poskytol zariadeniu jasne definované kritériá, možno výnimku schváliť na
úrovni miestneho zariadenia (osobou zodpovednou za odborné vzdelávanie (článok 24 ods. 1
písm. c)), pričom každá takáto výnimka sa musí zaznamenať a musí byť k dispozícii na
kontrolu zo strany PO).
Bez ohľadu na históriu odborného vzdelávania by sa v záujme osvedčenej praxe malo
preskúmať odborné vzdelanie a spôsobilosť každého nového pracovníka v zariadení skôr, než
sa mu umožní pracovať bez dohľadu.
Na uľahčenie pohybu personálu bude potrebná určitá forma vzájomného uznávania
schválených kurzov odborného vzdelávania aspoň v rámci EÚ.
Zásady udelenia výnimky
V súvislosti s odborným vzdelávaním vo funkciách a – d by sa mala prijímať zásada ochrany
predchádzajúceho stavu – to znamená, že ak osoby už sú vyškolené a majú skúsenosti v
oblastiach svojej práce, nevzniká pre ne povinnosť ďalšieho odborného vzdelávania (pokiaľ
sa táto osoba nechce rozvíjať v nových oblastiach, napríklad zamerať sa na nové druhy), hoci
požiadavka na udržanie spôsobilosti a príslušné NPR platí aj naďalej.
V prípade osôb, ktoré nepracovali so zvieratami určenými na vedecké postupy ani sa o také
zvieratá nestarali počas značného časového obdobia(v každom prípade, ak dané časové
obdobie presiahne 5 rokov), by tieto osoby mali mať povinnosť uspokojivo absolvovať
vhodné odborné vzdelávanie skôr, ako začnú znova vykonávať prácu.
Na požiadavku týkajúcu sa odborného vzdelania v oblasti právnych predpisov členského
štátu by sa nemala vzťahovať žiadna výnimka – vo všeobecnosti sa očakáva absolvovanie
odborného vzdelávania v legislatívnom module.
V zriedkavých prípadoch, keď sa vyžaduje špecializovaný vstup alebo konkrétny postup a
keď osoba nemá žiadnu formálnu zodpovednosť za dobré životné podmienky zvierat a
starostlivosť o ne a pracuje pod dohľadom personálu so skúsenosťami so starostlivosťou,
možno považovať za vhodný úvod do legislatívy, zameraný najmä na rolu a povinnosti
jednotlivca.
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V žiadostiach o výnimku by sa malo kompletne uvádzať príslušné odborné vzdelanie a
predchádzajúce skúsenosti, aby ich bolo možné zmapovať/priradiť k požiadavkám členského
štátu na odborné vzdelanie.
Členské štáty by mali určiť a zverejniť informácie o všetkých štandardných kritériách pre
udelenie výnimky.
Moduly odborného vzdelávania s jednotlivými výsledkami vzdelávania
V prílohe I sa uvádzajú vytvorené moduly odborného vzdelávania zahŕňajúce všetky
základné moduly a (nevyhnutné) moduly pre konkrétne funkcie. Okrem toho sa vytvorilo
niekoľko modulov pre konkrétne úlohy a niekoľko ďalších doplnkových modulov na podporu
tvorby príslušných kurzov odborného vzdelávania.

Hodnotenie výsledkov vzdelávania
Vytvorenie pevne stanovených kritérií úspešnosti/neúspešnosti a hodnotiacich kritérií pre
každý modul by bolo nepraktické, keďže existuje mnoho rôznych možných spôsobov
hodnotenia výsledkov vzdelávania (VV). Hodnotiace kritériá by preto mal vytvoriť
poskytovateľ kurzu pre každý výsledok vzdelávania v rámci modulu, na ktorý sa
vzťahuje navrhovaný kurz.
Vzdelávací výkon jednotlivca možno hodnotiť rôznymi prostriedkami, ako napríklad
otázkami s viacerými odpoveďami, písomnými/ústnymi skúškami, skúškami on-line alebo
preskúšaním praktických zručností, pri príprave hodnotiacich kritérií však treba vziať do
úvahy určité hľadiská:
Kritériá úspešnosti/neúspešnosti
Mali by
•

byť objektívne a transparentné,

•

byť zrozumiteľné a jasné bez dvojznačnosti,

•

mať jednoznačné kritériá úspešnosti/neúspešnosti,

•

poskytovať spoľahlivé výsledky,

•

zabezpečiť, aby študenti dosiahli prijateľnú úroveň porozumenia predmetu vhodnú na
prácu pod dohľadom, aby nespôsobovali zbytočnú bolesť, utrpenie, strach alebo trvalé
poškodenie,

•

v prípade potreby identifikovať kritické prvky, pri ktorých nemožno zlyhať.
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Hodnotenie by malo prebiehať s primeraným dohľadom/dozorom. Požiadavka na dochádzku
do kurzu by mala byť stanovená súlade s výsledkami vzdelávania, niektoré časti si môžu
vyžadovať plnú účasť.
Metódy hodnotenia by mali byť ekonomicky únosné a dostupné.
Je potrebné zvážiť, či sa má určiť maximálny počet pokusov, ktoré možno využiť na
dosiahnutie príslušných noriem.
Ilustračné príklady hodnotenia výsledkov vzdelávania sú zahrnuté v prílohe II.

Mechanizmy dohľadu a hodnotenie spôsobilosti
Úspešné absolvovanie kurzu odborného vzdelávania a dosiahnutie výsledkov vzdelávania sú
dôležité kroky, po ktorých však musí nasledovať obdobie vhodného dohľadu (pokiaľ
spôsobilosť nebola uspokojivo dosiahnutá a hodnotená v priebehu kurzu odborného
vzdelávania) až do dosiahnutia požadovanej spôsobilosti. Až potom možno proces
počiatočného vzdelávania pokladať za ukončený.
Dobrý dohľad môže posilniť a skvalitniť výsledky vzdelávania, nevhodný dohľad zas môže
mať negatívne dôsledky, ktoré občas upevnia zastarané alebo jednoducho nesprávne postupy.
Vlastnosti dobrého dohliadajúceho pracovníka
Výber správnych jednotlivcov pre úlohu dohliadajúceho pracovníka je mimoriadne dôležitý.
Praktické odborné vzdelávanie a dohľad by mala vykonávať osoba, ktorá má nasledujúce
vlastnosti:







disponuje primeranými a aktuálnymi vedomosťami, má zručnosti a kompetencie v
postupoch,
má dostatočný služobný vek na to, aby mohla veliť, vzbudzovala rešpekt a mala
autoritu vzhľadom na svoje vedomosti a skúsenosti,
je schopná odovzdávať ostatným zručnosti a vedomosti (potrebné pedagogické
zručnosti),
chápe dôvody, prečo sú odborné vzdelávanie a dohľad dôležité,
má dobré interpersonálne schopnosti,
cíti povinnosť uplatňovať ducha, aj literu zákona.

Pri zložitých postupoch sa môže vyžadovať viacero dohliadajúcich pracovníkov, napríklad v
prípadoch, kde sú potrebné chirurgické aj anestéziologické zručnosti.
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Proces dohľadu
Každý užívateľ, chovateľ a dodávateľ by mal zabezpečiť spoľahlivý rámec odborného
vzdelávania a dohľadu s jasnými normami, ktoré vymedzujú teoretickú aj praktickú
spôsobilosť.
Základom je dosiahnutie jednotnosti všetkých týchto procesov.
Každý účastník vzdelávania musí mať:





oficiálny plán odborného vzdelávania, v ktorom sa uvádzajú jeho osobné ciele, ako aj
praktické a teoretické zručnosti, ktoré daný jednotlivec potrebuje,
jasnú predstavu o kritériách spôsobilosti v každej zručnosti,
záznamy o odbornom vzdelávaní a spôsobilosti,
pravidelné hodnotenia odborného vzdelávania, spôsobilosti a svoj osobný plán
rozvoja.

Rozvoj účastníka vzdelávania musí byť jasne a postupne zdokumentovaný v záznamoch o
odbornom vzdelávaní. V týchto záznamoch musí byť vysledovateľná aj úroveň dohľadu.
Úroveň dohľadu možno rozdeliť do piatich stupňov:
4 – dohliadajúci pracovník je prítomný pri výkone postupu a zabezpečuje priamy dohľad
a poradenstvo,
3 – dohliadajúci pracovník vie, kedy postupy prebiehajú a v prípade potreby je k
dispozícii rýchlo zakročiť (t. j. je v blízkosti postupu),
2 – dohliadajúci pracovník vie, kedy postupy prebiehajú a v prípade potreby je k
dispozícii zúčastniť sa a poskytnúť radu (t. j. je v blízkosti zariadenia),
1 – dohliadajúci pracovník vie, kedy postupy prebiehajú a v prípade potreby je k
dispozícii na konzultáciu a poskytnutie rady (napr. telefonicky),
0 – dohľad sa nevyžaduje.
Združenie Laboratory Animal Science Association zo Spojeného kráľovstva vypracovalo
usmerňujúce zásady týkajúce sa požiadaviek dohľadu pre osoby vykonávajúce postupy
(držiteľov osobných licencií), ktoré možno nájsť na:
http://www.lasa.co.uk/LASA_GP_Supervision_&_Competence_2013_final.pdf
Posúdenie spôsobilosti
V ideálnom prípade by osoba posudzujúca spôsobilosť nemala byť tá istá osoba, ktorá
poskytla odborné vzdelanie, v prípade vysokošpecializovaných zručností a v malých
zariadeniach to však môže predstavovať komplikáciu.
Účastníci vzdelávania by mali chápať, aké normy alebo kritériá úspešnosti/neúspešnosti sa
pri ich posúdení používajú.
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Posúdenie spôsobilosti by malo optimálne prebiehať v bežnom pracovnom prostredí
účastníka vzdelávania. V rámci posúdenia praktickej spôsobilosti by mal hodnotiteľ
účastníka vzdelávania sledovať a posúdiť vykonávanie postupov.
Zároveň je dôležité, aby všetky zariadenia mali zavedený mechanizmus, ktorý zabezpečí, že
nespôsobilosť/nesprávne postupy akéhokoľvek člena personálu budú rozpoznané a oznámené
s cieľom prijať príslušné opravné opatrenia.
Ilustračné príklady posúdenia spôsobilosti sú zahrnuté v prílohe II.
Preskúmanie/udržiavanie spôsobilosti
Tento proces by sa mal vnímať ako priebežný a v rámci zariadenia by mala existovať určitá
kontrola, či sú zachované prijateľné normy.
Ak sa postupy vykonávajú nepravidelne/zriedka a/alebo jednotlivci postupy istý čas
nevykonávali, je potrebné zvážiť zabezpečenie dodatočného dohľadu. Vznik problémov
alebo zavedenie nového alebo pozmeneného postupu by takisto mali byť podnetom na
preskúmanie spôsobilosti.

Nepretržitý profesionálny rozvoj (NPR)
Splnenie požiadaviek stanovených v článkoch 23 a 2 so zreteľom na nepretržité odborné
vzdelávanie a udržiavanie spôsobilosti
V zmysle článku 23 ods. 3 sa vyžaduje, aby si personál udržiaval spôsobilosť
prostredníctvom nepretržitého vzdelávania (nepretržitého profesionálneho rozvoja – NPR).
Na tento proces dohliada osoba zodpovedná za odborné vzdelávanie, určená v článku 24 ods.
1 písm. c). Táto požiadavka má zabezpečiť, aby všetky osoby zapojené do používania zvierat
a starostlivosti o ne neprišli o spôsobilosť a aby mali aktuálne poznatky o najnovšom vývoji v
oblasti.
FELASA6 navrhla usmernenia týkajúce sa nepretržitého vzdelávania všetkých osôb
podieľajúcich sa na starostlivosti o zvieratá určené na pokusy na vedecké účely a na ich
používaní na pokusy na vedecké účely. Systém je založený na udeľovaní kreditov, pričom
50 % z nich sa musí dosiahnuť účasťou na schválených činnostiach, ktoré boli
prekontrolované odborným orgánom. Ďalších 50 % možno dosiahnuť za činnosti, ktoré uzná
zamestnávateľ. Podrobnejšie informácie sa uvádzajú na webovej lokalite:
http://www.felasa.eu/recommendations/guidelines/guidelines-for-continuingeducation-for-persons-involved-in-animal-experime/).

6

Federácia európskych združení laboratórnych zvierat.
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Bez ohľadu na uplatňovaný proces je dôležité, aby odborné vzdelávanie bolo vzájomne
uznávané, a aby boli záznamy prenosné. Takisto je dôležité, aby sa aspoň niektorá časť NPR
priamo týkala oblasti (laboratórnych) zvierat.

Evidencia odborného vzdelávania a dohľadu
Záznamy o odbornom vzdelávaní by mali vyjadrovať úroveň odborného vzdelania a úroveň
spôsobilosti, aby bol možný prenos zručností v rámci celej EÚ. V súčasnosti existuje veľká
variabilita typov vedených záznamov a kontrol evidencie, počínajúc centralizovaným
zariadením až po jednotlivcov. Na vedenie evidencie vplýva kultúra zariadenia a/alebo
tradícia zabezpečovania právneho súladu. Zariadenia GLP obvykle mávajú dobré záznamy o
odbornom vzdelávaní, ktoré si možno budú vyžadovať drobné/žiadne zmeny. Presné
záznamy sú nevyhnutnou súčasťou všetkých programov odborného vzdelávania a mali by
zahŕňať vzdelanie v odbore a súvisiace spôsobilosti nadobudnuté pred súčasným pracovným
pomerom.
Záznamy by sa mali viesť podrobne až na úroveň postupov a špecificky pre jednotlivé druhy.
Mali by zahŕňať označenie požadovanej úrovne dohľadu, dosiahnutie počiatočnej
spôsobilosti, ako aj úrovne odbornej spôsobilosti umožňujúcej vykonávať dohľad a školiť
ostatných.
Spoločný prístup v spôsobe evidovania odborného vzdelávania a dosiahnutej spôsobilosti
uľahčí pohyb personálu. Príklad spoločnej šablóny záznamov je uvedený v prílohe IV.
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ČASŤ B
Schválenie/akreditácia kurzov
S cieľom zaistiť dôveru ku kvalite poskytovaného odborného vzdelávania a hodnotení je
potrebné vytvoriť systém schvaľovania/akreditácie kurzov odborného vzdelávania. Kurzy
odborného vzdelávania môžu pokrývať jeden alebo viacero modulov.
Slovníček pojmov
Zaistenie kvality
Udržanie požadovanej úrovne kvality služby alebo produktu – mali by ju vykonávať
poskytovatelia modulu a v prípade vhodnosti bude súčasťou akreditačného procesu.
Akreditácia
Proces, v ktorom sa predstavuje osvedčenie o spôsobilosti, autorita alebo
dôveryhodnosť.
Vzájomné uznávanie
Dohoda medzi dvoma organizáciami (napr. príslušnými orgánmi členského štátu) o
uznávaní svojich vzájomných alebo programov. Vzájomné uznávanie môže prebiehať
medzi vysokoškolského vzdelávania, kvality alebo akreditačnými agentúrami alebo .
Prínosy systému schvaľovania/akreditácie kurzov odborného vzdelávania
1. Uľahčenie voľného pohybu personálu
2. Zlepšenie dobrých životných podmienok zvierat
3. Zlepšenie kvality vedy využívajúcej živé zvieratá
Ako by sa mal schvaľovať/akreditovať kurz odborného vzdelávania?
Akreditácia je nepretržitý obojsmerný proces, ktorý je postavený na dobrej komunikácii
medzi všetkými stranami. Akreditačný proces by mal zahŕňať






písomné podania,
rokovania medzi poskytovateľmi kurzov a hodnotiteľmi,
návštevu kurzu,
preskúmanie akreditácie/schválenia kurzu minimálne každých 5 rokov a v prípade
navrhnutia nejakých významných zmien v realizácii, obsahu alebo hodnotení,
zaistenie realizácie odborného vzdelávania podľa dohodnutej normy.
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Informačné požiadavky týkajúce sa schválenia/akreditácie kurzu
V každom schvaľovacom/akreditačnom procese je potrebné jednoznačne stanoviť
poskytovateľom kurzov, aké informácie o obsahu kurzu, jeho realizácii a hodnotení treba
poskytnúť. Na vyhodnotenie predložených informácií by mali byť zabezpečené príslušné
odborné znalosti. Tieto informácie by mali okrem iného zahŕňať:
























údaje o žiadateľovi a inštitúcii,
informácie o školiteľoch a ich kvalifikácii/praxi,
kompletný obsah osnov modulu (modulov) a súvisiace výsledky vzdelávania,
študijné materiály a spôsob výučby, čo bude zahŕňať materiály rozdávané študentom,
literatúru, ktorú treba prečítať pred kurzom, učebné pomôcky, praktické/teoretické
prvky,
v prípade praktických prvkov spôsob ich výučby a hodnotenia,
informácie o používaní (a zdôvodnenie používania) živých zvierat,
opis zariadení, v ktorých kurz prebieha,
rozvrh a informácie o type výučby v každom vyučovacom bloku,
komunikácia so študentmi,
v prípade dištančného vzdelávania opis, aké metódy sa budú používať a ako bude
zabezpečené nezávislé hodnotenie,
pomer účastníkov vzdelávania a prednášajúcich v teoretických aj praktických prvkoch
(na praktický výcvik sa navrhuje maximálny pomer 1 ku 4),
je žiaduce, aby školiteľ nebol hodnotiteľom (prípadne zabezpečiť jasné rozlíšenie
medzi odborným vzdelávaním a hodnotením),
spôsob hodnotenia kurzu – posúdenie, spätná väzba,
posúdenie úspešného absolvovania – metódy, kritériá úspešnosti/neúspešnosti,
kritické prvky, v ktorých nemožno zlyhať,
certifikácia (v záujme voľného pohybu by sa preferovali dva jazyky – materinský
jazyk a angličtina (príloha), v osvedčení by sa mali informačne uvádzať základné
údaje,
poskytovateľ modulu by mal viesť evidenciu o účastníkoch, úspešnosti/neúspešnosti a
spätnej väzbe,
vždy je lepšie, ak má podanie príliš veľa informácií než príliš málo, toto však možno
zvládnuť pomocou formulára žiadosti o informácie od schvaľovateľa/ akreditačného
orgánu,
v prípade vhodnosti zahrnúť požiadavky na dochádzku (umožňuje to lepšie posúdiť
prístup študenta, napr. diskusie o etike),
pred schválením/akreditáciou sa musia uskutočniť najmenej dva kurzy. (Pozn. Mali
by byť prijaté opatrenia pre účastníkov kurzu pre prípad, že kurz nedosiahne normy),
informácie pre akreditačný orgán o dochádzke, úspešnosti/neúspešnosti a frekvencii
kurzu – nezverejňujú sa, ale akreditačné orgány nimi disponujú. Na požiadanie by sa
príslušným orgánom mala sprístupniť spätná väzba.
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Zásady schvaľovacieho/akreditačného procesu
1. Nezávislosť od poskytovateľa/organizácie odborného vzdelávania,
2. Primeranosť a dostupnosť z hľadiska nákladov,
3. Udržateľné a jednotné normy,
4. Budovanie dôvery u účastníkov vzdelávania a školiteľov a v členských štátoch,
5. Kompetentní hodnotitelia.
Povinnosti subjektov schvaľujúcich/akreditujúcich kurzy
Hlavné povinnosti schvaľovacích/akreditačných orgánov sú:






ponúkať poradenstvo a informácie pre potenciálnych poskytovateľov kurzov,
schvaľovať/akreditovať kurzy, ktoré korešpondujú s dohodnutými kritériami
kvality,
zabezpečovať jednotnosť obsahu a výsledkov v rámci modulov,
zabezpečovať súlad s deklarovanými cieľmi a postupmi v súvislosti s realizáciou
odborného vzdelávania a hodnotením stanovených výsledkov vzdelávania,
aplikovať a prehodnocovať mechanizmy monitorovania úspešného výsledku
odborného vzdelávania a hodnotenia.

Rámec vzájomného uznávania
Vzniká potreba zásad rámca vzájomného schvaľovania/akreditácie ako základu pre
vzájomné uznávanie odborného vzdelávania absolvovaného inde.
V EÚ sa v súčasnosti používa mnoho rôznych prístupov k „schvaľovaniu“ kurzov odborného
vzdelávania, ktoré nie vždy riadia orgány členských štátov, a neexistuje ani spoločný systém
získania „schválenia“ členským štátom.
Na splnenie povinností podľa článku 23 sú členské štáty povinné zabezpečiť riadne odborné
vzdelanie pracovníkov, preto je potrebné, aby členské štáty vyjadrovali spokojnosť so
zabezpečením odborného vzdelávania poskytovaného buď lokálne, regionálne, vnútroštátne
alebo medzinárodne.
Istota, pokiaľ ide o normy a výsledky odborného vzdelávania je potrebná, realizácia
vzájomného uznávania medzi členskými štátmi si však bude vyžadovať budovanie dôvery a
lepšiu komunikáciu.
Žiaduce je fórum na výmenu informácií a centrálne úložisko dostupnosti/obsahu kurzov, ako
aj dostupných mechanizmov/zdrojov na zabezpečenie aktuálnosti informácií.
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Všetky kurzy by mali mať nejakú formu nezávislej kontroly/schválenia, čo by sa malo
vzťahovať aj na miestne interné kurzy odborného vzdelávania.
Systém na podporu vzájomného uznávania a kvality odborného vzdelávania na úrovni EÚ by
mal byť nákladovo efektívny s minimálnou administratívnou záťažou. Keďže na tento účel
nie sú vyhradené žiadne osobitné finančné prostriedky, potenciálne prínosy musia byť
dostatočne atraktívne na zabezpečenie finančných prostriedkov z členských štátov a
prostredia používateľov. Európska komisia nemôže koordinovať túto úlohu, pretože nepatrí
priamo do oblasti jej právomocí, môže však pomôcť zorganizovať expertné pracovné
skupiny zamerané na konkrétne témy týkajúce sa plnenia požiadaviek smernice a na svojej
webovej lokalite poskytnúť informácie týkajúce sa vzdelávania a odborného vzdelávania.
Návrh európskej platformy a informačného portálu o vzdelávaní a odbornom
vzdelávaní
K rámcu modulárneho odborného vzdelávania by sa mala vytvoriť európska platforma, ktorá
umožní výmenu informácií a komunikáciu medzi:




schvaľovacími/akreditačnými orgánmi,
poskytovateľmi kurzov,
orgánmi členských štátov.

Táto európska platforma by pôsobila elektronicky a dvakrát až trikrát do roka by sa zišla
prostredníctvom audio-/videokonferencie. Tvorili by ju vyvážené zastúpenie členských
štátov, schvaľovacích/akreditačných orgánov a poskytovateľov kurzov. Účelom tejto
európskej platformy by bolo:
vytvoriť kritériá týkajúce sa schvaľovacích/akreditačných orgánov,
uznať a viesť zoznam schvaľovacích/akreditačných orgánov a kurzov,
viesť kritériá týkajúce sa modulov a podľa požiadaviek ich rozvíjať,
vymieňať si informácie o normách dohľadu a hodnotenia,
vymieňať si informácie o normách a šablónach určených na záznamy o odbornom
vzdelávaní a hodnotení,
6. poskytovať styčné kontaktné údaje.
1.
2.
3.
4.
5.

Toto nie je vyčerpávajúci zoznam a bolo by potrebné dosiahnuť dohodu o konkrétnom účele
(konkrétnych účeloch) a funkciách platformy EÚ.
Na platforme EÚ by nemal existovať žiadny konflikt záujmov ani priama kontrola
akýmkoľvek jej členom. Mala by slúžiť len ako prostriedok výmeny informácií a
osvedčených postupov a rozvíjania porozumenia odborného vzdelávania a vzdelávania v
jednotlivých členských štátoch, čím by sa budovala dôvera a podpora vzájomného uznávania
realizácie odborného vzdelávania.
To si bude vyžadovať motiváciu presadiť a pripraviť referenčný rámec informačného portálu.
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Táto európska platforma nemá navýšiť byrokraciu ani uplatňovať žiadny prostriedok kontroly
nad procesmi a mechanizmami schvaľovania/akreditácie alebo poskytovať nespravodlivé
zvýhodnenie nejakému zúčastnenému jednotlivcovi alebo organizácii. Má jednoducho
uľahčovať a informovať.
Jej cieľmi sú






rozvíjať vzájomnú dôveru a istotu v súvislosti s mechanizmami odborného
vzdelávania jednotlivých členských štátov a stavať na nich,
plniť cieľ voľného pohybu personálu,
umožňovať výmenu zdrojov odborného vzdelávania,
v prípade potreby prehodnotiť moduly a dohodnúť nové,
zabezpečovať kontaktný bod, kde účastníci vzdelávania a poskytovatelia kurzov
dostanú informácie o kurzoch.

Pôjde o proces, ktorý sa bude priebežne vyvíjať.

Na základe tohto návrhu vznikla vzdelávacia platforma pre vedu o laboratórnych zvieratách
(ETPLAS). Dokumentácia a informácie týkajúce sa práce platformy sú dostupné na adrese
www.etplas.eu.

21

ČASŤ C
Roly, úlohy a odborné vzdelávanie pre funkcie v článkoch 24 a 25
Ďalšie usmernenie sa vypracovalo ako pomôcka pre osoby vykonávajúce funkcie podľa
článkov 24 a 25, aby lepšie pochopili tieto roly, ako aj s cieľom poskytnúť návrhy na odborné
vzdelávanie osôb vykonávajúcich tieto funkcie.
Okrem toho sa navrhuje žiaduci profil pre každú z funkcií, ktorý hlbšie ilustruje potreby
danej roly. Uznáva sa však, že priority sa budú líšiť v závislosti od potrieb jednotlivých
zariadení. Takisto aj vzdelanie danej osoby, už absolvované odborné vzdelávanie a pracovné
skúsenosti môžu odôvodňovať výnimky alebo čiastočné výnimky z odporúčaného odborného
vzdelávania. Napríklad, osoba zodpovedná za starostlivosť o zvieratá a ich dobré životné
podmienky by mohla byť oslobodená od modulu 23 v prípadoch, keď poskytne informácie o
vhodnom predchádzajúcom odbornom vzdelávaní alebo kvalifikácii, napríklad v oblasti
vodných živočíchov alebo poľnohospodárskych zvierat.
Osoba (osoby) zodpovedná za dohliadanie na dobré životné podmienky zvierat a
starostlivosť o ne podľa článku 24 ods. 1 písm. a)
Túto rolu bude často plniť osoba so skúsenosťami so starostlivosťou o zvieratá/starší
zootechnik, hoci vo výnimočných prípadoch ju môže prevziať aj určený veterinárny lekár.
Môže ju zastávať jedna osoba alebo viacero osôb, ktoré musia byť vymenované a musia mať
jasne vymedzené oblasti povinností.
Osoba by mala byť schopná poskytnúť nezávislé poradenstvo, pokiaľ ide o dobré životné
podmienky zvierat a starostlivosť o všetky zvieratá v rámci zariadenia s cieľom
minimalizovať utrpenie a optimalizovať dobré životné podmienky chovaných zvierat, zvierat
držaných na použitie alebo použitých v zariadení.
Očakáva sa, že osoba sa bude každodenne aktívne zapájať do zaisťovania dobrých životných
podmienok zvierat v zariadení, bude mať manažérske právomoci, ktoré jej umožnia vytvoriť
a udržiavať vysoký štandard chovu a starostlivosti, bude plniť požiadavky stanovené v
prílohe III k smernici a presadzovať kultúru starostlivosti medzi chovateľmi a aj vedeckými
pracovníkmi. Vyžaduje sa inštitucionálna podpora a štruktúra, a to najmä v prípade
odmietnutia rady poskytnutej osobou zodpovednou za starostlivosť.
Táto osoba by mala byť aktívna a podľa potreby pracovať s určeným veterinárnym lekárom
pri podpore zavádzania zjemnení v chove zvierat, pri starostlivosti o zvieratá a ich používaní,
pričom by sa mala aktívne podieľať na práci orgánu pre dobré životné podmienky zvierat.
Táto rola môže hrať dôležitú úlohu pri zlepšovaní kvality vedeckých výsledkov.
Na opis tejto roly bol navrhnutý jednoduchý akronym ICARE – Institutional Care and
Animal welfare Responsible (osoba zodpovedná za inštitucionálnu starostlivosť a dobré
životné podmienky zvierat).
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Zhrnutie hlavných úloh


vytvoriť zastrešujúci systém nepretržitej starostlivosti o zviera,
o zabezpečiť každodennú kontrolu zvierat,
o vytvoriť reťazec informovania a rozhodovania a zabezpečiť, aby ho všetci
príslušní pracovníci poznali,
o zabezpečiť, aby boli dostupné odborné znalosti, vďaka ktorým je možné
rozpoznať akúkoľvek odchýlku od normálneho zdravotného stavu a
správania sa zvierat,



prispieť k práci orgánu pre dobré životné podmienky zvierat (ODŽPZ) vrátane
poradenstva v oblasti zjemnenia postupov a iných aspektov, ktoré majú vplyv na
celoživotnú skúsenosť zvierat,



budovať dobré porozumenie a pracovné partnerstvo s určeným veterinárnym
lekárom (UVL),



rozvíjať a udržiavať vysoké normy chovu a starostlivosti vhodné pre daný druh,
o zabezpečiť dodržiavanie požiadaviek na dobré životné podmienky a chov
druhov umiestnených v zariadení,
o zabezpečiť dodržiavanie potrieb umiestnenia do klietok alebo umiestnenia
pre rôzne veľkostné skupiny, dodržiavanie optimálnych podmienok
prostredia vrátane možností obohatenia prostredia a dodržiavanie
nutričnýchpožiadaviek,
o zabezpečiť uspokojovanie fyziologických a biologických potrieb druhov;



presadzovať zásady kultúry starostlivosti medzi zamestnancami všetkých úrovní.

Navrhovaný profil


osoba by mala mať „osobnú autoritu“ vychádzajúcu z jej minulosti, skúseností,
poznatkov a dôvery,
o schopnosť diskutovať „na rovnakej úrovni“ s vedcami s cieľom zabezpečiť
pochopenie a riešenie problematiky dobrých životných podmienok zvierat,



komunikačné a diplomatické zručnosti,
o chápanie významu efektívnej komunikácie a schopnosť poskytovať
informácie vo vhodnej forme a na vhodnej úrovni
o schopnosť pracovať kolektívne a spolupracovať s UVL, ODŽPZ a
vedcami, napr. zaviesť a realizovať lepší program obohatenia prostredia,
o zručnosti efektívnej písomnej a ústnej komunikácie;



dobrý úsudok – schopnosť nájsť rovnováhu medzi potrebami vedy a potrebami
dobrých životných podmienok;
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čo najväčšia nezávislosť od vedecko-výskumných projektov.

Počiatočné odborné vzdelávanie
Všetky osoby zodpovedné za kontrolu dobrých životných podmienok zvierat a starostlivosť o
ne by mali mať absolvované príslušné odborné vzdelávanie. Ak sa používa kombinácia
rozvinutých vzdelávacích modulov, mal by byť do nej zahrnutý modul 9, pretože si vyžaduje
hlbšie pochopenie zásady troch R a správnej vedeckej praxe.
Odborné vzdelávanie a prax by teda mali zahŕňať:






všetky základné moduly,
moduly pre konkrétne funkcie v prípade funkcie A (3.2, 7 a 8) a moduly 9 a 23,
modul 50 – „Predstavenie miestneho prostredia (zariadenia)“,
rozvoj dostatočného porozumenia vedeckých postupov s cieľom umožniť
informované interakcie s vedcami,
tvorbu a vedenie príslušných systémov evidencie.

Nepretržitý profesionálny rozvoj (NPR)



udržiavanie vedomostí o normách umiestnenia druhov a starostlivosti o druhy, za
ktoré osoba zodpovedá,
ďalší rozvoj súboru zručností potrebných pre dané roly a povinnosti,
o pochopenie špecifík svojej roly, spôsobu plnenia svojich povinností a riadenia
interakcie/komunikácie s pracovníkmi starostlivosti o zvieratá a vedcami,



sledovanie najnovšieho vývoja v oblasti zásady troch R, komunikácie a riadenia.

Osoba (osoby) zodpovedná za zabezpečenie dostupných informácií o druhoch
umiestnených v zariadení podľa článku 24 ods.1 písm. b)
Osoba (osoby) zodpovedná za túto rolu by mala zabezpečiť dostupnosť relevantných
informácií pre osoby, ktoré ich potrebujú, ako aj čo najväčšiu aktuálnosť týchto informácií.
To by zahŕňalo informácie každého typu o umiestnených a používaných druhoch týkajúce sa
rôznych oblastí, ako napríklad:








údaje týkajúce sa druhov používaných v zariadení,
starostlivosť o zvieratá a chov,
dobré životné podmienky zvierat a zásada troch R,
právne predpisy EÚ a daného štátu, usmernenia a miestne predpisy/informácie,
externé informácie a publikácie, v ktorých sa uvádzajú príslušné smerodajné
zásady dobrej praxe v určitom aspekte alebo v oblasti práce (napríklad dokumenty
federácie FELASA upravujúce usmerňujúce zásady),
informácie o nových iniciatívach, technickom a praktickom pokroku a dobrej
praxi v príslušnej oblasti výskumu a v súvislosti s daným druhom.
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Vo veľkých zariadeniach bude ťažké pre jednu osobu sledovať každú problematiku vo
všetkých oblastiach vedy. Zabezpečenie dostupnosti najrelevantnejších informácií pre
všetkých si bude vyžadovať vhodnú sieť v rámci zariadenia, ktorá má zabezpečiť správne
zhromažďovanie a šírenie všetkých významných informácií. Zodpovedná osoba (osoby) sa
môže zameriavať na konkrétne oblasti, napr. na chov zvierat a starostlivosť alebo konkrétne
zvieracie modely, resp. jedna osoba môže pôsobiť ako centrálny koordinátor v rámci
zariadenia.
Navrhuje sa, že k tejto úlohe by mohol prispieť orgán pre dobré životné podmienky zvierat,
ktorý môže pomáhať identifikovať relevantné informácie a koordinovať ich šírenie k
správnym osobám.
Je dôležité, aby príslušné osoby boli vhodne vyškolené v oblasti vyhľadávania a získavania
informácií a aby mali prístup k príslušným informačným zdrojom.
Táto funkcia niekedy nadväzuje na funkciu osoby zodpovednej za kontrolu dobrých
životných podmienok, táto osoba však nemusí byť odborníkom na všetky oblasti vedy, ale
musí mať skôr dobrú schopnosť budovať siete.
Zhrnutie hlavných úloh









udržiavanie kontaktov na účely výmeny informácií (napr. s vnútroštátnym
príslušným orgánom, rôznymi špecializovanými záujmovými skupinami vrátane
špecializovaných výskumných skupín, profesijnými orgánmi, federáciou
FELASA a vnútroštátnymi združeniami, ktoré sa venujú laboratórnym zvieratám,
organizáciami, ktoré sa venujú zásade troch R a dobrým životným podmienkam
zvierat),
vyhľadávanie a šírenie aktuálnych informácií (nové iniciatívy týkajúce sa zásady
troch R napríklad v konkrétnej vedeckej oblasti),
vedenie zoznamov miestnych kontaktných údajov na základe funkcie, typu úlohy
[článok 23 ods. 2 písm. a) – d)], výskumných záujmov atď. s cieľom efektívne
rozposielať informácie, t. j. adresne pre osoby, ktoré z nich budú mať prospech
(zamedziť posielaniu kópie všetkým, čo by mohlo viesť k riziku ignorovania
informácie),
aktívne šírenie informácií podľa potreby pre jednotlivcov i skupiny
zamestnancov/študentov,
pomoc v prípade potreby alebo na požiadanie pre osoby zodpovedné za projekty
pri zabezpečovaní potrebných informácií týkajúcich sa ich projektu,
schopnosť poradiť, kde a ako hľadať relevantné informácie.

Táto rola by sa nemala vykonávať izolovane, ale v spolupráci s ďalšími rolami, a najmä by
mala dopĺňať prácu orgánu pre dobré životné podmienky zvierat s cieľom dosiahnuť ciele
stanovené v článku 27 ods. 1) písm. b). Je potrebné vytvoriť systém, ktorý by všetkým
zamestnancom uľahčoval prístup k relevantným informáciám, napr. „Informačné stredisko
3R“, ktoré by pracovníkom starostlivosti aj vedcom umožňovalo vykonávať svoje úlohy.
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Navrhovaný profil




dobré komunikačné zručnosti,
odborné vzdelanie v oblasti sprístupňovania/vyhľadávania a šírenia relevantných
informácií príslušným používateľom/prijímateľom,
schopnosť vybrať a adresne šíriť informácie významné pre jednotlivé osoby, ktoré
ich potrebujú (zamedzovať „zahlteniu informáciami“).

Počiatočné odborné vzdelávanie
Odborné vzdelávanie by malo zahŕňať vyhľadávanie informácií a stratégií určených na ďalšie
šírenie:







VV 2.13: opísať relevantné zdroje informácií týkajúce sa etiky, dobrých životných
podmienok zvierat a uplatňovania zásady troch R,
VV 51.1: poznať rôzne vyhľadávacie nástroje (napr. Go3Rs, vyhľadávacie
usmernenia EURL ECVAM) a spôsoby vyhľadávania (napr. systematické
prehľady, metaanalýza),
VV 51.2: vysvetliť význam šírenia výsledkov štúdií bez ohľadu na výsledok a
opísať kľúčové otázky, ktoré je potrebné ohlásiť pri používaní živých zvierat vo
výskume, napr. usmernenia ARRIVE,
modul 50 – „Predstavenie miestneho prostredia (zariadenia)“.

Nepretržitý profesionálny rozvoj (NPR)



komunikácia,
informačné zdroje.

Osoba (osoby) zodpovedná za vzdelávanie, spôsobilosť a NPR pracovníkov podľa
článku 24 ods. 1 písm. c)
Táto rola môže existovať ako samostatne vymedzená pozícia vo veľkých zariadeniach, ale
často ju budú vykonávať rôzne osoby, resp. sa môže zastávať aj v kombinácii s inými rolami.
Ak je táto rola pridelená viac než jednej osobe, je dôležité, aby všetci pracovali podľa
rovnakých zásad a noriem. Kontrola tejto roly by preto mala prebiehať skôr na úrovni
zariadenia, a nie na úrovni jednotlivej výskumnej skupiny alebo oddelenia.
Osoba sa bude vo všeobecne podieľať na koordinácii odborného vzdelávania a
zabezpečovaní výkonu a evidencie dohľadu, posudzovania spôsobilosti a nepretržitého
profesionálneho rozvoja a priamo sa nezapája do realizácie alebo posudzovania odborného
vzdelávania alebo spôsobilosti. Vo väčšine prípadov by nemala byť priamo zodpovedná za
bežné denné odborné vzdelávanie jednotlivcov, takže určité praktické povinnosti by mali byť
delegované na skúsených praktikov, ktorí by sami mali byť schopní poskytovať odborné
vzdelávanie a/alebo dohľad nad potrebnými technikami.
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Osoba zodpovedná za odborné vzdelávanie a spôsobilosť by mala mať dostatočnú autoritu,
aby mohla pôsobiť na ostatných a mohla rozhodovať o otázkach odborného vzdelávania.
Zhrnutie hlavných úloh
Osoba zodpovedná za odborné vzdelávanie a spôsobilosť by mala vykonávať kontrolu
nasledujúcich úloh:





















stanovenie a sledovanie požadovaných noriem inštitúcie, pokiaľ ide o odborné
vzdelávanie, dohľad, spôsobilosť a NPR pre každú funkciu podľa článku 23 ods. 2
písm. a) – d),
informovanie všetkých dotknutých zamestnancov o požiadavkách/očakávaniach
(napríklad o zistených potrebách odborného vzdelávania) a zabezpečenie, aby si
všetci zamestnanci uvedomovali svoje individuálne povinnosti poskytovať
odborné vzdelávanie/dohľad a/alebo absolvovať odborné vzdelávanie/dohľad až
do dosiahnutia spôsobilosti, tak, ako sa vyžaduje z hľadiska ich odborných
znalostí alebo funkcie,
komunikovanie so školiteľmi,
identifikovanie vhodného odborného vzdelávania (moduly, druhy a osobitné
techniky) uznávanej kvality,
identifikovanie a rozširovanie možností/aktivít vzdelávania, odborného
vzdelávania a NPR,
identifikovanie možných školiteľov pre špecializované postupy/techniky,
vypracovanie miestnych požiadaviek týkajúcich sa evidencie odborného
vzdelávania, ktorá sa bude používať v rámci zaradenia, zabezpečenie
mechanizmov zisťovania potrieb nového odborného vzdelávania,
vytvorenie mechanizmov na zistenie potreby opakovacieho odborného
vzdelávania (ktoré sa môžu aktivovať rôznymi spôsobmi, napríklad ak sa postup
dlhší čas nepoužíval, slabé chirurgické výsledky),
kontrola a overovanie evidencie odborného vzdelávania pri preradení osôb z iného
zariadenia a identifikácia prípadného nového odborného vzdelávania, ktoré by
bolo vyžadované,
príjem a kontrola záznamov o odbornom vzdelávaní/osvedčeniach,
posudzovanie žiadostí o oslobodenie od povinnosti odborného vzdelávania v
súlade s kritériami stanovenými príslušným orgánom, ak je to vhodné,
zabezpečovanie úplnosti, presnosti a aktuálnosti všetkých záznamov,
práca s kolegami na miestnom pracovisku a v širšom okolí s cieľom vytvoriť
jednotný prístup na miestnej/vnútroštátnej úrovni/na úrovni EÚ k odbornému
vzdelávaniu/dohľadu/spôsobilosti a k obsahu a podrobnostiam požadovaným v
jednotlivých záznamoch o odbornom vzdelávaní (s cieľom zaistiť ich
zmysluplnosť v rámci inštitúcie aj mimo nej), aby sa uľahčil presun pracovníkov,
zabezpečenie udržania spôsobilosti.
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Zapojenie sa do odborného vzdelávania/dohľadu/hodnotenia
To bude závisieť od povahy roly osoby v rámci zariadenia a môže sa líšiť. Ak ide
čisto o riadiacu/administratívnu rolu, priame zapojenie sa do odborného
vzdelávania/dohľadu/hodnotenia bude menej pravdepodobné. V prípade delegovania
úloh spojených s rolou (t. j. keď zúčastnený personál má ďalšie aktívne povinnosti
ako navrhovateľ projektov/manažér, člen personálu pre starostlivosť o zvieratá alebo
určený veterinárny lekár) je pravdepodobný priamy príspevok k odbornému
vzdelávaniu/dohľadu/hodnoteniu. V každom prípade to bude závisieť od situácie,
odborných znalostí a spôsobilosti daného jednotlivca (jednotlivcov) a ich každodennej
práce. Hoci osoba zodpovedná za odborné vzdelávanie a spôsobilosť sa môže alebo
nemusí priamo zapájať do poskytovania odborného vzdelávania, mala by dohliadať
nad procesom odborného vzdelávania, dohľadu, spôsobilosti a NPR v rámci
zariadenia. To by zahŕňalo uistenie sa, či odborné vzdelávania prebieha, či normy sú
prijateľné a či všetci zamestnanci prijímajú a uplatňujú jednotný prístup ku všetkým.
Navrhovaný profil
Osobné zručnosti




dobré komunikačné zručnosti,
dobré manažérske a organizačné zručnosti (riadenie údajov),
schopnosť dobrého úsudku.

Zručnosti založené na vedomostiach (všetky sa považujú za nevyhnutné)








detailné chápanie regulačného systému a právnych predpisov,
vedomosti o etike a zásade troch R,
základné porozumenie procesu výskumu,
detailná znalosť inštitucionálnych politík a výskumných programov,
dôkladná znalosť a chápanie príslušných požiadaviek na vzdelávanie a odborné
vzdelávanie (vnútroštátnych aj medzinárodných/na úrovni EÚ),
poznatky o dostupnom odbornom vzdelávaní,
chápanie riadenia dôverných údajov vrátane právnych záväzkov.

Počiatočné odborné vzdelávanie
Odborné vzdelávanie sa bude výrazne líšiť podľa toho, či sa osoba aktívne zapája do
realizácie odborného vzdelávania, dohľadu alebo posudzovania spôsobilosti.
Od osôb zapojených do koordinácie, overovania a vedenia evidencie odborného vzdelávania
sa vyžaduje chápanie legislatívnych požiadaviek.
Minimálne



modul 1 – „Vnútroštátne právne predpisy,
modul 2 – „Etika, dobré životné podmienky zvierat a zásada troch R“ (1. úroveň),
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modul 50 – „Predstavenie miestneho prostredia (zariadenia)“.

Nepretržitý profesionálny rozvoj (NPR)




sledovať aktuálny vývoj v odbornom vzdelávaní v oblasti laboratórnych zvierat a
nové metodiky,
poznatky o platforme EÚ pre vzdelávanie, odborné vzdelávanie a spôsobilosti,
základné porozumenie zásadám výučby.

Osoba (osoby) vykonávajúca hodnotenie projektov podľa článku 38
Osoby zapojené do hodnotenia projektov by mali mať prístup k odbornému vzdelávaniu v
tomto procese, a to najmä pokiaľ ide o spôsob hodnotenia cieľov projektu, uplatňovania
zásady troch R a klasifikácie krutosti, ako aj o spôsobe vykonávania analýz ujmy a prínosu.
Hoci existujú rôzne štruktúry určené na splnenie požiadaviek článku 38, odborné vzdelávanie
všetkých zapojených osôb by bolo prínosné z hľadiska podpory transparentnosti a jednotnosti
hodnotiaceho procesu. V odbornom vzdelávaní je potrebné venovať sa kontextu, zásadám a
kritériám hodnotenia projektov, aby hodnotitelia mohli formulovať nestranné a odôvodnené
posudky. Hodnotenie projektov si vyžaduje aj dôsledné zváženie účinnosti uplatňovania
zásady troch R v rámci projektu.
Je dôležité, aby osoby vykonávajúce hodnotenia projektov mali dobré poznatky o
predpokladaných ujmách pre zvieratá a o navrhovaných prínosoch výskumu, pretože
posúdenie ujmy a prínosu je ústredným prvkom schvaľovacieho procesu. Z hľadiska
posudzovania ujmy vyplýva, že schopnosť vykonávať dobre informované a jednotné
posudzovanie krutosti je zásadným prvkom procesu. Odborné vzdelávanie by malo zahŕňať
informácie o rôznych dostupných systémoch, ktoré môžu v tomto procese pomôcť, ako aj o
spôsobe ich aplikácie v praxi.
Takisto by malo obsahovať úvahy o požiadavkách na spätné hodnotenie projektov a spôsobe
riešenia zmien v žiadostiach o schválenie projektov.
Počiatočné odborné vzdelávanie




Modul 1 – „Vnútroštátne právne predpisy“
Moduly 2 a 9 – „Etika, dobré životné podmienky zvierat a zásada troch R“ (1. a 2.
úroveň)
Modul 25 – „Hodnotitelia projektov“

Určený veterinárny lekár podľa článku 25
V zmysle smernice by každé chovateľské, dodávateľské a používateľské zariadenie malo mať
určeného veterinárneho lekára (UVL) s odbornými skúsenosťami v oblasti lekárskej
starostlivosti o laboratórne zvieratá, zodpovedného za poskytovanie poradenstva v súvislosti
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s dobrými životnými podmienkami a liečbou zvierat. Úloha UVL presahuje rámec
poradenstva k otázkam choroby a zdravia a je neoddeliteľnou súčasťou nepretržitého vývoja
zlepšovania vedeckých postupov, a to najmä v súvislosti so zjemnením návrhu modelu,
klinického monitorovania a kultúry starostlivosti.
V prípade poverenia „príslušne kvalifikovaného odborníka, ak je to vhodnejšie“ (než
poverenie veterinárneho lekára), „poskytovaním poradenstva v súvislosti s pohodou a liečbou
zvierat“ musí táto osoba už disponovať potrebnými technologickými a zoologickými
odbornými znalosťami pre dané druhy. Mala by byť schopná preukázať holistický prístup k
zabezpečeniu zdravia, chovu, liečby a dobrých životných podmienok zvierat vo svojej
starostlivosti. Okrem toho by mala absolvovať odborné vzdelávanie potrebné na účinné
plnenie jej roly. To by pravdepodobne malo obsahovať prinajmenšom odborné vzdelávanie v
oblasti právnych predpisov, etiky a zásady troch R.
Zhrnutie hlavných úloh
Vypracovanie programu veterinárnej starostlivosti a spolupráce s orgánom pre dobré životné
podmienky zvierat s cieľom zabezpečiť nasledujúce úlohy
















poskytovanie poradenstva a veterinárnych služieb v súvislosti s výberom druhov a
kmeňov (vrátane geneticky upravovaných zvierat), prepravy, dovozu a vývozu
zvierat,
poskytovanie poradenstva v súvislosti so získavaním zvierat, chovom,
umiestnením a starostlivosťou,
dohľad nad zdravotným stavom, prevenciu, detekciu, liečbu a kontrolu chorôb
(vrátane zoonóz) a krízové plánovanie v prípade vypuknutia choroby,
príspevok k práci orgánu pre dobré životné podmienky zvierat vo veciach
týkajúcich sa zdravia zvierat a ich dobrých životných podmienok, ako aj
uplatňovania zásady troch R,
vstupy a poradenstvo pre výskumných pracovníkov, osobu (osoby) zodpovednú za
projekt a orgán pre dobré životné podmienky zvierat v súvislosti s modelmi
používania zvierat, návrhmi experimentov (podľa vhodnosti), uplatňovaním
zásady troch R a posudzovaním krutosti postupov,
spoznanie a riadenie nepriaznivých udalostí ovplyvňujúcich zdravie alebo dobré
životné podmienky zvierat bez ohľadu na to, či súvisia s experimentálnym
protokolom alebo s ním nesúvisia,
poskytovanie poradenstva a odporúčaní k nechirurgickým a chirurgickým
zákrokom,
poskytovanie poradenstva a usmernenia týkajúceho sa anestézie, analgézie,
pooperačnej starostlivosti a zmierňovania bolesti, utrpenia a strachu v súvislosti s
experimentálnymi protokolmi,
posudzovanie dobrých životných podmienok zvierat a uznávanie klasifikácie
krutosti,
vytvorenie a vedenie primeraných listov klinického pozorovania,
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vedenie presných veterinárnych záznamov,
poskytovanie poradenstva a usmernenia v súvislosti s uplatňovaním humánnych
ukončení postupov a postupov eutanázie,
veterinárne vyšetrenia, poradenstvo a rozhodovanie v súvislosti:
o s udržaním zvieraťa pri živote na konci postupov (článok 17),
o so zvieratami odchytenými z voľnej prírody so zlým zdravotným stavom
(článok 9),
o s opätovným použitím zvieraťa (článok 16) a súvisiacimi aspektmi, ktoré treba
zohľadniť,
o s navrátením zvierat do domácej starostlivosti (článok 19) a súvisiacimi
aspektmi, ktoré treba zohľadniť.

Veterinárny lekár môže poskytnúť užitočný odborný vstup aj pri hodnotení projektov.
Zapojenie sa do odborného vzdelávania/dohľadu/hodnotenia
Veterinárny lekár môže poskytnúť užitočný odborný vstup aj pri hodnotení
uplatňovania vhodného programu odborného vzdelávania z hľadiska:







včlenenia kultúry starostlivosti do celkového programu odborného vzdelávania,
zaobchádzania s laboratórnymi zvieratami a starostlivosti o ne,
zaobchádzania a starostlivosti počas postupov,
klinického pozorovania a jeho správneho zaznamenávania,
nechirurgických a chirurgických zákrokov na predmetných druhoch,
postupov eutanázie.

Počiatočné odborné vzdelávanie
Veterinárni lekári sa výborne orientujú v oblastiach zdravia, chorôb, dobrých životných
podmienok a hygieny zvierat. Oblasť veterinárneho lekárstva a vedy zameraných na
laboratórne zvieratá sa však považuje za špecializovanú oblasť veterinárnych odborných
znalostí, plnenie rolí a povinností určeného veterinárneho lekára si teda vyžaduje ďalšie
postgraduálne veterinárne odborné vzdelávanie.
Súčasťou bežného odborného veterinárneho vzdelávania sú všeobecné zhodnotenie
starostlivosti o zvieratá, ich zdravia a riadenia (modul 4), rozpoznávanie bolesti,
utrpenia a strachu (modul 5) a anestézia, analgézia a chirurgia (moduly 20 – 22).
Špecializácia na jednotlivé druhy (napr. primáty (okrem človeka), vtáky, ryby, hlavonožce)
môže byť riešená podľa potreby na základe analýzy medzier a ako súčasť NPR. Nie je
nevyhnutnou podmienkou počiatočného odborného vzdelávania UVL.
K základným kompetenciám by však mala patriť príslušná znalosť európskeho a
vnútroštátneho právneho prostredia, v ktorom budú musieť pracovať.
Veterinárni lekári by mali mať primerané základné kompetencie špecifické pre príslušné
druhy alebo skupiny druhov (a súvisiace postupy), napríklad v oblasti veterinárneho lekárstva
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a vedy zameraných na laboratórne zvieratá vrátane príslušných kompetencií, ktoré nie sú
zahrnuté v normálnych osnovách veterinárneho lekárstva.
Presné vymedzenie potrieb ďalšieho odborného vzdelávania bude závisieť od činností
zariadenia (napr. od daných druhov a typov činností, napr. ako chovateľ/dodávateľ verzus
používateľ).
Modulárny prístup k tomuto potrebnému ďalšiemu odbornému vzdelávaniu maximalizuje
efektívnosť odborného vzdelávania prostredníctvom individuálneho prispôsobenia, ktorým sa
zabezpečí prispôsobenie kompetencií potrebám zariadenia a veterinárneho lekára.
Základné spôsobilosti by sa mali optimálne nadobudnúť pred začatím plnenia úlohy UVL
alebo čo najskôr potom.
UVL by mal mať ukončené odborné vzdelávanie v nasledujúcich moduloch:







modul 1 – „Vnútroštátne právne predpisy“ s doplnkovými výsledkami
vzdelávania, ako sú opísané v module 24 (24.1 – 24.5),
modul 9 – „Etika, dobré životné podmienky zvierat a zásada troch R“ (2. úroveň)
s doplnkovými výsledkami vzdelávania, ako sú opísané v module 24 (24.6 –
24.12),
modul 10 – „Návrh postupov a projektov“,
modul 50 – „Predstavenie miestneho prostredia“,
modul 24 – „Určený veterinárny lekár“.

NPR
UVL by mal byť zodpovedný za svoj vlastný ďalší rozvoj relevantný pre jeho prácu s cieľom
udržať si a rozvíjať svoju spôsobilosť. UVL by sa mal u vnútroštátnych veterinárnych
regulačných orgánov informovať o minimálnych požiadavkách na NPR v krajine, kde
pracuje.
Do NPR sa môžu počítať rôzne formy, ako napríklad konferencie, literatúra, oficiálne kurzy,
návštevy pracovísk, stáže, kongresy alebo interakcie s kolegami. V niektorých prípadoch v
závislosti od osobnej voľby sa NPR môže začleniť do kariérneho rozvoja vedúceho k ďalšej
kvalifikácii, ako je napríklad osvedčenie v oblasti laboratórneho veterinárneho lekárstva
(napr. certifikát CertLAS v Spojenom kráľovstve), vnútroštátny diplom v oblasti
laboratórneho veterinárneho lekárstva (napr. Fachtierarzt für Versuchstiere v Nemecku) alebo
diplom ECLAM (European College of Laboratory Animal Medicine).
UVL sú zodpovední za uchovávanie záznamov o svojom NPR.
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Používanie živých zvierat na účely vzdelávania a odborného vzdelávania
Môže byť užitočné oddeliť pojmy vzdelávanie a odborné vzdelávanie a vymedziť, čo sa pod
nimi rozumie, pretože môžu zahŕňať rôzne obavy v súvislosti s použitím zvierat: Vzdelanie
možno interpretovať v zásade ako odovzdávanie všeobecných zásad (napr. o anestézii) s
cieľom získať vedomosti, pričom odborné vzdelávanie by sa mohlo týkať predovšetkým
výučby praktických zručností7.
Používanie živých zvierat na účely vzdelávania a odborného vzdelávania, ktoré môžu
spôsobovať zvieratám bolesť, utrpenie, strach alebo trvalé poškodenie (ako sú vymedzené v
článku 3 ods. 1), si bude vyžadovať schválenie projektu.
Rozsah, v akom je používanie zvierat povolené, sa v jednotlivých členských štátov značne
líši a vyjadrujú sa pomerne rôznorodé pohľady, počínajúc napríklad ich rutinným používaním
pri získavaní zručností až po výnimočné použitie za veľmi osobitných okolností.
Za všetkých okolností by však mal existovať premyslený a štruktúrovaný prístup k
používaniu zvierat vo vzdelávaní a odbornom vzdelávaní. V každej žiadosti o použitie živých
zvierat je potrebné plne preskúmať použitie alternatívnych stratégií a predstaviť konkrétne
ciele a vymedzené prínosy.
Ak použitie živých zvierat možno odôvodniť a je možné zabezpečiť schválenie projektu,
často sa použijú ďalšie obmedzenia na minimalizáciu počtu zvierat alebo utrpenia, ako je
napríklad obmedzenie krutosti na slabú úroveň a opätovné použitie zvierat v anestézii bez
možnosti zotavenia.
Rozdielne pohľady na používanie zvierat v odbornom vzdelávaní viedli k prípadom, keď sa
vedci z jedného členského štátu, ktorý obmedzuje používanie zvierat v oblasti vzdelávania a
odborného vzdelávania, zúčastňovali kurzov v iných členských štátoch, aby mohli
navštevovať predovšetkým kurzy, v ktorých sa používajú zvieratá, s cieľom rozvíjať si
manuálne zručnosti. Jedným z uvedených príkladov bol rozvoj zručností v oblasti prenosu
embryí v rámci programu genetických úprav.
V ideálnom prípade by v rámci EÚ panovalo spoločné porozumenie, pokiaľ ide o podmienky,
za ktorých sa živé zvieratá vyžadujú na vzdelávanie a odborné vzdelávanie, a výsledky
žiadostí o takéto použitie zvierat by boli podobné.
V tomto kontexte je dôležité si uvedomiť, že prijatím smernice sa považuje za prijateľné
používať zvieratá na účely vysokoškolského vzdelávania a odborného vzdelávania s cieľom
získať, udržať si alebo zlepšiť si zručnosti potrebné na výkon povolania v EÚ. Súčasná
diskusia sa preto nezameriava na to, či je používanie zvierat opodstatnené, ale za akých
podmienok je opodstatnené.

7

V článku 5 písm. f) smernice 2010/63/EÚ sa odborné vzdelávanie opisuje ako odborné vzdelávanie „na účely
získania, udržania si alebo zlepšenia zručností potrebných na výkon povolania“.
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Odôvodnenie používania živých zvierat pri vzdelávaní
Používanie živých zvierat na účely vzdelávania sa vníma rozdielne. V mnohých členských
štátoch sa používanie zvierat na tento účel už mnoho rokov znižuje. Pokiaľ sa v niektorých
inštitúciách (napríklad na mnohých lekárskych školách) podarilo dosiahnuť vzdelávanie bez
použitia živých zvierat, je otázne, prečo by sa to nedalo dosiahnuť aj inde. V tejto oblasti
navyše prebieha rýchly vývoj nových alternatívnych metód/stratégií výučby, ktoré sú čoraz
dostupnejšie.
Žiadateľ musí podrobne stanoviť kontext, v ktorom sú zvieratá potrebné, vysvetliť zvažované
alternatívy a dôvody ich zamietnutia, osobitné vzdelávacie ciele, ktoré sa majú dosiahnuť, a
spôsob, ako žiadateľ určí, či boli splnené.
Žiadateľ by mal takisto vysvetliť, prečo na preukázanie princípov nemožno použiť
pozorovania a údaje z vedeckých postupov prebiehajúcich v rámci zriadenia.
Príklady prínosov pre vzdelávanie, ktoré treba zvážiť pri posudzovaní návrhov projektov na
vzdelávacie účely, sú


potreba pochopiť a naučiť sa variabilitu reakcií u živých jedincov,



kontextuálne vzdelávanie v konkrétnom vedeckom prostredí,



možnosť „expozície“ pre študentov, na základe ktorej si vytvoria názor na danú
problematiku.

Zdôvodnenie používania živých zvierat pri odbornom vzdelávaní
Používanie živých zvierat na účely odborného nácviku zručností potrebných na výkon
povolania bolo prediskutované samostatne.
Na rozdiel od používania zvierat vo vzdelávaní možno ich používanie pri odbornom
vzdelávaní zdôvodniť ľahšie.
Odborné vzdelávanie s použitím živých zvierat by malo byť obmedzené pre osoby, ktoré sú
vo fáze kariérneho rozvoja, v ktorej sa používanie zvierat považuje za nevyhnutné – pre
osoby, ktoré budú


pracovať so zvieratami,



používať zvieratá pri vedeckých projektoch a



vyžadovať použitie zvierat na rozvoj chirurgických zručností na klinické účely.

Žiadosti o schválenie projektov a hodnotenie používania živých zvierat pri vzdelávaní a
odbornom vzdelávaní
Všetky žiadosti o použitie živých zvierat pri vzdelávaní a odbornom vzdelávaní si vyžadujú
dôkladné zváženie, ktoré má zabezpečiť, že použitie zvieraťa je nevyhnutné na splnenie
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cieľov vzdelávania alebo odborného vzdelávania a že žiadna iná alternatívna stratégia by
nebola postačujúca.
Pri každom návrhu na použitie zvieraťa sa v žiadosti musí vysvetliť, ako zvieratá zapadajú do
celkového programu vzdelávania alebo odborného vzdelávania. Konsenzuálny dokument o
hodnotení projektov a spätnom posúdení8 obsahuje rad vopred sformulovaných otázok, ktorý
slúži na zostavenie šablóny žiadosti o schválenie projektu s cieľom umožniť uvedenie
potrebných informácií.
Vo všeobecnosti sa používa stupňovitý prístup – používanie iných alternatív ako použitie
zvierat, práca s kadávermi, a až nakoniec živé zvieratá.
1. Bez použitia zvierat





teória,
predvedenie postupov/techník (alebo fyziologických reakcií), napríklad pomocou
obrázkov, videí, interaktívnych audio-vizuálnych nástrojov,
pozorovanie spôsobilej osoby vykonávajúcej postup naživo ako súčasť existujúcej
štúdie,
cvičenie technických/praktických zručností na „simulátoroch“.

2. Používanie kadáverov
3. Používanie živých zvierat
a. Zvieratá (pod anestéziou) bez možnosti zotavenia


Zvieratá sa odporúča používať na viac ako jednu techniku, pretože
ujma pre zviera je rovnaká.

b. Používanie zvierat pri vedomí




Ak postup nebude mať vplyv na výsledok experimentu alebo
významný vplyv na krutosť, odborné vzdelávanie možno vykonať na
zvieratách v rámci existujúcej štúdie.
Odborné vzdelávanie by sa vždy malo začať s výučbou príslušných
techník zaobchádzania s danými druhmi.

Pri rozvíjaní manuálnych zručností by účastníci vzdelávania mali pristúpiť k používaniu
živých zvierat iba vtedy, ak preukázali zodpovedajúce schopnosti pri práci v simulátore a na
kadáveroch.
Stupňovitý prístup by mal byť súčasťou systematického posúdenia pri hodnotení projektu na
účely vzdelávania/odborného vzdelávania. Pozornosť treba venovať aj nasledujúcim
aspektom:
8

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/pdf/guidance/project_evaluation/sk.pdf
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typ účastníkov vzdelávania – požadované zručnosti, informácia, že sa budú využívať,



pôvod zvierat, ktoré majú byť použité, napr. zvieratá z prebytočného stavu, zvieratá z
dokončených štúdií, ktoré ešte neboli usmrtené eutanáziou.

Uznáva sa však, že osoba nebude plne spôsobilá, kým nezíska dostatočné priame skúsenosti s
výkonom postupu. Z tohto dôvodu je potrebné zabezpečiť vhodnú štruktúru dohľadu a
posudzovania spôsobilosti, aby sa pri nadobúdaní skúseností zvieratám nespôsobovala
zbytočná bolesť, utrpenie, strach alebo trvalé poškodenie.
Prijateľná „krutosť“ v rámci vzdelávania alebo odborného vzdelávania
Krutosť postupov by mala byť obmedzená na stupeň „bez možnosti zotavenia“ alebo
„slabé“.
Uznáva sa však, že k tejto všeobecnej zásade možno prijať zriedkavé, dobre odôvodnené
výnimky.
Príklady takýchto výnimiek sú:


odborné vzdelávanie chirurgov zamerané na implantáciu pomôcky, keď by mohlo
byť dôležité vyhodnotiť úspešnosť počas fázy zotavovania,



príprava vzdelávacieho materiálu, ktorý v budúcnosti nahradí používanie živých
zvierat.

Výnimky by sa vždy mali posudzovať v každom prípade individuálne s patričným
ohľadom na ujmy, prínosy a vzdelávaciu hodnotu navrhovanej práce.
Keďže v oblasti vzdelávania a odborného vzdelávania sa zvieratá často používajú pri
viacerých príležitostiach, osobitnú pozornosť treba venovať kumulatívnym účinkom
techník, ktoré sa považujú za „nižšie ako podprahové alebo podprahové“, ktoré pri použití
v kombinácii alebo pri viac než jednej príležitosti (viacnásobne) môžu viesť ku krutosti,
ktorá je pri opakovaní „vyššia“ alebo „nad minimálnym prahom“.
Nikdy nemožno dostatočne zdôrazniť význam a dostupnosť spôsobilého dohľadu. Tieto
aspekty treba osobitne riešiť a hodnotiť v návrhoch projektov, pri ktorých sa používajú
živé zvieratá na účely vzdelávania a odborného vzdelávania.
Prechod z „odborného vzdelávania“ k „práci pod dohľadom“
Jedným z hlavných argumentov pre používanie živých zvierat na odborné vzdelávanie je
zabezpečiť, aby jednotlivec pri vykonávaní postupov tieto postupy uskutočňoval spôsobilo,
bez nepriaznivého vplyvu na vedecký výsledok z dôvodu nesprávnej techniky.
To neplatí pre všetky štúdie, napríklad pre odbery krvi v štúdiách in vitro, kde síce nemusí
dôjsť k nepriaznivému vplyvu na vedecký výsledok, ale pretrváva možnosť nepriaznivých
dôsledkov pre dobré životné podmienky zvierat.
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Keďže dosiahnutie spôsobilosti bude u každého jednotlivca trvať rôzne dlho, nemožno
stanoviť žiadne prísne a nekompromisné pravidlá, napríklad koľko zvierat treba použiť na
účely odborného vzdelávania pred začatím vykonávania vedeckých postupov pod dohľadom.
To len zdôrazňuje význam dobre integrovaného programu odborného vzdelávania, dohľadu a
posudzovania spôsobilosti. Jednotlivec by mal vykonávať vedecké postupy po prvýkrát len
pod dohľadom, a to na základe istého informovaného zváženia jeho schopností a možného
vplyvu nesprávnej techniky na vedu a dobré životné podmienky zvierat zo strany
dohliadajúceho pracovníka.
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Príloha I
Moduly a súvisiace výsledky vzdelávania
Časť 1: Modulárna štruktúra
Cieľom tohto dokumentu je poskytnúť usmernenie pre členské štáty a osoby zapojené do
starostlivosti o zvieratá a ich používanie v zmysle smernice 2010/63/EÚ v súvislosti s
minimálnymi odporúčanými požiadavkami na odborné vzdelávanie podľa smernice EÚ
2010/63/EÚ (článok 23 a príloha V). Má umožniť vypracovanie rámca vzdelávania a
odborného vzdelávania v EÚ, ktorý bude zahŕňať praktické kompetencie, odborné
vzdelávanie a nepretržitý profesionálny rozvoj (NPR) s cieľom zabezpečiť spôsobilosť
personálu a uľahčiť voľný pohyb personálu v rámci členských štátov a medzi nimi.
Tu prijatý prístup založený na modulárnej štruktúre a súvisiacich výsledkoch vzdelávania
vychádza z toho, že odborné vzdelávanie by malo korelovať s potrebami. Je dôležité si
uvedomiť, že tento dokument sa týka skôr výstupov a nie procesov a nemá byť normatívny.
Školitelia si môžu pružne voliť obsah kurzu, školiace materiály a metódy realizácie, ktoré
zabezpečia
výsledky
vzdelávania
spôsobom,
ktorý
zodpovedá
ich
vnútroštátnym/miestnym/inštitucionálnym alebo individuálnym/skupinovým požiadavkám.
Pri začleňovaní doplnkových informácií pri realizácii odborného vzdelávania špecificky
podľa individuálnych potrieb sa školitelia môžu riadiť vlastným úsudkom.
1) Modulárna štruktúra
Predstavené moduly zahŕňajú všetky moduly považované za minimálne odborné vzdelanie
potrebné na to, aby osoba mohla vykonávať funkciu (A až D)9, ako aj niektoré doplnkové
moduly požadované na plnenie špecifických úloh, napríklad chirurgické zákroky. Uznáva sa,
že v niektorých prípadoch, uvedených ďalej, bude odborné vzdelávanie zahŕňať praktické
vzdelávanie vykonávané pod dohľadom. Všetky moduly napokon možno zrealizovať
samostatne, ale predpokladá sa, že organizátori kurzov môžu kombinovať jednotlivé moduly
tak, aby poskytovali kurzy vhodné pre určitú funkciu alebo osobitné potreby odborného
vzdelávania.
Moduly (pozri nasledujúcu tabuľku) možno zoskupiť do troch kategórií:
1. Základné moduly predstavujú základné teoretické odborné vzdelávanie všetkých
pracovníkov vykonávajúcich ktorúkoľvek funkciu A až D z článku 23. Absolvovanie
všetkých základných modulov je povinné pre funkcie A, B a C, D [v prípade funkcie D je ako
alternatívna možnosť vytvorený osobitný individuálny kurz (pozri ďalej v texte)]. Zahŕňa
modul 1 venovaný vnútroštátnym právnym predpisom.
9

Funkcie podľa článku 23 ods. 1: A = osoba vykonávajúca postupy na zvieratách, B = osoba navrhujúca
postupy a projekty, C = osoba vykonávajúca starostlivosť o zvieratá, D = osoba usmrcujúca zvieratá.
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2. Moduly pre konkrétne funkcie (nevyhnutné) sú povinným doplnkom k základným
modulom, aby boli splnené potreby minimálneho odborného vzdelávania pre konkrétnu
funkciu.
Odborné vzdelávanie pre funkciu D (usmrcovanie zvierat) možno dosiahnuť absolvovaním
požadovaných základných modulov a modulov pre konkrétne funkcie alebo absolvovaním
alternatívneho prispôsobeného modulu, v ktorom sa kombinujú požadované výsledky
vzdelávania z príslušných základných modulov a modulov pre konkrétne funkcie (modul 6.3
v nasledujúcej tabuľke).
3. Doplnkové moduly a moduly pre konkrétne úlohy – v zmysle zásady korelácie
odborného vzdelávania a požiadaviek sa doplnkovými modulmi „na vyžiadanie“ pre
konkrétne úlohy rieši skutočnosť, že niektoré, ale nie všetky osoby vykonávajúce funkciu
budú potrebovať základné doplnkové vzdelávanie, kým budú môcť vykonávať určitú
kategóriu úloh alebo postupov. Tu opísané moduly pre konkrétne úlohy sa týkajú odborného
vzdelávania, ktoré sa vyžaduje pre široko koncipované kategórie úloh (napr. rozšírená
anestézia pri chirurgických postupoch, pozri modul 21), ale zahŕňajú aj ďalšie úlohy určené v
smernici, napríklad v článkoch 24, 25 a 38.
Odborné vzdelávanie pre konkrétne druhy: po úspešnom absolvovaní počiatočného
modulu odborného vzdelávania pre konkrétne druhy/druhové skupiny si rozšírenie zručností
o ďalšie druhy bude vyžadovať preukázanie dosiahnutia výsledkov vzdelávania pre nové
druhy v rámci toho istého modulu. Pri nových druhoch však netreba opakovať všetky prvky
počiatočného modulu odborného vzdelávania, aby sa dosiahli výsledky vzdelávania
požadované pre ďalšie druhy. Poskytovatelia modulov budú môcť uplatniť vlastný úsudok pri
určovaní, ktoré výsledky vzdelávania budú povinné pre nové druhy, pretože každý prípad
bude potrebné posúdiť individuálne.
Základné moduly – funkcie A, B, C a D
1
2
3.1
4
5
6.1

Vnútroštátne právne predpisy
Etika, dobré životné podmienky zvierat a zásada troch R (1. úroveň)
Základná a príslušná biológia – podľa druhu (teória)
Starostlivosť o zvieratá, zdravie a riadenie zvierat – podľa druhu (teória)
Rozpoznávanie bolesti, utrpenia a strachu – podľa druhu
Humánne spôsoby usmrcovania (teória)

(Nevyhnutné) moduly pre konkrétne funkcie – funkcia A
3.2
7
8

Základná a príslušná biológia – podľa druhu (prax)
Minimálne invazívne postupy bez anestézie – podľa druhu (teória)
Minimálne invazívne postupy bez anestézie – podľa druhu (zručnosti)

(Nevyhnutné) moduly pre konkrétne funkcie – funkcia B
7
9

Minimálne invazívne postupy bez anestézie – podľa druhu (teória)
Etika, dobré životné podmienky zvierat a zásada troch R (2. úroveň)
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10
11

Návrh postupov a projektov (1. úroveň)
Návrh postupov a projektov (2. úroveň)

(Nevyhnutné) moduly pre konkrétne funkcie – funkcia C
3.2

Základná a príslušná biológia – podľa druhu (prax)

(Nevyhnutné) moduly pre konkrétne funkcie – funkcia D
3.2 Základná a príslušná biológia – podľa druhu (prax)
6.2 Humánne spôsoby usmrcovania (zručnosti)
Alternatívne
6.3 Samostatný modul (len) pre funkciu D
Doplnkové moduly pre konkrétne úlohy
20
21
22
23
24
25

Anestézia pri menších postupoch
Rozšírená anestézia pri chirurgických a dlhotrvajúcich postupoch
Zásady chirurgie
Rozšírené postupy chovu zvierat, starostlivosti obohatenia prostredia
Určený veterinárny lekár
Hodnotiteľ projektu

Ďalšie doplnkové moduly
50
51

Predstavenie miestneho prostredia (zariadenia) pre osoby vykonávajúce osobitné
roly v zmysle smernice
Poskytovanie a získavanie informácií

Časť 2: Výsledky vzdelávania
Výsledky vzdelávania, vyjadrené formou merateľných slovies (pozri prílohu) pomáhajú
vymedziť zručnosti a znalosti, ktoré by účastníci kurzu mali vedieť preukázať v čase
hodnotenia týchto výsledkov vzdelávania.
Po prvé – vznikol dojem, že organizátorom kurzov by pomohol primerane podrobný zoznam,
ale je potrebné znovu zopakovať, že tento zoznam nemá byť normatívny.
Po druhé – hoci merateľné slovesá použité v tomto dokumente pomáhajú opísať rozsah
relevantných tém, väčšinou sú písané na jednoduchej úrovni „vedomostí“ a „chápania“.
Existuje však silný argument, že moderná výučba by mala presahovať tento rámec vždy, keď
je to možné, a podporovať kritické myslenie (napr. hodnotenie; pozri hierarchiu merateľných
slovies v prílohe). Organizátorom kurzov preto odporúčame podporovať „učenie sa do hĺbky“
vždy, keď je to možné, a to už od počiatočného odborného vzdelávania, a nie len
memorovanie faktov alebo napodobňovanie úkonov (niektoré príklady sa uvádzajú v
prílohe).
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Uznáva sa, že dosiahnutie praktických výsledkov vzdelávania môže byť oddelené od
výsledkov vzdelávania na základe teórie/vedomostí. V prípadoch, keď neexistuje riziko
spôsobenia bolesti, strachu, utrpenia alebo trvalého poškodenia zvierat, môže účastník
vzdelávania pristúpiť k práci pod dohľadom skôr, než sa zhodnotia výsledky vzdelávania,
ktoré dosiahol. Keďže vedecké postupy nesú riziko spôsobenia bolesti, utrpenia, strachu
alebo trvalého poškodenia, pred dosiahnutím výsledkov vzdelávania by sa mali vykonávať
iba úlohy týkajúce sa starostlivosti o zvieratá a chovu (funkcia C).
Vo všetkých ostatných prípadoch sa výsledky vzdelávania v rámci modulu musia dosiahnuť v
súlade s dohodnutými kritériami úspešnosti stanovenými poskytovateľom kurzu skôr, než
osoba začne vykonávať prácu pod dohľadom. Výsledkom by mala byť prijateľná úroveň
porozumenia predmetu, ktorá zabezpečí, aby sa pri práci pod dohľadom nespôsobovala
zbytočná bolesť, utrpenie, strach alebo trvalé poškodenie.
Je dôležité si uvedomiť, že dosiahnutie týchto výsledkov vzdelávania neznamená, že účastník
vzdelávania dosiahol praktickú spôsobilosť. Spôsobilosť a kompetencie10 sa dosiahnu
praktickým uplatňovaním nadobudnutých vedomostí a skúseností získaných prácou.
Kompetencie sa hodnotia samostatne od výsledkov vzdelávania.
Časť 3: Moduly
Moduly sa číslujú nasledujúcim spôsobom, ktorý umožňuje priebežne zaradiť novovytvorené
moduly:
1 – 19

– základné moduly a moduly pre konkrétne funkcie podľa článku 23,

20 – 49

– moduly pre konkrétne úlohy a doplnkové moduly súvisiace so zručnosťami,

50 a viac

– ďalšie doplnkové moduly

10

Spôsobilosť: kombinácia vedomostí, zručností a správania, ktoré slúžia na zlepšenie výkonu (široko
koncipovaný pojem, v ktorom sa berú do úvahy zručnosti, vedomosti a skúsenosti).
Kompetencia: schopnosť jedinca riadne plniť úlohu (oveľa užší pojem, založený na danej činnosti alebo úlohe).
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ZOZNAM MODULOV

1
2
3.1
3.2
4
5
6.1
6.2
6.3
7
8
9
10
11

Vnútroštátne právne predpisy
Etika, dobré životné podmienky zvierat a zásada troch R (1. úroveň)
Základná a príslušná biológia – podľa druhu (teória)
Základná a príslušná biológia – podľa druhu (prax)
Starostlivosť o zvieratá, zdravie a riadenie zvierat – podľa druhu (teória)
Rozpoznávanie bolesti, utrpenia a strachu – podľa druhu
Humánne spôsoby usmrcovania (teória)
Humánne spôsoby usmrcovania (zručnosti)
Humánne spôsoby usmrcovania – alternatívny samostatný modul pre funkciu D
Minimálne invazívne postupy bez anestézie – podľa druhu (teória)
Minimálne invazívne postupy bez anestézie – podľa druhu (zručnosti)
Etika, dobré životné podmienky zvierat a zásada troch R (2. úroveň)
Návrh postupov a projektov (1. úroveň)
Návrh postupov a projektov (2. úroveň)
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Modul 1: Vnútroštátne právne predpisy [Vnútroštátny – základný]
Tento modul poskytuje primeranú úroveň chápania vnútroštátneho a medzinárodného
právneho a regulačného rámca, v ktorom sa vytvárajú a riadia projekty zahŕňajúce zvieratá,
ako aj chápania zákonných povinností zainteresovaných osôb, t. j. osôb vykonávajúcich
postupy na zvieratách, navrhujúcich postupy a projekty, vykonávajúcich starostlivosť o
zvieratá alebo usmrcujúcich zvieratá. Modul môže zahŕňať aj iné súvisiace právne predpisy.
Výsledky vzdelávania
Účastníci vzdelávania by mali byť schopní:
1.1. identifikovať a opísať vnútroštátne právne predpisy a usmernenia aj právne
predpisy a usmernenia EÚ, ktoré upravujú vedecké používanie zvierat, a najmä činnosti
osôb vykonávajúcich vedecké postupy zahŕňajúce zvieratá,
1.2. identifikovať a opísať súvisiace právne predpisy týkajúce sa dobrých životných
podmienok zvierat,
1.3 opísať schválenie potrebné pred tým, ako osoba začne pôsobiť ako používateľ,
chovateľ alebo dodávateľ laboratórnych zvierat, a najmä schválenie vyžadované k
projektom, prípadne k jednotlivcom,
1.4. uviesť dostupné zdroje informácií a podpory (v súvislosti s vnútroštátnymi
právnymi predpismi),
1.5. opísať rolu personálu spomínanú v článku 24, 25 a 26 a jeho zákonné povinnosti a
iné povinnosti podľa vnútroštátnych právnych predpisov,
1.6. opísať roly a povinnosti miestnych orgánov pre dobré životné podmienky zvierat a
národných výborov na ochranu zvierat používaných na vedecké účely,
1.7. uviesť, kto je zodpovedný za právny súlad v zariadení a ako možno plniť túto
zodpovednosť (napr. prostredníctvom miestneho orgánu pre dobré životné podmienky
zvierat),
1.8. opísať, kedy sa postup stáva regulovaným podľa vnútroštátnych právnych
predpisov (minimálny prah bolesti, utrpenia, strachu alebo trvalého poškodenia),
1.9. uviesť, kto nesie primárnu zodpovednosť za zvieratá podrobujúce sa postupom,
1.10. uviesť, ktoré druhy, vrátane príslušných vývojových štádií, sú zahrnuté do
rozsahu pôsobnosti smernice/vnútroštátneho právneho predpisu,
1.11. uviesť podmienky, za ktorých by sa zvieratá v rámci rozsahu pôsobnosti tejto
smernice mali humánne usmrtiť alebo vyradiť zo štúdie, aby boli veterinárne ošetrené,
1.12. opísať legislatívne kontroly týkajúce sa usmrcovania zvierat chovaných alebo
používaných na vedecké postupy.
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Modul 2: Etika, dobré životné podmienky zvierat a zásada troch R (1. úroveň)
[základný]
Tento modul poskytuje usmernenie a informácie, ktoré osobám pracujúcim so zvieratami
umožnia identifikovať a pochopiť etické otázky a problematiku dobrých životných
podmienok zvierat vyplývajúce z používania zvierat vo vedeckých postupoch vo
všeobecnosti, a v prípade potreby aj v rámci ich vlastného pracovného programu, a vhodne na
tieto otázky reagovať. Poskytuje informácie, ktoré osobám umožnia pochopiť a uplatniť
základné princípy zásady troch R.
Výsledky vzdelávania
Účastníci vzdelávania by mali byť schopní:
2.1. opísať rôzne názory v rámci spoločnosti týkajúce sa vedeckého používania zvierat
a uznať potrebu rešpektovať takéto názory,
2.2. opísať zodpovednosť človeka pri práci s výskumnými zvieratami a uznávať
význam korektného a humánneho postoja k práci so zvieratami vo výskume,
2.3. identifikovať etické otázky a problematiku dobrých životných podmienok zvierat
pri svojej vlastnej práci a uvedomovať si dôsledky svojho konania a byť schopný o nich
uvažovať,
2.4. uvedomovať si, že dodržiavanie etických princípov môže prispieť k dlhodobej
dôvere širokej verejnosti k vedeckému výskumu a jeho akceptácii,
2.5. opísať, ako právne predpisy vychádzajú z etického rámca, podľa ktorého sa musí 1)
zvážiť pomer ujmy a prínosu projektu (posudzovanie ujmy a prínosu), 2) uplatňovať
zásada troch R s cieľom minimalizovať ujmu a maximalizovať prínosy a 3) podporovať
postup zabezpečujúci dobré životné podmienky zvierat,
2.6. opísať a diskutovať o význame zásady troch R ako smerodajnej zásady pri
používaní zvierat na vedecké postupy,
2.7. vysvetliť päť slobôd a ich uplatňovanie pri laboratórnych druhoch,
2.8. opísať koncepciu ujmy pre zviera vrátane utrpenia, ktorému možno a nemožno
predchádzať, priameho, vedľajšieho a kumulatívneho utrpenia,
2.9. opísať systém klasifikácie krutosti a uviesť príklady z každej kategórie. Opísať
kumulatívnu krutosť a jej vplyv na klasifikáciu krutosti,
2.10. opísať predpisy týkajúce sa opätovného použitia zvierat,
2.11. opísať význam dobrých životných podmienok zvierat vrátane ich vplyvu na
vedecké výsledky, ako aj z hľadiska spoločenských a morálnych dôvodov,
2.12. opísať potrebu kultúry starostlivosti a rolu jednotlivca pri príspevku k tejto
kultúre,
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2.13. opísať relevantné zdroje informácií týkajúce sa etiky, dobrých životných
podmienok zvierat a uplatňovania zásady troch R,
2.14. poznať rôzne vyhľadávacie nástroje (napr. vyhľadávacie usmernenia EURL
ECVAM, Go3Rs) a spôsoby vyhľadávania (napr. systematické prehľady, metaanalýza).

45

Modul 3.1: Základná a príslušná biológia – podľa druhu (teória) [základný]
Tento modul poskytuje úvod do základných princípov správania sa zvierat, starostlivosti o ne,
biológie a chovu zvierat. Zahŕňa informácie týkajúce sa anatómie a fyziologických funkcií
vrátane rozmnožovania, správania a rutinného chovu zvierat a postupov obohatenia
prostredia. Nemá poskytnúť viac ako minimálne základné informácie, ktoré potrebuje osoba
schopná začať pracovať pod dohľadom.
Po absolvovaní tohto modulu nasleduje praktické odborné vzdelávanie pod dohľadom, ktoré
každej osobe poskytne odborné znalosti a zručnosti potrebné na vykonávanie ich konkrétnej
funkcie. Požiadavky na praktické odborné vzdelávanie sa nevyhnutne budú líšiť v závislosti
od funkcie.
Výsledky vzdelávania
Účastníci vzdelávania by mali byť schopní:
3.1.1. opísať základnú anatómiu, fyziológiu, rozmnožovanie a správanie príslušných
druhov,
3.1.2. rozpoznať a opísať životné udalosti, ktoré môžu spôsobiť utrpenie, ako je
napríklad výber, preprava, umiestnenie, chov, manipulácia a postupy (na základnej
úrovni),
3.1.3. uviesť, ako dobré životné podmienky zvierat môžu podporovať dobrú vedu, napr.
vysvetliť, ako neuspokojenie biologických a etologických potrieb môže ovplyvniť
výsledok postupov,
3.1.4. uviesť, ako chov a starostlivosť môžu ovplyvniť výsledok experimentu a
potrebný počet zvierat, napr. ak priestor v miestnosti ovplyvňuje výsledok, teda
randomizácia,
3.1.5. opísať výživové požiadavky príslušných druhov zvierat a vysvetliť, ako ich
možno splniť,
3.1.6. opísať význam poskytovania obohateného prostredia (vhodného z hľadiska
daného druhu aj vedy) vrátane sociálneho umiestnenia a príležitostí na cvičenie,
odpočinok a spánok,
3.1.7. ak je to pre daný druh relevantné, uvedomovať si existenciu rôznych kmeňov a
skutočnosť, že môžu mať rôzne vlastnosti, ktoré majú vplyv na dobré životné
podmienky zvierat a aj vedu,
3.1.8. uvedomovať si, že zmeny genómu v príslušných druhoch môžu nepredpokladane
a veľmi mierne ovplyvňovať fenotyp, a teda je dôležité tieto zvieratá veľmi pozorne
sledovať,
3.1.9. viesť a interpretovať presné a komplexné záznamy o zvieratách držaných v
zariadení, ako aj o ich dobrých životných podmienkach.
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Modul 3.2: Základná a príslušná biológia – podľa druhu (prax) [konkrétne pre funkcie
A, C a D]
3.2.1. Schopnosť pristúpiť k zvieraťu, manipulovať s ním/zobrať ho a obmedziť mu
pohyb a vrátiť ho do klietky/ohrady pokojne, s istotou a empaticky, aby sa zviera nebálo a
nespôsobovala sa mu ujma.
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Modul 4: Starostlivosť o zvieratá, zdravie a riadenie zvierat – podľa druhu (teória)
[základný]
Tento modul poskytuje informácie o rôznych aspektoch zdravia zvierat, starostlivosti o ne a
riadenia zvierat vrátane environmentálnych opatrení, postupov chovu, stravovania,
zdravotného stavu a chorôb. Zahŕňa aj príslušné základné výsledky vzdelávania týkajúce sa
osobného zdravia a zoonóz.
Výsledky vzdelávania
Účastníci vzdelávania by mali byť schopní:
4.1. opísať vhodnú rutinu a postupy chovu z hľadiska údržby, starostlivosti a dobrých
životných podmienok pre celý rad zvierat používaných vo výskume, v prípade potreby
vrátane malých laboratórnych druhov a veľkých druhov zvierat,
4.2. opísať vhodné podmienky prostredia a umiestnenia laboratórnych zvierat a spôsob
monitorovania podmienok, identifikovať dôsledky pre zviera vyplývajúce z
nevhodných podmienok prostredia,
4.3. uvedomovať si, že zmeny alebo narušenie cirkadiánnych alebo fotoperiodických
hodín môže mať vplyv na zvieratá,
4.4. opísať biologické dôsledky aklimatizácie, privykania si a výcviku,
4.5. opísať spôsob organizácie zariadenia so zvieratami s cieľom udržať primeraný
zdravotný stav zvierat pre vedecké postupy,
4.6. opísať spôsob zabezpečenia vody a vhodnej stravy pre laboratórne zvieratá vrátane
získavania, uchovávania a predkladania vhodných potravín a vody,
4.7. uviesť metódy primeraného, bezpečného a humánneho manipulovania, zisťovania
pohlavia alebo obmedzenia pohybu jedného alebo viacerých vymenovaných druhov na
účely bežných vedeckých postupov a preukázať chápanie týchto metód,
4.8. vymenovať rôzne metódy označovania jednotlivých zvierat a uviesť výhody a
nevýhody jednotlivých metód,
4.9. uviesť možné riziká chorôb v zariadení so zvieratami vrátane špecifických
predisponujúcich faktorov, ktoré môžu byť významné. Vymenovať dostupné metódy
udržiavania primeraného zdravotného stavu (vrátane používania bariér, rôznych úrovní
obmedzenia pohybu, použitia hliadok podľa druhov),
4.10. opísať vhodné chovateľské programy,
4.11. opísať spôsob využitia geneticky pozmenených zvierat pre vedecký výskum a
význam veľmi pozorného sledovania týchto zvierat,
4.12. uviesť správne postupy zabezpečenia zdravia zvierat, ich dobrých životných
podmienok a starostlivosti o zvieratá počas ich prepravy,
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4.13. uviesť možné nebezpečenstvá pre zdravie človeka súvisiace s kontaktom s
laboratórnymi zvieratami (vrátane alergie, úrazu, infekcie, zoonózy) a spôsoby ich
prevencie.
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Modul 5: Rozpoznávanie bolesti, utrpenia a strachu – podľa druhu [základný]
Tento modul pripraví jednotlivcov na to, aby vedeli identifikovať normálny stav a správanie
pokusných zvierat, a umožní im rozlíšiť normálne zviera od zvieraťa vykazujúceho známky
bolesti, utrpenia alebo strachu, ktoré môžu byť dôsledkom takých faktorov vrátane prostredia,
chovu alebo vplyvu experimentálnych protokolov. Zároveň poskytne informácie týkajúce sa
klasifikácie krutosti, kumulatívnej krutosti a používania humánnych ukončení postupov.
Výsledky vzdelávania
Účastníci vzdelávania by mali byť schopní:
5.1. rozpoznávať normálne alebo žiaduce správanie a vzhľad jedincov v rámci druhu,
prostredia a fyziologického stavu,
5.2. rozpoznať abnormálne správanie a známky nepohodlia, bolesti, utrpenia alebo
strachu, ako aj známky pozitívnej pohody a poznať zásady zvládania bolesti, utrpenia a
strachu,
5.3. diskutovať o faktoroch, ktoré je potrebné zvážiť, a dostupných metódach
posudzovania a zaznamenávania dobrých životných podmienok zvierat, napr. pomocou
bodovacích hárkov,
5.4. opísať, čo je humánne ukončenie postupu. Určiť kritériá, ktoré sa používajú pri
stanovovaní humánneho ukončenia postupov. Vymedziť opatrenia, ktoré sa majú prijať
pri dosiahnutí humánneho ukončenia postupu, a zvážiť možnosti zlepšenia metód, aby
bolo možné skončiť pri skoršom ukončení postupu,
5.5. opísať klasifikácie krutosti uvedené v smernici a uviesť príklady pre jednotlivé
kategórie, vysvetliť kumulatívnu krutosť a jej vplyv na klasifikáciu krutosti,
5.6. opísať okolnosti, v ktorých môže byť potrebná anestézia alebo analgézia na
minimalizovanie bolesti, utrpenia, strachu alebo trvalého poškodenia.
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Modul 6: Humánne spôsoby usmrcovania
6.1: Humánne spôsoby usmrcovania (teória) [základný]
V tomto module sa poskytujú informácie o zásadách humánneho usmrcovania a nutnosti, aby
bol vždy k dispozícii niekto, kto v prípade potreby dokáže zviera rýchlo a humánne usmrtiť.
Modul bude zahŕňať informácie a opisy rôznych dostupných metód, údaje o druhoch, pre
ktoré dané metódy sú vhodné, a informácie, ktoré účastníkom vzdelávania pomôžu porovnať
povolené metódy a určiť, ako vybrať najvhodnejšiu metódu.
Výsledky vzdelávania
Účastníci vzdelávania by mali byť schopní:
6.1.1. opísať zásady humánneho usmrcovania (napr. čo predstavuje „humánnu smrť“),
6.1.2. opísať rôzne metódy, ktorými je povolené usmrcovať jednotlivé zvieratá, vplyv
jednotlivých metód na vedecké výsledky a spôsob výberu najvhodnejšej metódy,
6.1.3. vysvetliť, prečo by mal byť vždy k dispozícii niekto, kto je spôsobilý usmrcovať
zvieratá (pracovník starostlivosti o zvieratá alebo osoba vykonávajúca postupy),

6.2: Humánne spôsoby usmrcovania (zručnosti)
[konkrétne pre funkcie D a doplnkový modul pre konkrétne úlohy pre funkcie A a C
podľa potreby]
Tento modul poskytuje praktické odborné vzdelávanie s cieľom premietnuť informácie a
zásady predložené v module 6.1 a bude zahŕňať praktické odborné vzdelávanie v oblasti
metód vhodných pre dané druhy a vhodných metód potvrdenia smrti.
Výsledky vzdelávania
Účastníci vzdelávania by mali byť schopní:
6.2.1. zdatne a humánne vykonať eutanáziu pomocou vhodných techník na príslušných
druhoch laboratórnych zvierat
6.2.2. predviesť spôsob potvrdenia smrti a spôsob nakladania s kadávermi alebo ich inú
likvidáciu.
6.3: Humánne spôsoby usmrcovania – alternatívny samostatný modul pre osoby, ktoré
vykonávajú len funkciu D
Tento modul je určený pre osoby, ktoré vykonávajú len funkciu D. Je nevyhnutným
predpokladom pre túto funkciu. Môže sa realizovať namiesto niekoľkých ďalších modulov u
osôb, ktoré sa budú podieľať iba na humánnom usmrcovaní zvierat. V tomto module sa
spájajú výsledky vzdelávania z modulov, ktoré sa týkajú právnych predpisov, etiky a zásady
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troch R s praktickou manipuláciou so zvieratami, bezpečných pracovných postupov a
teoretických a praktických prvkov modulov venovaných humánnemu usmrcovaniu.
Výsledky vzdelávania
Účastníci vzdelávania by mali byť schopní:
i)

Právne predpisy, zásada troch R a etika (t. j. podmnožina modulov 1 a 2)
6.3.1. opísať regulačný rámec pre vedecké využívanie zvierat, a najmä opatrenia
týkajúce sa vykonávania humánneho usmrcovania a potvrdzovania smrti – vrátane roly
vymenovaných osôb a orgánu pre dobré životné podmienky zvierat,
6.3.2. uvedomovať si rozdielne názory spoločnosti na vedecké využívanie a humánne
usmrcovanie zvierat,
6.3.3. chápať etické zásady, z ktorých vychádza používanie zvierat a svoju vlastnú
rolu, pokiaľ ide o prispievanie ku „kultúre starostlivosti“,
6.3.4. uviesť v súvislostiach spôsoby, ako možno uplatniť zásadu troch R pri
humánnom usmrcovaní zvierat,

ii)

Zaobchádzanie so zvieratami podľa druhov (t. j. podmnožina modulu 3)
6.3.5. predviesť vhodné postupy bezpečného a spôsobilého zaobchádzania s
príslušnými druhmi. Schopnosť pristúpiť k zvieraťu, manipulovať s ním/zobrať ho a
obmedziť mu pohyb a vrátiť ho do klietky/ohrady pokojne, s istotou a empaticky, aby
sa zviera nebálo alebo aby sa mu nespôsobovala ujma. Vysvetliť význam správnej a
bezpečnej prepravy zvierat,
6.3.6. opísať normálne a abnormálne správanie a etologické požiadavky príslušných
druhov a poznať stratégie minimalizovania bolesti, utrpenia a strachu a reagovania na
ne, ako aj byť schopní diskusie o týchto stratégiách,
6.3.7. načrtnúť základné biologické a chovateľské potreby príslušných druhov,

iii)

Bezpečné pracovné postupy
6.3.8. diskutovať o význame správneho skladovania a manipulovania s chemickými
látkami používanými na humánne usmrcovanie a o význame udržiavania hygieny na
pracovisku,
6.3.9. opísať správne postupy riešenia neúmyselnej expozície alebo úniku,
6.3.10. opísať základné hygienické pravidlá v súvislosti s pracoviskom,
6.3.11. uviesť v súvislostiach význam správnej likvidácie rôznych kategórií odpadu
(klinický odpad, nebezpečný odpad a normálny odpad) a opísať vhodné stratégie,
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6.3.12. vysvetliť, ako technické riešenia v kombinácii s osobnými ochrannými
pracovnými pomôckami môžu minimalizovať vystavenie účinkom alergénov z
laboratórnych zvierat a zabrániť senzibilizácii,
6.3.13. identifikovať klinické symptómy často spojené s alergiou na laboratórne
zvieratá,
6.3.14. opísať, čo je zoonóza, a vysvetliť, prečo kontakt s rôznymi druhmi [najmä
primátmi (okrem človeka)] predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské
zdravie,

iv)

Humánne usmrcovanie konkrétnych druhov (moduly 6.1 + 6.2)
6.3.15. opísať zásady humánneho usmrcovania (napr. čo predstavuje „humánnu
smrť“),
6.3.16. opísať rôzne metódy, ktorými je povolené usmrcovať jednotlivé zvieratá,
prípadný vplyv jednotlivých metód na vedecké výsledky a spôsob výberu
najvhodnejšej metódy,
6.3.17. vysvetliť, prečo by mal byť vždy k dispozícii niekto, kto je spôsobilý
usmrcovať zvieratá (pracovník starostlivosti o zvieratá alebo osoba vykonávajúca
postupy),
6.3.18. zdatne a humánne vykonať eutanáziu pomocou vhodných techník na
príslušných druhoch laboratórnych zvierat,
6.3.19. predviesť spôsob potvrdenia smrti a spôsob nakladania s kadávermi alebo ich
inú likvidáciu.
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Modul 7: Minimálne invazívne postupy bez anestézie – podľa druhu (teória) [konkrétne
pre funkcie A a B]
Tento modul poskytuje úvod do teórie týkajúcej sa menších postupov. Poskytuje informácie
o vhodných metódach manipulácie a obmedzenia pohybu a opisuje vhodné techniky
podávania injekcií, dávkovania a odberu vzoriek pre jednotlivé druhy. Modul by mal
poskytnúť dostatočné informácie na to, aby jednotlivec pochopil, čo sa od neho vyžaduje,
skôr, ako prejde k odbornému vzdelávaniu v oblasti praktických stránok týchto zručností pod
dohľadom.
Výsledky vzdelávania
Účastníci vzdelávania by mali byť schopní:
7.1. opísať vhodné metódy a zásady, ktorými sa treba riadiť pri manipulácii so zvieratami
(vrátane metód manuálneho obmedzenia pohybu a používania prostredí s obmedzeným
pohybom),
7.2. opísať biologický vplyv postupov a obmedzenia týkajúce sa fyziológie,
7.3. opísať možnosti zjemnenia postupov a obmedzenia pohybu, napr. prostredníctvom
odborného vzdelávania (pomocou pozitívneho upevňovania návykov), privykania a
socializácie zvierat,
7.4. opísať techniky/postupy zahŕňajúce napríklad podávanie injekcií, odber vzoriek a
techniky dávkovania (cesty/objemy/intervaly), úpravy stravy, podávanie látok cez sondu,
biopsiu tkaniva, testy správania, používanie metabolických klietok,
7.5. opísať spôsob výkonu menších techník a uviesť v súvislostiach príslušné objemy
vzoriek a intervaly odberov pre jednotlivé druhy,
7.6. opísať potrebu presnosti a dôslednosti pri vykonávaní vedeckých postupov a potrebu
správneho zaznamenávania vzoriek a nakladania s nimi,
7.7. opísať vhodné metódy posudzovania dobrých životných podmienok zvierat v
súvislosti s krutosťou postupov a vedieť, aké príslušné opatrenia prijať,
7.8. uvedomovať si, že zjemňovanie je sústavný proces, a vedieť, kde hľadať relevantné
aktuálne informácie,
7.9. opísať biologické dôsledky prepravy, aklimatizácie, podmienok chovu a
experimentálnych postupov na príslušných druhoch a opísať spôsob, ako ich možno
minimalizovať.
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Modul 8: Minimálne invazívne postupy bez anestézie – podľa druhu (zručnosti)
[konkrétne pre funkciu A]
Tento modul zabezpečuje praktické prvky odborného vzdelávania v súvislosti s modulom 7.
Praktický nácvik menších postupov možno vyučovať pomocou viacerých metód s použitím
rôznych nástrojov, ktoré sú k dispozícii a sú určené pre daný účel (pravdepodobne bude
zahŕňať syntetické modely zvierat a používanie kadáverov). Modul by mal byť navrhnutý tak,
aby účastníkovi vzdelávania umožnil dosiahnuť takú úroveň zdatnosti, aby pri začatí práce
pod dohľadom nespôsoboval zvieraťu bolesť, utrpenie, strach alebo trvalé poškodenie.
Výsledky vzdelávania
Účastníci vzdelávania by mali byť schopní:
8.1. vybrať a vysvetliť najlepšie metódy bežných postupov (napr. odberu krvi a aplikácie
látok), v prípade potreby aj vrátane ciest/objemov/intervalov,
8.2. predviesť, že dokážu manipulovať so zvieraťom a obmedziť mu pohyb v najlepšej
polohe pre danú techniku,
8.3. vykonávať menšie techniky pod dohľadom, a to spôsobom, ktorý nespôsobuje
zbytočnú bolesť, utrpenie, strach alebo trvalé poškodenie.
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Modul 9: Etika, dobré životné podmienky zvierat a zásada troch R (2. úroveň)
[konkrétne pre funkciu B]

Tento modul poskytuje usmernenie a informácie, ktoré osobám navrhujúcim postupy a
projekty (funkcia B podľa článku 23) umožní podrobný náhľad na rôzne etické aspekty a
uplatňovanie zásady troch R a umožní im aplikovať naučené zásady na etické otázky a
problematiku dobrých životných podmienok zvierat vyplývajúce z používania zvierat vo
vedeckých postupoch v rámci ich vlastného pracovného programu.
Cieľom tohto modulu je riešiť skutočnosť, že osoby navrhujúce postupy by mali hlbšie a
širšie poznať všeobecnú problematiku. Hlavný rozdiel medzi 1. a 2. úrovňou modulu „Etika,
dobré životné podmienky zvierat a zásada troch R“ preto nespočíva v preberaných témach
(ktoré sa tu neopakujú), ale v tom, že niektoré z nich sa preberajú podrobnejšie a aj so
samotnými výsledkami vzdelávania sa spájajú väčšie očakávania. Na 1. úrovni sú napríklad
prvky, ktoré by účastník vzdelávania mal poznať a vedieť opísať, pričom na 2. úrovni by
účastník vzdelávania mal preukázať hlbšie pochopenie a mal by o nich vedieť diskutovať.
Tento modul zároveň pripraví jednotlivca tak, aby si vedel sám získavať informácie s cieľom
uplatňovať pri svojej práci zásadu troch R v súlade s novovytvorenými metódami a
prístupmi.
Výsledky vzdelávania
Účastníci vzdelávania by mali byť schopní:
9.1. pochopiť, že existuje široká škála pohľadov na využívanie zvierat vo vedeckých
postupoch z perspektívy etiky, dobrých životných podmienok zvierat a vedy a že náhľad
na všetky tieto záležitosti sa v priebehu času vyvíja a ovplyvňuje ho kultúra a kontext,
9.2. pochopiť, že to znamená potrebu priebežného kritického hodnotenia odôvodnenia
pre používanie zvierat a uplatňovania zásady troch R vo všetkých fázach projektu,
9.3. uvedomiť si, že existujú etické hranice toho, čo sa považuje za prípustné v súlade so
smernicou, a že je pravdepodobné, že aj v rámci týchto právnych obmedzení existujú v
tomto smere rozdiely medzi jednotlivými štátmi a inštitúciami,
9.4. vysvetliť, že v zmysle právnej úpravy sa vyžaduje posúdenie odôvodnenia
pracovných programov podľa vyváženia možných nepriaznivých účinkov na zvieratá s
pravdepodobnými prínosmi, že poškodenie zvierat sa musí minimalizovať a prínosy
maximalizovať,
9.5. chápať a poskytnúť potrebné informácie, ktoré umožnia spoľahlivé posúdenie ujmy
a prínosu, a vysvetliť, prečo sa účastník osobne domnieva, že potenciálne prínosy
prevážia pravdepodobné nepriaznivé účinky,
9.6. chápať potrebu oznamovať vhodné informácie širšej verejnosti a byť pripravený
vypracovať vhodné neodborné zhrnutie projektu s cieľom uľahčiť takéto informovanie,
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9.7. opísať význam šírenia informácií, ktoré budú podporovať pochopenie problematiky
etiky, dobrých životných podmienok zvierat, dobrej vedy a uplatňovania zásady troch R.
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Modul 10: Návrh postupov a projektov (1. úroveň)
[konkrétne pre funkciu B a doplnkovo pre funkciu A (podľa potreby)]
Tento modul je nevyhnutným predpokladom pre osoby, ktoré budú navrhovať projekty
(funkcia B), ale bude prínosný aj pre vedcov, ktorí sa nejakým spôsobom zapájajú do
navrhovania postupov, ktoré vykonávajú (funkcia A). Modul obsahuje informácie o
koncepciách návrhov experimentov, možných príčinách systematických chýb a ich
odstránení, štatistickej analýze a informácie o tom, kde možno nájsť odborné znalosti s
cieľom pomôcť s postupom, návrhom, plánovaním a interpretáciou výsledkov.
Výsledky vzdelávania
Účastníci vzdelávania by mali byť schopní:
10.1. opísať koncepcie vernosti a diskriminácie (napr. ako nich hovorí Russell a Burch a
iní),
10.2. vysvetliť koncepciu variability, jej príčiny a spôsoby jej zníženia (používanie a
obmedzenia izogénnych kmeňov, nepríbuzenské rasy, geneticky modifikované kmene,
výber zdrojov, stres a hodnota návyku, klinické alebo subklinické infekcie a základná
biológia),
10.3. opísať možné príčiny systematickej chyby a spôsoby jej zmiernenia (napr. formálna
randomizácia, zaslepené klinické skúšanie a možné úkony, ak randomizácia a zaslepenie
nie sú možné),
10.4. identifikovať experimentálnu jednotku a rozpoznať problémy neexistujúcej
nezávislosti (pseudoreplikácie),
10.5. opísať premenné ovplyvňujúce štatistickú významnosť vrátane významu štatistickej
sily a „hodnôt p“,
10.6. určiť oficiálne spôsoby stanovenia veľkosti vzorky (analýza sily alebo metóda
rovnice zdrojov),
10.7. uviesť rôzne typy oficiálnych návrhov experimentov (napr. úplne randomizovaný,
randomizovaný blok, opakované merania [v rámci subjektu], návrhy experimentov na
báze latinského štvorca a faktorové návrhy experimentov),
10.8. vysvetliť, ako získať odbornú pomoc pri navrhovaní experimentu a interpretácii
výsledkov experimentu.
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Modul 11: Návrh postupov a projektov (2. úroveň)
[konkrétne pre funkciu B]
Tento modul poskytuje primeranú úroveň chápania vnútroštátneho a medzinárodného
právneho a regulačného rámca, v ktorom sa vytvárajú a riadia projekty, ako aj chápanie
zákonných povinností.
Účastník vzdelávania musí byť schopný identifikovať a pochopiť etické otázky a
problematiku dobrých životných podmienok zvierat vyplývajúce z používania zvierat vo
vedeckých postupoch vo všeobecnosti a špecificky v rámci svojho pracovného programu a
vhodne na tieto otázky reagovať. Týmto otázkam sa venoval modul 2.
Účastník vzdelávania by mal vedieť vytvoriť, usmerňovať a kontrolovať pracovný program
tak, aby sa dosiahli jeho vytýčené ciele, pričom musí vedieť zabezpečiť súlad s podmienkami
akéhokoľvek predpisu, ktorým sa upravuje projekt. To zahŕňa uplatňovanie zásady troch R v
rámci celého pracovného programu. Výsledky vzdelávania týkajúce sa koncepcie
obmedzenia sú riešené v module 2.
Výsledky vzdelávania
Účastník vzdelávania by mal byť schopný:
i)

Právne otázky
11.1. podrobne opísať hlavné prvky vnútroštátnych právnych predpisov upravujúcich
vedecké využívanie zvierat, a to najmä vysvetliť zákonné povinnosti osôb navrhujúcich
postupy a projekty (pracovníci vo funkcii B) a ďalších osôb so zákonnými povinnosťami
v zmysle vnútroštátnych právnych predpisov (napr. osoby zodpovednej za právny súlad,
veterinárneho lekára, pracovníkov starostlivosti o zvieratá, pracovníkov odborného
vzdelávania),
11.2. uviesť hlavné účely iných príslušných európskych a medzinárodných právnych
predpisov a súvisiacich usmernení, ktoré majú vplyv na dobré životné podmienky zvierat
a ich používanie. Patrí medzi ne smernica 2010/63/EÚ a právne predpisy/usmernenia
týkajúce sa: veterinárnej starostlivosti, zdravia zvierat, dobrých životných podmienok
zvierat, genetických modifikácií zvierat, prepravy zvierat, karantény, ochrany zdravia a
bezpečnosti, voľne žijúcich živočíchov a ochrany.

ii)

Dobrá vedecká prax
11.3. opísať zásady dobrej vedeckej stratégie, ktoré sú potrebné na dosiahnutie
spoľahlivých výsledkov, ako sú napríklad potreba vymedzenia jasných a jednoznačných
hypotéz, dobrý návrh experimentu, experimentálne opatrenia a analýza výsledkov. Uviesť
príklady dôsledkov neuplatnenia správnej vedeckej stratégie,
11.4. preukázať pochopenie potreby prijať odbornú pomoc a použiť vhodné štatistické
metódy, poznať príčiny biologickej variability a zabezpečiť konzistenciu medzi
experimentmi.
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11.5. diskutovať o tom, ako je dôležité vedieť vedecky aj eticky zdôvodniť rozhodnutie
používať živé zvieratá vrátane výberu modelov, ich pôvodu, odhadovaného počtu a
životných fáz. Opísať vedecké a etické faktory a faktory súvisiace s dobrými životnými
podmienkami zvierat, ktoré majú vplyv na výber vhodného zvieracieho alebo iného než
zvieracieho modelu,
11.6. opísať situácie, kedy môžu byť potrebné pilotné experimenty,
11.7. vysvetliť potrebu sledovať aktuálny vývoj v oblasti laboratórnych zvierat a
technológií s cieľom zabezpečiť dobrú vedu a dobré životné podmienky zvierat,
11.8. vysvetliť význam dôkladnej vedeckej techniky a požiadaviek zaistených
kvalitatívnych noriem, napr. GLP,
11.9. vysvetliť význam šírenia výsledkov štúdií bez ohľadu na výsledok a opísať kľúčové
otázky, ktoré je potrebné ohlásiť pri používaní živých zvierat vo výskume, napr.
usmernenia ARRIVE,
iii)

Uplatňovanie zásady troch R
11.10. preukázať komplexné pochopenie zásad nahradenia, obmedzenia a zjemnenia
(zásada troch R  replacement, reduction and refinement) a spôsobu, akým zabezpečujú
dobrú vedu a dobré životné podmienky zvierat,
11.11. vysvetliť význam vyhľadávania v literatúre a na internete, diskusií s kolegami a s
príslušnými odborným orgánmi pri hľadaní príležitostí na uplatnenie jednotlivých „R“,
11.12. opísať relevantné zdroje informácií týkajúce sa etiky, dobrých životných
podmienok zvierat a uplatňovania zásady troch R,
11.13. vysvetliť, ako používať rôzne vyhľadávacie nástroje (napr. vyhľadávacie
usmernenia EURL ECVAM, Go3Rs) a spôsoby vyhľadávania (napr. systematické
prehľady, metaanalýza),
11.14. opísať príklady alternatívnych metód a stratégií výskumu, ktoré nahrádzajú,
zamedzujú alebo dopĺňajú používanie zvierat v rôznych typoch výskumného programu,
11.15. určiť, vyhodnotiť a minimalizovať všetky náklady na dobré životné podmienky
zvierat počas života zvierat (vrátane nepriaznivých účinkov týkajúcich sa získavania,
prepravy, umiestnenia, chovu, manipulácie, postupov a humánneho usmrtenia), vysvetliť
protokoly posudzovania dobrých životných podmienok zvierat a uviesť príklady,
11.16. definovať a uplatňovať príslušné humánne ukončenie postupu, stanoviť vhodné
kritériá, podľa ktorých sa určí, kedy humánne ukončiť postupy,
11.17. opísať možné konflikty medzi zásadou zjemňovania a obmedzovania (napr. v
prípade opätovného použitia) a faktory, ktoré je potrebné zvážiť pri riešené tohto
konfliktu,
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11.18. definovať požiadavky a kontroly týkajúce sa opätovného umiestnenia zvierat,
identifikovať všetky príslušné usmernenia týkajúce sa opätovného umiestnenia,
iv)

Povinnosti
11.19. vysvetliť potrebu poznať miestnu úpravu v súvislosti s riadením projektových
licencií, napr. postupy objednávania zvierat, normy umiestnenia, likvidáciu zvierat,
bezpečné pracovné postupy a bezpečnosť, ako aj opatrenia, ktoré treba prijať v prípade
neočakávaných problémov s ktoroukoľvek z týchto oblastí
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Modul 20: Anestézia pri menších postupoch
[Doplnkový modul pre konkrétne úlohy pre funkcie A a B podľa potreby]
Tento modul poskytuje usmernenie a informácie pre osoby, ktoré v rámci svojej práce so
zvieratami musia aplikovať sedatíva alebo krátkodobú anestéziu na krátke obdobie a postup
zmierňovania slabej bolesti. Ciele tohto modulu sú:
- predstaviť účastníkom kurzu podávanie anestetík laboratórnym zvieratám,
- diskutovať o anestézii v rámci týchto širších okruhov (čo treba zohľadniť pred
podaním anestetika, účinky anestetík, podávanie anestetík, regionálna/lokálna/celková
anestézia; urgentné stavy v súvislosti s anestéziou, zotavenie sa z anestézie),
- poskytnúť informácie o účinkoch liekov používaných pri anestézii,
- spoznať možné nepriaznivé účinky anestézie a účinky pri zotavovaní,
- diskutovať o urgentných stavoch v súvislosti s anestéziou a ich liečbe,
- určiť, kedy anestézia môže byť škodlivá pre vedu.
Výsledky vzdelávania majú poskytnúť minimálne poznatky potrebné na správne a bezpečné
podanie sedatív alebo krátkodobej anestézie, s jednoduchým vyvolaním a základným
udržiavaním potrebným na vykonanie menších postupov, ako sú napríklad tieto:
- jednoduchý proces vyvolania (napr. v anestetickej komore alebo jednoduché i.p.
podanie, bez potreby endotracheálnej intubácie) a
- základné „praktické“ a „pozorovacie“ monitorovanie hĺbky anestézie, predpokladá sa
nekomplikované udržiavanie pri stabilnej hĺbke anestézie a miere udržiavania,
- krátke trvanie (max. približne 15 minút pri hlodavcoch – udržiavanie anestézie na
účely zobrazovania – ak sa predpokladá, že anestézia bude trvať dlhšie, účastník
vzdelávania by potreboval ďalšie moduly, pozri nasledujúci modul 10),
- použitie len pri menších postupoch – iba neinvazívne/povrchové postupy (na úrovni
kože, bez vstupu do telesných dutín, pokiaľ nejde o terminálnu anestéziu), povrchový
žilový prístup a odber krvi, identifikácia pomocou SC mikročipu alebo odber vzorky z
chvosta (obmedzená biopsia konca chvosta), anestézia z dôvodu obmedzenia pohybu,
- žiadna bolesť alebo krátka/menšia bolesť,
- žiadne vysokorizikové ani citlivé zviera.
Výsledky vzdelávania
Účastníci vzdelávania by mali byť schopní:
20.1. definovať sedatíva, lokálnu a celkovú anestéziu,
20.2. určiť tri zložky anestetickej triády a pochopiť, že rôzne anestetiká ich produkujú v
rôznej miere,
20.3. definovať vyváženú anestéziu a uviesť, že najlepšie sa dosiahne pomocou liekov v
takých kombináciách, aby všetky zložky anestetickej triády boli dosiahnuté v prijateľnej
miere,
20.4. uviesť v súvislostiach, prečo a kedy možno sedatíva alebo anestéziu použiť na účely
obmedzenia pohybu,
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20.5. uviesť faktory, ktoré treba zvážiť pri hodnotení zvierat pred podaním anestézie –
ako vykonať základnú kontrolu zdravotného stavu, zvážiť fyziologický alebo patologický
stav modelu, s ktorým sa pracuje, a ako to môže ovplyvniť výber anestetika,
20.6. diskutovať o relatívnych výhodách/nevýhodách a zásadách výberu rôznych látok a
ich aplikácie, vrátane výpočtu dávok u príslušných druhov, vrátane injekčne podávaných
a prchavých látok (alebo rozpustených látok v prípade vodných druhov), vrátane režimov
lokálnej anestézie,
20.7. uviesť význam minimalizovania stresu pred podaním anestézie na zníženie
pravdepodobnosti komplikácií z dôvodu anestézie,
20.8. poznať, kedy je prínosné zaradenie premedikácie do anestetického režimu,
20.9. opísať a predviesť správne nastavenie, prevádzku a údržbu anestetického vybavenia
zodpovedajúceho danému druhu,
20.10. vyhodnotiť a oceniť rôzne úrovne a roviny anestézie (dobrovoľné vzrušenie,
nedobrovoľné vzrušenie, chirurgická anestézia (ľahká, stredná a hlboká), nadmerne
hlboká),
20.11. uviesť faktory, ktoré naznačujú, že zviera je vhodne anestetizované (stabilná a
primeraná hĺbka), aby bolo možné vykonať postupy, a aké opatrenia je potrebné prijať, ak
dôjde k nepriaznivej udalosti. To bude zahŕňať základné „praktické“ a „pozorovacie“
techniky monitorovania anestézie vrátane posúdenia reflexov vhodne pre daný druh,
20.12. opísať metódy optimalizácie zotavovania sa po anestézii (napr. tepelné prikrývky,
analgézia, reverzné látky, prístup k jedlu a vode, podmienky prostredia), aby bolo
zabezpečené hladké a rýchle zotavenie z anestézie,
20.13. preukázať pochopenie bezpečných/osvedčených pracovných postupov, pokiaľ ide
o používanie, skladovanie a likvidáciu anestetík a analgetík.
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Modul 21: Rozšírená anestézia pri chirurgických a dlhotrvajúcich postupoch
[Doplnkový modul pre konkrétnu úlohu]
Tento modul súvisí s „chirurgickým“ modulom (22), ale nielen s ním. Chirurgické postupy“
zahŕňajú všetky postupy, ktoré nie sú definované ako „menšie postupy“ v úvode k modulu
20. Pojem „dlhotrvajúci“ je definovaný ako čas trvania viac ako 15 minút, čo si môže
vyžadovať ďalšie alebo kontinuálne dávkovanie (vrátane anestézie na účely zobrazovania).
Tento modul sa venuje aj zmierňovaniu bolesti pri bolestivých postupoch, napríklad pri
operáciách, pomocou anestetík a analgetík. Anestézia sa používa aj na vyvolanie uvoľnenia
svalstva, potlačenie reflexov a navodenie straty vedomia na iné účely, než je prevencia
vnímania bolesti. Anestézia je potrebná napríklad pri snímaní MRI, CT a iných minimálne
invazívnych zobrazovacích modalitách.
Vzhľadom na veľkú variabilitu laboratórnych druhov a kmeňov, ako aj anestetík, je potrebné
vytvoriť vhodný anestetický režim pri konzultácii s veterinárnym lekárom.
Pokiaľ sa anestézia nepoužíva len na obmedzenie pohybu, potreba použiť anestetikum na
vykonanie postupu znamená, že postup by bol bolestivý pre zviera pri vedomí. Keď sa zviera
preberie z anestézie, môže pociťovať určitú zvyškovú bolesť a je potrebné použiť analgetiká.
Niektoré tu opísané lieky sa uvádzajú v anestetických aj chirurgických moduloch.
Výsledky vzdelávania
Účastníci vzdelávania by mali byť schopní:
21.1. uviesť v súvislostiach, prečo a kedy možno použiť anestéziu vrátane doplnkových
faktorov významných pre dlhodobú anestéziu,
21.2. uviesť v súvislostiach potrebu vyhodnotenia zvierat pred podaním anestézie a
zoznam faktorov, ktoré treba vziať do úvahy, vrátane aklimatizácie,
21.3. opísať používanie predanestetických látok a analgetík ako súčasti vyváženého
anestetického režimu,
21.4. uviesť, že na premedikáciu, navodenie a udržanie anestézie u príslušných
laboratórnych druhov sa bežne používa široká škála liekov, a zistiť, kde získať
poradenstvo o inom dostupnom lieku a jeho používaní,
21.5. opísať, ako si súbežná patológia zvieraťa môže vyžadovať osobitný anestetický
režim, monitorovanie alebo ošetrovateľskú starostlivosť,
21.6. uviesť typy látok používaných na navodenie a udržanie celkovej anestézie, ich
výhody a nevýhody a kedy jednotlivé látky možno použiť,
21.7. opísať, ako anestetiká vzájomne pôsobia a vyvolávajú tri komponenty anestetickej
triády na rôznych úrovniach a ako možno vyváženú anestéziu dosiahnuť najlepšie s
použitím kombinácií,
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21.8. preukázať dostatočné znalosti o anestetikách s nízkym analgetickým účinkom, ktoré
si potenciálne môžu vyžadovať použitie ďalšej analgézie,
21.9. uviesť faktory, ktoré treba zvážiť pri monitorovaní anestézie z hľadiska hĺbky
anestézie a fyziologickej stability. Opísať, ako zistiť, či je zviera anestetizované v
dostatočnej hĺbke, aby bolo možné vykonať bolestivé postupy, a aké opatrenie je potrebné
prijať, ak nastane nepriaznivá udalosť,
21.10. uviesť metódy, ktoré možno použiť na pomoc pri monitorovaní anestézie (napr.
EKG, krvný tlak, výdaj moču, saturácia kyslíkom, CO2) a ako prebieha ich
monitorovanie,
21.11. monitorovať hĺbku anestézie a životné funkcie zvieraťa pomocou klinických
príznakov a v prípade potreby aj elektronických prístrojov,
21.12. opísať a predviesť správne nastavenie, prevádzku a údržbu anestetického a
monitorovacieho vybavenia zodpovedajúceho danému druhu,
21.13. preukázať spôsobilosť pri vedení a interpretácii záznamov o predanestetickom a
poanestetickom vyvolaní a z času, keď je zviera pod anestéziou, rovnako aj pri
adekvátnom riadení starostlivosti o zviera,
21.14. spomenúť problémy, ktoré môžu nastať v priebehu anestézie, a pochopiť, ako im
zamedziť alebo ako ich zvládnuť, ak nastanú,
21.15. preukázať chápanie mechanickej ventilácie,
21.16. opísať metódy optimalizácie zotavovania sa po anestézii s cieľom zaistiť hladké a
rýchle zotavenie z anestézie podobne ako v základnom module, ale vyžadujú sa aj ďalšie
metódy, ako napríklad analgézia a dopĺňanie tekutín u zvierat, ktoré podstúpili
dlhotrvajúcu anestéziu pri chirurgickom postupe,
21.17. zvážiť dôsledky anestézie a chirurgických postupov na zotavenie,
21.18. vyhodnotiť, ako výber anestetika určuje rýchlosť zotavovania a opísať, ako trvanie
a kvalita anestézie ovplyvňuje rýchlosť zotavenia,
21.19. opísať problémy, ktoré môžu nastať (v pooperačnom období), a uviesť, ako im
zamedziť alebo ako ich zvládnuť, ak nastanú,
21.20. diskutovať o tom, ako zaradiť program manažmentu bolesti do celkového plánu
perioperačnej starostlivosti,
21.21. uviesť niektoré problémy spojené s rozpoznávaním bolesti a tíšenie bolesti u
zvierat,
21.22. preukázať dostatočne podrobné poznatky o analgetikách umožňujúce ich bezpečné
podávanie vrátane ciest podávania a možných nepriaznivých účinkov,
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21.23. preukázať pochopenie bezpečných/osvedčených pracovných postupov, pokiaľ ide
o používanie, skladovanie a likvidáciu anestetík a analgetík,
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Modul 22: Zásady chirurgie
[Doplnkový modul pre konkrétne úlohy pre funkcie A a B podľa potreby]
Tento modul zahŕňa princípy predoperačného zhodnotenia zvieraťa a starostlivosť o zviera,
prípravy na operáciu vrátane prípravy vybavenia, aseptické techniky a zásady úspešného
operovania.
Modul poskytuje informácie o možných komplikáciách, pooperačnej starostlivosti a
monitorovaní, ako aj podrobnosti o procese hojenia.
Zahŕňa aj praktickejšie prvky, napríklad predvedenie bežne používaných inštrumentov.
Účastníkom vzdelávania zároveň poskytne možnosť precvičiť si niektoré praktické aspekty
chirurgickej techniky, napríklad spôsoby šitia pomocou vhodných iných ako zvieracích
modelov.
Výsledky vzdelávania
Účastníci vzdelávania by mali byť schopní:
22.1. vysvetliť význam a potrebu predoperačného zhodnotenia a v prípade potreby aj
kondicionovania,
22.2. určiť referenčné zdroje týkajúce sa správnej chirurgickej praxe,
22.3. opísať proces hojenia tkanív v súvislosti s významom asepsy a hygienických
postupov, tvorbu rany, princípy manipulácie s tkanivom a výber vhodného operačného
prístupu,
22.4. diskutovať o možných príčinách oneskoreného alebo zhoršeného hojenia sa rán
alebo o iných pooperačných komplikáciách a opísať, ako im možno zamedziť, prípadne
ich liečiť, ak nastanú,
22.5. vo všeobecnosti opísať, ako sa personál, zvieratá, nástroje a vybavenie musia
pripraviť na aseptický operačný zákrok,
22.6. uviesť zásady úspešného operačného zákroku (napr. Halsteadove zásady) a opísať,
ako ich dosiahnuť,
22.7. opísať vlastnosti rôznych bežne používaných nástrojov, šijacích materiálov a ihiel
22.8. uviesť v súvislostiach význam správnej techniky pri prístupe k operovaným
miestam, manipulácii s tkanivami a scelovaní rezov,
22.9. uviesť vlastnosti rôznych vzorov šitia a ich použiteľnosť v rôznych situáciách
22.10. predviesť správne založenie stehu
22.11. opísať bežné pooperačné komplikácie a ich príčiny

67

22.12. uviesť v súvislostiach zásady pooperačnej starostlivosti a monitorovania,
22.13. opísať plánovanie chirurgických postupov a diskutovať o požadovaných
kompetenciách všetkých zúčastnených pracovníkov,
22.14. preukázať spôsobilosť v oblasti chirurgických techník vrátane ablácií a incízií a ich
uzatvárania pomocou metód vhodných pre dané tkanivá,
22.15. opísať konkrétne aspekty starostlivosti vhodnej pre dané zviera pred chirurgickým
alebo akýmkoľvek iným potenciálne bolestivým zásahom, počas neho a po ňom.
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Modul 23: Rozšírené postupy chovu zvierat, starostlivosti a obohatenia prostredia
[Doplnkový modul pre konkrétnu úlohu pre funkciu C]
Tento modul poskytuje hlbšie poznatky o postupoch starostlivosti o zvieratá zamerané na
funkciu C a osoby preberajúce zodpovednosť ako určené osoby zodpovedné za dobré životné
podmienky a starostlivosť o zvieratá v zariadení.
Výsledky vzdelávania
Účastníci vzdelávania by mali byť schopní:
i)

preukázať dôkladné znalosti o zachovávaní dobrých životných podmienok
zvierat v chovnej jednotke,
23.1. opísať prípadnú nutnosť zmien prostredia v závislosti od druhu, veku a životnej fázy
alebo osobitných podmienok starostlivosti (napr. perioperačná starostlivosť, zvieratá so
zníženou imunitou, geneticky pozmenené kmene),
23.2. diskutovať o možných účinkoch nekontrolovaného prostredia na dobré životné
podmienky zvierat a výsledky experimentov,
23.3. diskutovať o možnostiach dosiahnutia obohatenia prostredia,
23.4. vysvetliť, ako zásada troch R prispieva k neustálemu zlepšovaniu postupov v oblasti
dobrých životných podmienok zvierat, chovu a obohatenia prostredia,

ii)

poznať vhodné podmienky prostredia pre laboratórne zvieratá a spôsob ich
sledovania,
23.5. opísať vhodné podmienky prostredia a obohatenia prostredia pre jednotlivé druhy
zvierat a spôsob sledovania týchto podmienok,
23.6. vedieť používať vybavenie určené na meranie prostredia, čítať schémy, grafy alebo
tabuľky vygenerované vybavením určeným na sledovanie prostredia a vyhodnotiť
potenciálne problémy,

iii)

vysvetliť, ako usporiadanie zariadenia so zvieratami udržiava primeraný
zdravotný stav zvierat pre vedecké postupy,
23.7. opísať vhodné rutinné postupy a podmienky umiestnenia laboratórnych zvierat
chovaných na rôzne vedecké účely,
23.8. vysvetliť, ako rutinné postupy a podmienky umiestnenia môžu zmeniť dané
špecifické podmienky,
23.9. vyhodnotiť používanie bariér pri kontrole zdravotného stavu zvierat,
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určiť možné riziká chorôb v zariadení so zvieratami,

iv)

23.10. opísať program skríningu zdravotného stavu vhodný pre zvieratá v ich
starostlivosti,
23.11. diskutovať o možných zdrojoch choroby v zariadení so zvieratami,
23.12. rozpoznať príklady parazitov u laboratórnych zvierat,
23.13. opísať životný cyklus niektorých bežných choroboplodných organizmov u
laboratórnych zvierat,
vyhodnotiť metódy minimalizácie
choroboplodných organizmov,

v)

rizík

pochádzajúcich

z

možných

23.14. vysvetliť metódy minimalizácie rizika pochádzajúceho z choroboplodných
organizmov,
23.15. aplikovať vhodné metódy kontroly chorôb za daných podmienok,
navrhnúť vhodné chovateľské programy laboratórnych zvierat vzhľadom na
dané podmienky,

vi)

23.16. zosumarizovať základné chovateľské údaje o bežných laboratórnych zvieratách,
23.17. podrobne opísať vhodné chovateľské programy pre určené druhy za daných
podmienok,
23.18. vybrať vhodné zvieratá na budúci chov,
vyhodnotiť metódy určovania ruje, kontroly, či došlo k spáreniu, a potvrdenia
gravidity u rôznych laboratórnych druhov,

vii)

23.19. uviesť metódy určovania ruje, párenia a potvrdenia gravidity u laboratórnych
zvierat a vyhodnotiť ich účinnosť,
viii)

analyzovať chovateľský výkon,

23.20. analyzovať chovateľské karty/údaje s cieľom opísať chovateľský výkon chovnej
skupiny,
23.21. opísať všetky zistené problémy a navrhnúť vhodné nápravné opatrenia,
ix)

vysvetliť používanie geneticky pozmenených zvierat a s tým súvisiace problémy
[ak je to vhodné pre príslušný druh],
23.22. vysvetliť, ako sa geneticky pozmenené zvieratá používajú na vedecké účely,
23.23. opísať potenciálne problémy spojené s používaním geneticky pozmenených
zvierat,
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23.24. opísať metódy produkcie geneticky pozmenených zvierat,
x)

poznať postupy bezpečnej a legálnej prepravy zvierat,
23.25. identifikovať hlavné prvky právnych predpisov upravujúcich prepravu zvierat,
23.26. opísať postupy, vybavenie, zákonné povinnosti a zodpovedné osoby v súvislosti s
prepravou zvierat,
23.27. vysvetliť, ako sa počas prepravy dodržiavajú normy týkajúce sa zdravotného stavu
zvierat a ich dobrých životných podmienok,

xi)

presne uplatňovať právne predpisy upravujúce využívanie laboratórnych zvierat
používaných vo vede, resp. na vedecké účely,
23.28. zhrnúť hlavné aspekty právnych predpisov o ochrane laboratórnych zvierat,
23.29. diskutovať o zákonných opatreniach využívania zvierat na vedecké účely.
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Modul 24: Určený veterinárny lekár
[Doplnkový modul pre konkrétnu úlohu]
Tento modul poskytuje základné usmernenie a informácie pre veterinárneho lekára pre
vstupnú úroveň určeného veterinárneho lekára (UVL). Platí pre všetkých veterinárnych
lekárov. Očakáva sa, že UVL budú rozvíjať a rozširovať svoje zručnosti prostredníctvom
nepretržitého profesionálneho rozvoja. V rôznych členských štátoch majú UVL k dispozícii
osobitné kurzy týkajúce sa oblasti ich práce. Podľa potreby možno vytvoriť ďalšie možnosti
odborného vzdelávania pre veterinárnych lekárov, aby získali odborné znalosti ako UVL, v
závislosti
od
programu
zariadenia
(napr.
zapojenie
sa
do
odborného
vzdelávania/dohľadu/hodnotenia, komunikácia s médiami o zodpovednom využívaní zvierat
vo vede, druhovo špecifický chov a veterinárna starostlivosť).
Tento modul sa zameriava na princípy veterinárneho riadenia zdravia zvierat a dobrých
životných podmienok zvierat držaných, chovaných a/alebo používaných na vedecké účely,
ktorými sa zabezpečí, že UVL chápe rolu veterinára vo výskumnom prostredí aj v súlade s
profesijnými povinnosťami, a nielen podľa opisu jeho roly v smernici.
Môže obsahovať prvky odborného vzdelávania, ktoré nemusia byť povinné na základe
analýzy medzier predchádzajúceho vzdelania a praxe osoby.
Ciele tohto modulu sú:
- pokryť základné princípy (a nie druhovo špecifické princípy) zložiek programu
veterinárnej starostlivosti, a to najmä v súvislosti so starostlivosťou a používaním
zvierat pre výskum, ktoré sú:
• pohyb zvierat a jeho dôsledky,
• starostlivosť o zvieratá, zdravie zvierat a riadenie zvierat,
• posudzovanie dobrých životných podmienok zvierat,
• rozpoznávanie bolesti, utrpenia a strachu a ich zmierňovanie,
• význam výberu zvieracích modelov,
• návrh postupov a projektov,
• uplatňovanie zásady troch R,
• používanie liekov,
• chirurgické a nechirurgické zásahy,
• anestézia a analgézia,
• eutanázia,
• bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (zoonózy, alergie atď.),
- zohľadniť dôležitosť rutinných veterinárnych návštev a faktorov, ktoré umožňujú
určiť adekvátnu frekvenciu návštev,
- diskutovať o rovnováhe medzi liečbou zvierat a potrebou zabezpečiť validné vedecké
výsledky,
- vyhodnotiť, ako identifikovať etické problémy spojené s biomedicínskym výskumom,
- zvážiť úlohu veterinárneho lekára pri poradenstve v oblasti výberu zvieracieho
modelu a zjemnenia modelu,
- diskutovať o role veterinárneho lekára pri poradenstve v uplatňovaní humánnych
ukončení postupov,
- diskutovať o zásadách riadenia veterinárnej komunikácie a rozhodnutiach,
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- preskúmať možnosti zhromaždenia ďalších veterinárnych informácií v oblasti
veterinárneho lekárstva a vedy zameraných na laboratórne zvieratá.
Výsledky vzdelávania
Účastníci vzdelávania by mal byť schopní:
i)

Právne predpisy
24.1. zhrnúť zákonné povinnosti a profesijné požiadavky UVL,
24.2. porovnať roly, povinnosti a interakcie osôb, ktoré pracujú v zariadení v zmysle
smernice, a vysvetliť právne zloženie a úlohu orgánu pre dobré životné podmienky
zvierat,
24.3. vysvetliť rolu veterinárneho lekára pri riadení preskripcie, objednávania,
skladovania a výdaja liekov pre zvieratá držané v schválených zariadeniach a používané
pri postupoch,
24.4. opísať rolu UVL pri dovoze, vývoze a preprave laboratórnych zvierat,
24.5. načrtnúť legislatívne opatrenia týkajúce sa tvorby a používania geneticky
pozmenených zvierat,

ii)

Etika, dobré životné podmienky zvierat a zásada troch R
24.6. definovať zásady troch R a uviesť príklady uplatňovania každej zásady v
chovnom/dodávateľskom/používateľskom zariadení, a najmä diskutovať o zmierňovaní
bolesti a o možnom trvalom poškodení,
24.7. zdôvodniť dôležitosť dobrého zdravia zvierat a ich dobrých životných podmienok (s
ohľadom na vedecké výsledky a spoločenské alebo morálne dôvody) a poznať vzťah
medzi zdravím a dobrými životnými podmienkami a vedeckou validitou,
24.8. identifikovať zdroje informácií týkajúce sa etiky, dobrých životných podmienok
zvierat a veterinárnych informácií umožňujúcich uplatňovať zásadu troch R,
24.9. vysvetliť potrebu kultúry starostlivosti a rolu jedinca pri príspevku k tejto kultúre,
24.10. vysvetliť, ako UVL môže prispieť k šíreniu informácií, ktoré budú podporovať
pochopenie problematiky etiky, dobrých životných podmienok zvierat, dobrej vedy a
uplatňovania zásady troch R,
24.11. určiť kritériá používané pri analýze ujmy a prínosu a schopnosť ich aplikovať,
24.12. určiť úlohu UVL pri poradenstve v oblasti výberu zvieracieho modelu a zjemnenia
modelu,
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iii)

Starostlivosť o zvieratá, zdravie zvierat a riadenie zvierat
24.13. uviesť v súvislostiach ciele rutinných návštev zverinca a spôsob riešenia
vznikajúcich problémov,
24.14. načrtnúť prípravy potrebné na rutinné návštevy,
24.15. sformulovať informácie, ktoré sa majú uviesť v záznamoch a správach o
zdravotnom stave pre pracovníkov starostlivosti o zvieratá a iných pracovníkov,
24.16. zosumarizovať základné zásady dohľadu nad chorobami, prevencie a riadenia
chorôb u laboratórnych zvierat a zásady systémov monitorovania zdravotného stavu
vrátane informácií o významných mikroorganizmoch, ktoré infikujú laboratórne zvieratá,
napríklad informácie o ich klasifikácii, možnom vplyve na výskum a zdravie zvierat, ich
zoonotickom potenciáli, ich prevencii, diagnóze, liečbe a odstránení, ako aj informácie o
klinických prejavoch, etiológii a patológii bežných chorôb laboratórnych zvierat,
24.17. načrtnúť požiadavky na zdravotný skríning, napr. usmernenia federácie FELASA,
24.18. načrtnúť vhodné stratégie riadenia a kontroly týkajúce sa biologickej bezpečnosti a
vypuknutia choroby u laboratórnych zvierat,
24.19. uviesť prehľad zásad chovu laboratórnych zvierat, načrtnúť hlavné zásady
vyhotovenia a konštrukcie klietok/ohrád, uviesť výhody a nevýhody rôznych typov
klietkových systémov,
24.20. vysvetliť princípy týkajúce sa výberu vhodných podmienok prostredia a typov
obohatenia prostredia u laboratórnych zvierat,
24.21. opísať rôzne metódy, ktorými je povolené usmrcovať jednotlivé zvieratá, vplyv
jednotlivých metód na vedecké výsledky a spôsob výberu najvhodnejšej metódy,
24.22. načrtnúť zásady hygieny/dezinfekcie/sterilizácie, ktoré sa týkajú zariadenia s
laboratórnymi zvieratami, ako napríklad parametre ovplyvňujúce kvalitu vody, spôsob
kontroly kvality vody a spôsob interpretácie výsledkov,
24.23. preukázať znalosť hlavných rizík, ktoré môžu nastať v zariadení s laboratórnymi
zvieratami, a znalosť úlohy UVL pri minimalizácii týchto rizík,
24.24. opísať hlavné biologické vlastnosti a znaky príslušných druhov a poznať faktory,
ktoré môžu mať vplyv na starostlivosť o ne alebo ich použitie ako laboratórnych zvierat,
24.25. diskutovať o vytváraní a používaní geneticky pozmenených zvierat vo výskume,
napríklad o bežných typoch geneticky pozmenených zvierat a ich použití vo výskume a
rôznych spôsoboch vytvárania a hodnotenia geneticky pozmenených zvierat, ako aj o ich
označovaní v súlade s medzinárodnými usmerneniami o nomenklatúre,
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iv)

Anestézia, analgézia, chirurgia
24.26. preukázať dostatočné poznatky o riadení anestézie, analgézie a chirurgie v
súvislosti so zvieratami používanými na vedecké účely,
24.27. uviesť v súvislostiach faktory ovplyvňujúce výber anestetických protokolov v
rôznych situáciách,
24.28. opísať konkrétne otázky vyplývajúce z experimentálnej chirurgie a určiť úlohu
UVL vo vzťahu k experimentálnej chirurgii,

v)

Zásady veterinárnej komunikácie
24.29. Definovať stratégie efektívnej komunikácie a vysvetliť, ako pomáha presadzovať
dobré životné podmienky zvierat a dobrú vedu,
24.30. preskúmať možnosti zhromaždenia ďalších veterinárnych informácií v oblasti
veterinárneho lekárstva a vedy zameraných na laboratórne zvieratá.
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Modul 25: Hodnotiteľ projektu
[Doplnkový modul pre konkrétnu úlohu]
Tento modul poskytuje usmernenia a informácie, ktoré osobám zapojeným do hodnotenia
projektov umožnia pochopiť kontext, zásady a kritériá hodnotenia projektov, vytvoriť si
jednotný prístup k hodnoteniu projektov a formulovať dobre informované, nestranné a
odôvodnené posudky.
Tento modul by mala absolvovať každá osoba, ktorá vykonáva hodnotenie projektu, a to bez
ohľadu na jej individuálnu situáciu a vedomosti (napr. veda, techniky, veterinárne lekárstvo,
etika, zásada troch R, dobré životné podmienky zvierat, laické osoby). Modul sa zameriava
na bežné potreby odborného vzdelávania všetkých osôb zapojených do hodnotenia projektov.
Patrí k nim najmä odborné vzdelávanie týkajúce sa spôsobu hodnotenia cieľov projektu,
uplatňovania zásady troch R a klasifikácie krutosti, ako aj spôsobu vykonávania analýz ujmy
a prínosu. Modul zahŕňa aj úvahy o požiadavkách na spätné hodnotenie projektov a spôsobe
riešenia zmien.
Výsledky vzdelávania
Účastníci vzdelávania by mali byť schopní:
i)

Pochopenie európskych a vnútroštátnych právnych predpisov a najmä
povinností hodnotiteľa projektov a zásad hodnotenia projektov, ako aj svojej
roly a zodpovednosti, práv a povinností, najmä pokiaľ ide o konflikt záujmov,
25.1. opísať právne požiadavky, na ktorých je postavený proces hodnotenia projektov, a
diskutovať o rozdiele medzi hodnotením a schválením projektu,
25.2. opísať rozsah požadovaných odborných znalostí a problematiku nestrannosti,
dôvernosti a konfliktu (konfliktov) záujmov,
25.3. oceniť význam transparentného procesu hodnotenia projektov,
25.4. uviesť rôzne účely postupov (ako sa uvádzajú v článku 5) a ilustrovať ich
niekoľkými príkladmi,

ii)

Etické otázky a problematika dobrých životných podmienok zvierat
25.5. analyzovať etické otázky a problematiku dobrých životných podmienok zvierat v
súvislosti s používaním zvierat na vedecké účely a správne oceniť význam uplatňovania
zásady troch R pri každom vedeckom výskume,

iii)

Analýza ujmy a prínosu
25.6. diskutovať o tom, ako prispieť k analýze ujmy a prínosu projektu vrátane
pochopenia tohto procesu a významu výsledku analýzy ujmy a prínosu,
25.7. definovať zásadu troch R a uviesť reálny a relevantný príklad ku každej zásade
troch R, týkajúci sa vedeckých oblastí využívania zvierat vrátane regulačného testovania,
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25.8. uviesť kritériá, ktoré treba zohľadniť pri určovaní možnej ujmy pre zvieratá,
25.9. identifikovať možné zdroje bolesti, utrpenia, strachu a trvalého poškodenia,
25.10. opísať spôsoby prevencie alebo zmierňovania utrpenia,
25.11. vysvetliť klasifikáciu krutosti a vedieť jednotne klasifikovať postupy (pomocou
prípadových štúdií), prípadne aj s osobitným ohľadom na zvieratá, ktoré sú fyziologicky
narušené, ako sú napríklad geneticky modifikované zvieratá,
25.12. opísať pojmy priameho a vedľajšieho utrpenia,
25.13. opísať faktory, ktoré je potrebné zvážiť pri posudzovaní kumulatívneho utrpenia,
25.14. interpretovať navrhované/očakávané prínosy projektu; vysvetliť a prediskutovať
základné informácie požadované v žiadosti o schválenie projektu, ktoré umožňujú zvážiť
význam navrhovanej práce vo vzťahu k súčasným poznatkom alebo riešenému predmetu
(alebo požiadavkám zákona),
25.15. posúdiť pravdepodobnosť úspechu. Uviesť kritériá, ktoré sa berú do úvahy pri
posudzovaní pravdepodobnosti úspechu projektu,
iv)

Zdroje informácií
25.16. opísať zdroje informácií týkajúce sa dostupnosti a vhodnosti iných metód (bez
zvierat), napr. náhradných metód, údajov získaných z klinických štúdií,
25.17. opísať výhody „kontrolného zoznamu hodnotenia projektu“,

v)

Metódy posudzovania ujmy a prínosu
25.18. poznať rôzne dostupné systémy, ktoré pomáhajú pri hodnotení projektov, a spôsob
ich aplikácie v praxi,
25.19. porovnať rôzne prístupy a nástroje na vyváženie a komparatívne analyzovanie
ujmy a prínosu projektu a diskutovať o nich,

vi)

Výsledky hodnotenia projektu
25.20. opísať právny základ, prečo sa z hodnotenia projektu musí sformulovať dobre
informované, validné a včasné rozhodnutie o projekte, a opísať potrebu odôvodniť
prípadné ďalšie odporúčania,
25.21. opísať zásady a prístupy zabezpečenia jednotnosti posudzovania a výsledkov
hodnotenia, zaručenia dôvernosti, spôsobilosti a nestrannosti pri každom hodnotenom
projekte,
25.22. uviesť argumenty vedúce k dosiahnutiu rozhodnutia, ktoré by sa mali
zdokumentovať v rozhodnutí,
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vii)

Spätné posúdenie (SP)
25.23. opísať požiadavky zákona týkajúce sa spätného posúdenia (SP) projektov
(požiadavky a zásady vyhľadávania projektov podliehajúcich SP) a ďalších faktorov
ovplyvňujúcich výber projektov na SP,
25.24. opísať proces SP,

25.25. diskutovať o možných výsledkov SP a ich možnom vplyve na budúce postupy.
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Miestny modul 50: Predstavenie miestneho prostredia (zariadenia) pre osoby
vykonávajúce osobitné roly v zmysle smernice (napr. podľa článkov 24, 25 a 38)
[Ďalší doplnkový modul]
Tento modul zabezpečí potrebné znalosti o miestnej štruktúre, hlavných rolách a ich
súvisiacich úlohách, ako aj poznanie, ako prispievajú k dobrým životným podmienkam
zvierat, dobrej vede, uplatňovaniu zásady troch R a vytváraniu kultúry starostlivosti.
Výsledky vzdelávania
Účastníci vzdelávania by mali byť schopní:
50.1. diskutovať o tom, ako sa predmet a duch smernice 2010/63/EÚ a iných právnych
predpisov a usmernení týka starostlivosti o zvieratá určené na vedecké účely a ich
používania vo vašom zariadení,
50.2. opísať miestnu organizačnú štruktúru a vašu rolu v nej,
50.3. rozlišovať roly, povinnosti a interakcie osôb, ktoré pracujú v zariadení v zmysle
smernice, a to najmä osôb uvedených v článkoch 20, 24, 25 a 40.
50.4. uviesť v súvislostiach úlohy orgánu pre dobré životné podmienky zvierat a opísať
svoju rolu, pokiaľ ide o príspevok k týmto úlohám,
50.5. analyzovať spôsoby, ako vaša rola môže prispieť k podpore, uplatňovaniu a šíreniu
zásady troch R vo vašom zariadení,
50.6. diskutovať o význame aktívneho prístupu ku komunikácii a o mechanizmoch
komunikácie ako nástroja na podporu zásady troch R a kultúry starostlivosti.
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Modul 51: Poskytovanie a získavanie informácií
[Ďalší doplnkový modul]
Tento modul predstavuje úvod k získavaniu informácií, zaobchádzaniu s nimi a ich šíreniu a
predstavuje ich význam v súvislosti s uplatňovaním zásady troch R.
Výsledky vzdelávania
Účastníci vzdelávania by mali byť schopní:
VV 2.13. opísať relevantné zdroje informácií týkajúce sa právnych predpisov, etiky,
dobrých životných podmienok zvierat a uplatňovania zásady troch R,
51.1. poznať/vysvetliť [merateľné sloveso prispôsobiť podľa úrovne], ako používať rôzne
vyhľadávacie nástroje (napr. vyhľadávacie usmernenia EURL ECVAM, Go3Rs) a
spôsoby vyhľadávania (napr. systematické prehľady, metaanalýza),
51.2. vysvetliť význam šírenia výsledkov štúdií bez ohľadu na výsledok a opísať kľúčové
otázky, ktoré je potrebné ohlásiť pri používaní živých zvierat vo výskume, napr.
usmernenia ARRIVE.
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Časť 4: Výsledky vzdelávania, merateľné slovesá a kritické myslenie

Merateľné slovesá/pokyny

Spôsobilosť

Narastajúca úroveň zručností „kritického myslenia“

Vedomosti

Pochopenie

Aplikovanie

Analýza

Syntéza

uviesť,
definovať,
povedať,
opísať,
identifikova
ť, ukázať,
označiť,
zhromaždiť,
preskúmať,
zoradiť,
citovať,
pomenovať,
kto, kedy,
kde atď.

zhrnúť, opísať,
interpretovať,
porovnať,
predpovedať,
asociovať,
odlišovať,
odhadovať,
rozlišovať,
diskutovať,
rozšíriť

aplikovať,
predviesť,
vypočítať,
vyplniť,
ilustrovať,
preukázať,
riešiť,
skúmať,
pozmeniť,
uviesť v
súvislostiach,
zmeniť,
klasifikovať,
experimentov
ať, zistiť,

analyzovať,
oddeliť,
zoradiť,
vysvetliť,
spojiť,
klasifikovať
, zariadiť,
rozdeliť,
porovnať,
vybrať,
vysvetliť,
odvodiť

kombino
vať,
zaradiť,
upraviť,
preskupi
ť,
nahradiť,
naplánov
ať,
vytvoriť,
navrhnúť
,
vymyslie
ť, čo ak?,
posklada
ť,
sformulo
vať,
pripraviť
,
zovšeobe
cniť
prepísať

81

Hodnoteni
e
posúdiť,
rozhodnúť,
usporiadať,
oznámkova
ť,
odskúšať,
odmerať,
odporúčať,
presvedčiť,
vybrať,
rozsúdiť,
vysvetliť,
rozlišovať,
podporiť,
dospieť k
záveru,
porovnať,
zhrnúť

pozorovať a
vybaviť si
informácie

Preukázané zručnosti

poznať
dátumy,
udalosti,
miesta
poznať
hlavné
myšlienky
zvládnuť
učivo

pochopiť
informácie

používať
informácie

pochopiť
význam

používať
metódy,
koncepcie,
teórie v
nových
situáciách

previesť
poznatky do
nových
súvislostí
interpretovať
fakty,
porovnávať,
odlišovať
zoradiť,
zoskupiť,
odvodiť
príčiny

riešiť
problémy
pomocou
požadovanýc
h zručností
alebo
vedomostí

spozorovať
vzory

organizácia
dielov
rozpoznáva
nie skrytých
významov

používať
staré
myšlienk
y na
vytvoren
ie
nových
generaliz
ovať z
daných
faktov

Identifikáci
a
komponento uviesť v
v
súvislosti
ach
poznatky
z
viacerýc
h oblastí

porovnávať
a
rozlišovať
myšlienky
posúdiť
hodnotu
teórií,
predstavení
vyberať si
na základe
logickej
argumentác
ie
overovať
hodnotu
dôkazov

rozpoznať
prognózo subjektivit
u
vať,
vytvárať
závery

predvídať
dôsledky

Upravené podľa www.coun.uvic.ca/learning/exams/blooms-taxonomy.html
Bloom, B. S (Ed.) (1956) Taxonomy of educational objectives: the classification of
educational goals; Handbook I:The Cognitive Domain New York, Toronto: Longmans,
Green,
(Eds) (2001) Taxonomy for Learning, Teaching and Assessing: A Revision of Bloom's
Taxonomy of Educational Objectives New York: Addison-Wesley. London: Longman
Užitočná aplikácia revidovanej taxonómie na účely písania inštruktážnych cieľov:
http://oregonstate.edu/instruct/coursedev/models/id/taxonomy/#table
Pri definovaní požadovaných výsledkov vzdelávania môže byť prospešné myslieť formou
„merateľných slovies“, ktoré výslovne určujú, čo má študent urobiť, aby preukázal naučené.
Benjamin Bloom (1956) vytvoril taxonómiu merateľných slovies, ktorá pomáha opísať a
klasifikovať pozorovateľné vedomosti, zručnosti, postoje, správanie a schopnosti.
V uvedenej tabuľke je predstavená hierarchia slovies z kognitívnej oblasti (a rozsah
predvedených zručností), ktoré vystihujú úroveň myslenia v poradí podľa rastúcej zložitosti.
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Táto hierarchia je založená na predpoklade, že existujú úrovne pozorovateľných (a teda
hodnotiteľných) úkonov, ktoré svedčia o kognitívnych procesoch prebiehajúcich v mozgu.
Ako sa spomína na začiatku tohto dokumentu, výsledky vzdelávania sa tu väčšinou uvádzajú
na jednoduchej úrovni „vedomostí“ a „pochopenia“. V súlade s modernou výučbou sa však
organizátorom kurzov odporúča ísť nad rámec týchto úrovní a vždy, keď je to možné,
podporovať učenie sa do hĺbky/kritické myslenie, a nielen vybavovanie si faktov alebo
napodobňovanie úkonov. Nasleduje niekoľko príkladov použitia toho postupu v kontexte
modulov, počínajúc etickým modulom až po praktickejšie orientovaný chirurgický modul.

Modul Etika
Vedieť:
(Vedomosti)


identifikovať etické otázky a otázky dobrých životných podmienok zvierat pri svojej
navrhovanej vlastnej práci

(Kritické myslenie)


zoradiť podľa významu etické otázky a otázky dobrých životných podmienok
zvierat pri svojej navrhovanej vlastnej práci

Možnosti hodnotenia: napríklad: po uvedení hlavných známych problémov týkajúcich sa
dobrých životných podmienok zvierat je delegát požiadaný, aby ohodnotil význam každého
problému v jeho vlastnej navrhovanej činnosti. Pri ďalšom rozvinutí by delegáti mohli
odhadnúť vplyv týchto problémov na výsledky ich navrhovanej práce – vplyv na širšiu
spoločnosť?
Chirurgický modul ako príklad niečoho oveľa praktickejšieho:
Vedieť:
(Vedomosti)


opísať vlastnosti rôznych bežne používaných nástrojov, šijacích materiálov a
ihiel

(Kritické myslenie)


vybrať vhodné nástroje, šijacie materiály a ihly na bežne používané postupy

Možnosti hodnotenia: obrázky na skúšobnom hárku (čo by ste použili/v akej súvislosti
a pod.) alebo imaginárne scenáre/slovné úlohy (uveďte druh a chirurgický postup – ktoré
inštrumenty by ste si vybrali a prečo?)
(Vedomosti)


uviesť vlastnosti rôznych vzorov šitia a ich použiteľnosť v rôznych situáciách

(Kritické myslenie)
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posúdiť vlastnosti rôznych vzorov šitia a ich použiteľnosť a zhodnotiť ich
vhodnosť v rôznych situáciách

[Nejde teda len o vymenovanie, ide o vytvorenie názoru a jeho odôvodnenie.]
Možnosti hodnotenia: identifikovať rôzne vzory šitia, uviesť klady a zápory každého vzoru.
Zadajte scenár a voľbu stehu, požiadajte delegátov, aby ohodnotili toto rozhodnutie.

(Vedomosti)


opísať bežné pooperačné komplikácie a ich príčiny

(Kritické myslenie)


interpretovať bežné pooperačné komplikácie a vyvodiť závery o ich príčinách

Možnosti hodnotenia: predložiť delegátom zoznam patológií, aby mohli identifikovať tie,
ktoré boli spôsobené bežnými pooperačnými komplikáciami, a delegáti musia vyvodiť záver,
pokiaľ ide o príčinu.
(Vedomosti)


predviesť správne založenie stehu

(Kritické myslenie)
 zhodnotiť správne založenie stehu
[Nejde teda len o „napodobnenie“, ale dôraz sa kladie skôr na hlbšie
pochopenie faktorov, ktoré sú alebo nie sú dôležité v technike šitia.]
Možnosti hodnotenia: delegáti počas praxe pracujú vo dvojiciach – každý poskytne spätnú
väzbu o silných a slabých stránkach techniky šitia druhého kolegu (partnerská spätná väzba).
Delegáti porovnávajú svoju sutúru so sutúrou školiteľa – merajú alebo hodnotia svoju
techniku na základe tohto exemplára.
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Príloha II
Ilustračné príklady hodnotiacich kritérií výsledkov vzdelávania
1.

Úvod

V tomto dokumente/časti sa uvádzajú usmernenia týkajúce sa vypracovania hodnotiacich
kritérií, uznávaných noriem rozhodovania, zásad hodnotenia a prostriedkov, pomocou
ktorých akreditačný orgán/poskytovateľ kurzu/hodnotiteľ určí, či študent nadobudol
vedomosti a/alebo dosiahol zručnosti potrebné na dosiahnutie prijateľnej normy výkonu z
hľadiska výsledkov vzdelávania stanovených v moduloch odborného vzdelávania.
Toto usmernenie nemá byť normatívne. Hodnotenie výsledkov vzdelávania môže byť v
jednotlivých členských štátoch už upravené inými prostriedkami, napríklad vtedy, ak sú
moduly súčasťou existujúcej vzdelávacej štruktúry, ako sú napríklad vysoké alebo odborné
školy, prípadne sú do nej zaradené. Usmernenie by však malo byť nápomocné pre
poskytovateľov a hodnotiteľov nových modulov, a to predovšetkým v prípadoch, keď
neexistuje predchádzajúci program odborného vzdelávania a posudzovania. K rozvoju
vzájomného uznávania odborného vzdelania medzi členskými štátmi by malo prispieť aj
širšie prijatie týchto smerodajných zásad.
Kritériá a metódy posudzovania normy výkonu (napr. prostredníctvom písomnej skúšky,
diskusie alebo pozorovania) budú závisieť od charakteru konkrétneho výsledku vzdelávania.
Na začiatku je dôležité vymedziť normy úspešnosti/neúspešnosti v konkrétnom výsledku
vzdelávania.
Ak sa jednotlivé výsledky vzdelávania opakujú v moduloch na rôznych úrovniach (napríklad
1. a 2. úroveň v module „Etika, dobré životné podmienky zvierat a zásada troch R“), očakáva
sa, že jednotlivé úrovne sa budú líšiť väčšou odbornou zdatnosťou. Vidieť to aj v znení
hodnotiacich kritérií (pozri prílohu: Výsledky vzdelávania, merateľné slovesá a kritické
myslenie). Na základnej úrovni by študenti mali vedieť napríklad „uviesť“ alebo „opísať“
fakty, ktoré sa naučili. Na vyššej 2. úrovni by mali byť schopní „diskutovať“ o problematike
a „hodnotiť“ ju (preukázať učenie sa do hĺbky/kritické myslenie). Hodnotiace kritériá by mali
byť čo najobjektívnejšie a jednotné medzi poskytovateľmi kurzov aj akreditačnými orgánmi,
v ideálnom prípade aj medzi členskými štátmi.
1.1

Príklady hodnotiacich kritérií

Hodnotiace kritériá sa musia vytvoriť pre všetky navrhované výsledky vzdelávania. Ako
východisko môžu poslúžiť niektoré príklady uvedené v nasledujúcich tabuľkách. Kritériá by
mali presne vystihovať požadovanú normu výkonu. Mali by byť čo najobjektívnejšie,
jednoznačné, poskytovať spoľahlivé výsledky a mali by sa dať jednoducho použiť.
Je potrebné vypracovať kritériá pre teoretické výsledky vzdelávania. V mnohých
vzdelávacích moduloch ide len o posúdenie, či si študent osvojil informácie, ktoré ho „učili“,
a dokáže ich jasne zreprodukovať, napríklad v prípade aspektov právnej úpravy (pozri
tabuľku 1, bod jeden). Niektoré teoretické výsledky vzdelávania si však vyžadujú väčšiu
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mieru pochopenia problematiky a schopnosť použiť vedomosti v súvislosti s jednotlivou
rolou a povinnosťami študenta a hodnotiace kritériá by mali vystihovať túto potrebu (pozri
tabuľku 1, bod dva).
Vypracovanie hodnotiacich kritérií a metód hodnotenia výsledkov vzdelávania, ktoré sa
týkajú otázok vyžadujúcich si „hlbšie porozumenie a myslenie“, si môže vynútiť potrebu
širšej reflexie, a to najmä v prípadoch, keď sa moduly venujú podobným témam, ale na dvoch
úrovniach – základnej a vyššej, ako napríklad v etických moduloch 2 a 12. V hodnotiacich
kritériách sa musia zohľadniť tieto rôzne úrovne. Príklad je uvedený v tabuľke č. 2.
Je dôležité poukázať na to, že často býva možné vypracovať kritériá hodnotenia pre celú
skupinu vzdelávacích výsledkov, a to najmä v takých prípadoch, keď niekoľko výsledkov
vzdelávania možno spojiť do súvislej postupnosti. Tento prístup by bol vhodnejší ako
samostatné hodnotiace kritériá pre každý výsledok vzdelávania a môže sa aplikovať na
teoretické aj praktické výsledky vzdelávania. (Príklady sa uvádzajú v tabuľke č. 3.)
V prípade praktických zručností je najjednoduchší prístup k vypracovaniu objektívnych
hodnotiacich kritérií rozdeliť konkrétny postup alebo techniku na jednotlivé komponenty,
ktoré zahŕňajú napríklad teoretické aj praktické prvky (napr. manipuláciu, obmedzovanie
pohybu, asepsu, predoperačnú a pooperačnú starostlivosť, eutanáziu, experimentálne
výsledky a kvalitu údajov), pričom každý z nich možno hodnotiť.
1.2

Kritériá úspešnosti/neúspešnosti

Nenavrhujeme žiadne definitívne kritériá úspešnosti/neúspešnosti, pretože tie budú závisieť
od realizácie kurzu, konkrétneho obsahu a v niektorých prípadoch aj od vopred daných
požiadaviek/obmedzení (napr. univerzitných, vnútroštátnych). Pri všetkých prípadoch si však
školiteľ musí určiť normu výkonu, ktorá sa vyžaduje, a účastník vzdelávania ju musí chápať.
Vo väčšine vzdelávacích programov sa študijný výsledok považuje za dostatočný, ak študent
dosiahne 50 % limit alebo inak preukáže primeranú úroveň porozumenia. V oblastiach, v
ktorých sa vyžaduje vysoká úroveň faktických vedomostí (napríklad oblasť právnych
predpisov), a v prípadoch, keď by zlyhanie mohlo viesť k problémom s dobrými životnými
podmienkami zvierat (napr. nerozpoznanie nepriaznivých účinkov alebo neudržanie
dostatočnej anestézie počas operácie), sa však odporúča vyšší limit (napr. 70 – 75 %).
1.3

Zodpovednosť za hodnotenie účastníkov vzdelávania

Je dôležité jednoznačne určiť, kto je zodpovedný za „potvrdenie“, že účastník vzdelávania
dosiahol odborné vzdelanie prijateľnej normy, a takisto je dôležité, aby hodnotiteľ mal
dostatočné vedomosti a autoritu na to, aby mohol určovať, kto prospel alebo neprospel. V
súvislosti s praktickými zručnosťami je nevyhnutné, aby niekto niesol konečnú zodpovednosť
za sledovanie jednotlivca pri vykonávaní postupu/chovnej úlohy a overil, že úloha bola
vykonaná spôsobilo.
Všetky zúčastnené strany si musia uvedomovať, že hodnotitelia potvrdia odborné vzdelanie a
spôsobilosť len vtedy, ak budú presvedčení, že požadovaná norma bola dosiahnutá.
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Príklady hodnotiacich kritérií teoretických výsledkov vzdelávania sa uvádzajú v
nasledujúcich tabuľkách:
Tabuľka č. 1:

Hodnotiace kritériá pre teoretické výsledky vzdelávania
Modul 1: Právne predpisy

Tabuľka č. 2:

Hodnotiace kritériá pre etické výsledky vzdelávania
Modul 2 a modul 9: Etika, dobré životné podmienky zvierat a
zásada troch R

Tabuľky č. 3 – 4:

Hodnotiace kritériá pre teoretické výsledky v oblasti anestézie
Modul 20: Anestézia pri menších postupoch
Modul 21: Anestézia pri chirurgických a dlhotrvajúcich
postupoch
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PRÍKLADY HODNOTIACICH KRITÉRIÍ VÝSLEDKOV VZDELÁVANIA
Tabuľka č. 1: Hodnotiace kritériá pre teoretické výsledky vzdelávania
Pri hodnotení sa bude testovať: základná znalosť smernice 2010/63/EÚ a výsledných
vnútroštátnych právnych predpisov týkajúcich sa výskumu na zvieratách
Modul 1: Vnútroštátne právne predpisy
Výsledok vzdelávania
Hodnotiace kritériá
Vysvetliť roly a povinnosti Kandidát by mal mať osvojené preberané informácie a
národných výborov a mal byť schopný:
miestnych orgánov pre  uviesť kľúčové roly a povinnosti miestneho orgánu
dobré životné podmienky
pre dobré životné podmienky zvierat (s úrovňou
zvierat
podrobnosti určenou v článku 27 smernice),
 preukázať chápanie týchto rolí a povinností tak, že
správne uvedie, ako študent vníma vplyv orgánu pre
dobré životné podmienky zvierat na jeho vlastné
roly, povinnosti a každodenné činnosti,
 uviesť kľúčové roly a povinnosti národného výboru
v danej krajine (s úrovňou podrobnosti určenou v
článku 49 smernice).
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Tabuľka č. 2: Hodnotiace kritériá pre etické výsledky vzdelávania
Pri hodnotení sa bude testovať: základné pochopenie problematiky súvisiacej s výskumom
na zvieratách. Študent musí chápať koncepcie týkajúce sa postupov na zvieratách a dobrých
životných podmienok zvierat.

Modul 2: Etika, dobré životné podmienky zvierat a zásady R (1. úroveň)
Výsledok vzdelávania

Hodnotiace kritériá

Vysvetliť,
že
právne Kandidát by mal mať osvojené preberané informácie a
predpisy vychádzajú z mal byť schopný:
rámca, podľa ktorého sa  uviesť právne požiadavky týkajúce sa posudzovania
ujmy a prínosu (ako v článku 38) a čo to znamená v
musí zvážiť pomer ujmy a
praxi.
Napríklad vymenovať možné ujmy pre
prínosu
projektu,
zvieratá (telesné a psychické), na ktoré by sa mal brať
uplatňovať zásada troch R
ohľad, uviesť povolené účely, na ktoré možno
s cieľom minimalizovať
zvieratá používať, preukázať pochopenie princípov
ujmu a maximalizovať
vyvažovania ujmy a prínosov,
prínosy a podporovať  uviesť, ako to súvisí s právnym procesom
schvaľovania projektu,
zachovanie
dobrých
životných
podmienok  uviesť, aké sú tri zásady R, a podať príklady, ako
môžu znížiť ujmu, zvýšiť prínosy a zlepšiť životné
zvierat
podmienky zvierat.
Modul 9: Etika, dobré životné podmienky zvierat a zásada troch R (2. úroveň)
Pri hodnotení sa bude testovať: reflexia problematiky postupov na zvieratách. Študent
musí byť schopný vysvetliť koncepcie týkajúce sa postupov na zvieratách a dobrých
životných podmienok zvierat a diskutovať o nich.
Výsledok vzdelávania

Hodnotiace kritériá

Vysvetliť, že v zmysle Kandidát by mal byť schopný odpovedať na otázky
právnej
úpravy
sa stanovené pre 1. úroveň, ale zároveň by mal vedieť:
vyžaduje
posúdenie  diskutovať o pojme „odôvodnenie“ použitia zvierat,
uznávať, že existujú rôzne pohľady na to, čo
odôvodnenia pracovných
predstavuje odôvodniteľnú ujmu a aká váha by sa
programov
podľa
mala pripísať jednotlivým ujmám a prínosom,
vyváženia
možných  opísať ujmy a prínosy vo svojej navrhovanej práci a
nepriaznivých účinkov na
vysvetliť, ako ich posudzuje a váži,
zvieratá
s  uviesť príklady, ako by zásadu troch R začlenil do
vlastnej oblasti práce.
pravdepodobnými
prínosmi, že poškodenie
zvierat
sa
musí
minimalizovať a prínosy
maximalizovať
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Tabuľka č. 3: Hodnotiace kritériá pre teoretické výsledky v oblasti anestézie
Pri hodnotení sa bude testovať: znalosť anestetických vlastností bežne používaných
anestetík, vplyv anestetík na zviera a vedecký výsledok, výber cesty podania a úvaha, či nie sú
k dispozícii iné metódy než anestézia.
Modul 20: Anestézia pri menších postupoch
Základné vedomosti
Výsledok vzdelávania
Hodnotiace kritériá
Uviesť v súvislostiach, Kandidát by mal byť schopný:
prečo
a v ktorých  uviesť rozdiely medzi fyzickým a chemickým
prípadoch možno použiť
obmedzením pohybu,
sedatíva
na
účely  uviesť dva scenáre, v rámci ktorých by sa mohli
obmedzenia pohybu myši
vyžadovať sedatíva na obmedzenie pohybu myši,
 k jednému z týchto scenárov uviesť dve výhody
a dve nevýhody použitia sedatív na obmedzenie
pohybu.
Výsledok vzdelávania
Diskutovať o
relatívnych výhodách a
nevýhodách rôznych
anestetík a ich aplikácie
pri 15-minútovej
anestézii myši

Hodnotiace kritériá
Kandidát by mal byť schopný preukázať, že dokáže:
 vymenovať jedno injekčne podávané a jedno
inhalačné anestetikum vhodné pre myši,
 opísať a okomentovať spôsob podania
injekčného anestetika, pokiaľ ide o cestu, objem
dávky (vrátane požiadavky na prípadné
zriedenie),
 opísať a okomentovať spôsob podania
prchavého anestetika, pokiaľ ide o cestu, nosný
plyn a vdychovaný percentuálny podiel,
 porovnať vlastnosti injekčne podávanej a
inhalovanej látky, pokiaľ ide o nástup a trvanie
anestézia a zotavenie z anestézie,
 okomentovať možný vplyv rôznych anestetík na
štúdiu,
 vyjadriť sa k dôsledkom používania niektorých
bežných anestetík na zdravie a bezpečnosť.
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Tabuľka č. 4: Hodnotiace kritériá pre teoretické výsledky v oblasti anestézie –
pokračovanie
Modul 21: Anestézia pri chirurgických a dlhotrvajúcich postupoch
Základné vedomosti
Výsledok vzdelávania
Hodnotiace kritériá
Vedieť, ako monitorovať Kandidát by mal byť schopný:
myš pod anestéziou na účely
 uviesť klinické známky svedčiace o vhodnosti myši
chirurgického
postupu,
na anestéziu s ohľadom na také faktory, ako je vek,
počínajúc navodením až po
prípadné predchádzajúce postupy, existujúca
zotavenie
patológia,
 uviesť klinické známky svedčiace o anestézii u
myši, ako je napríklad frekvencia a kvalita
dýchania, vyvolané reflexy,
 uviesť, aká hĺbka anestézie je potrebná na
chirurgický postup a aké faktory by o tom svedčili,
 uviesť známky, podľa ktorých sa monitoruje hĺbka
anestézie a ktoré sú najdôležitejšie,
 navrhnúť nejaké vybavenie, ktoré by mohlo byť
užitočné pri monitorovaní anestézie,
 zaznamenávať vitálne funkcie, ako napr. tepovú
frekvenciu, dychovú frekvenciu, telesnú teplotu na
anesteziologický záznamový list,
 poznať, ktoré klinické známky poukazujú na
anesteziologický urgentný stav a aké opatrenia
treba prijať,
 diskutovať o najdôležitejších klinických známkach
a fyziologických parametroch, ktoré by sa mali
merať počas anestézie, a ako to možno dosiahnuť,
 vyhodnotiť zmeny klinických známok počas
anestézie, ktoré môžu svedčiť o zmene úrovne
anestézie,
 diskutovať o dôvodoch, prečo sa počas postupu
môže meniť úroveň anestézie, či to predstavuje
problém alebo nie, a aké opatrenia treba podniknúť
na nápravu zmien,
 vysvetliť dôsledky zmien vitálnych funkcií, ako je
krvný tlak, saturácia kyslíkom alebo telesná teplota
myši,
 diskutovať o výhodách a nevýhodách používania
monitorovacieho zariadenia, napríklad pulzného
oxymetra alebo EKG, v porovnaní s manuálnym
vyšetrením myši,
 vysvetliť klinické príznaky, ktoré svedčia o dobrom
zotavení z anestézie, a aké úkony treba podniknúť,
ak zotavovanie neprebieha podľa očakávania,
 vyhodnotiť použitý anesteziologický protokol s
ohľadom na štúdiu a zásadu troch R.
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Príloha III
Ilustračné príklady posúdenia spôsobilosti
Posúdenie spôsobilosti by malo
1. zahŕňať jasný opis a vysvetlenie očakávaných štandardov,
2. vystihovať celý postup (plánovanie, realizáciu, kontrolu výsledku),
3. mať časový rámec, v ktorom možno postup reálne vykonať (napr. vrátane plánovania
postupu, prípravy pracovného miesta a dokumentácie).
Hodnotiace kritériá pre praktickú zručnosť –odber krvi u králika pri vedomí
Pri hodnotení sa bude testovať: poznanie známok dobrého/zlého zdravotného stavu alebo
akýchkoľvek známok bolesti a strachu u zvieraťa, poznanie vplyvu obmedzenia pohybu na
laboratórne zvieratá, poznanie rôznych ciest a miest odberu krvi, prípadne voľby metódy,
objemov vzoriek a intervalov odberov (ako aj efektu „denného času“ na odber vzoriek).

Výsledok
vzdelávania
Účastník
vzdelávania by mal
byť schopný
úspešne odobrať
vzorku krvi u
králika pri vedomí
tak, aby zvieraťu
nespôsoboval
neprimeraný strach

Modul 7 a 8: Minimálne invazívne postupy
Hodnotiace kritériá
Účastník by mal byť schopný predviesť hodnotiteľovi, že:
 dokáže rozpoznať normálne správanie a vzhľad zdravého králika a
známky zlého zdravotného stavu, bolesti alebo strachu pri tomto
druhu,
 zistil, že pre navrhované postupy existujú príslušné orgány,
 dokáže králika zobrať, manipulovať s ním a obmedziť mu pohyb
spôsobom, že zviera má podporu a neprejavuje strach,
 má znalosti o objeme krvi, cestách na odber krvi a technikách
vhodných pre králiky tak, aby bola vybraná tá najmenej invazívna a
najvhodnejšia,
 dokáže vyberať a pripravovať vybavenie (napr. ihla správnej
veľkosti, nožničky/nožnice, chirurgické tampóny),
 dokáže pripraviť miesto na odber vzoriek s minimálnym utrpením
zvieraťa a úspešne odobrať krv bez spôsobenia nepriaznivých
účinkov (bolesť, hematóm, krvácanie),
 vie, ako poskytnúť zodpovedajúcu následnú starostlivosť vrátane
spôsobov dosiahnutia hemostázy a vie zvládnuť očakávané aj
neočakávané udalosti (napr. vie rozhodnúť o vhodných intervaloch
monitorovania),
 vie, na aké nepriaznivé účinky sa má zamerať (a dokáže ich
rozpoznať), a vie, ako a kedy ich riešiť, uvedomuje si potrebu
kontaktovať veterinárneho lekára alebo inú „určenú“ osobu a
požiadať o pomoc,
 vie, ako manipulovať so vzorkami krvi, aby bolo zabezpečené ich
riadne označenie a dôkladné premiešanie,
 vie, ako viesť zodpovedajúcu evidenciu (napr. označenie klietok,
iné procesné záznamy).
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Hodnotiace kritériá pre praktickú zručnosť – anestézia
Pri hodnotení sa bude testovať: výber anestestetických vlastností a ich poznanie, vedomosti
o vplyve anestetika na laboratórne zviera a vedecký výsledok, voľba metódy podľa návrhu v
postupe.

Výsledok
vzdelávania
Účastník
vzdelávania by
mal byť
schopný
úspešne
navodiť
krátkodobú
anestéziu (10
min.) u myši,
udržať
anestéziu a
myš prebrať

Modul 20: Anestézia pri menších postupoch
Hodnotiace kritériá
Účastník vzdelávania by mal byť schopný:
 určiť existenciu príslušných právnych orgánov, aby bolo
možné vykonať postup,
 poznať účinky anestézie na myš a jej možné vplyvy na
vedeckú štúdiu,
 predviesť empatické zaobchádzanie s myšou s náležitou
starostlivosťou, aby nepociťovala strach,
 posúdiť zdravotný stav a dobré životné podmienky myši, či
je vhodná na anestéziu, predviesť meranie a zaznamenanie
telesnej hmotnosti,
 uviesť anestetikum vhodné pre daný druh a dĺžku trvania
postupu,
 predviesť správne nastavenie a bezpečné používanie
anestetického vybavenia a anestetík,
 poznať správne dávkovanie/koncentráciu a vedieť vypočítať
dávky/objemy v prípade injekčne podávaných anestetík
 previesť správnu techniku navodenia anestézie (napr.
anestetická komora, injekcia),
 vysvetliť/pomenovať metódy hodnotenia hĺbky anestézie a
predviesť jeden spôsob, ktorý možno použiť, napríklad s
cieľom ukázať, že myš je dostatočne anestetizovaná na
výkon postupu, vedieť monitorovať základné fyziologické
funkcie a predviesť meranie dychovej frekvencie,
 diskutovať o možných nepriaznivých účinkoch anestézie, ako
je napríklad hypotermia, a opísať kroky, ako im zamedziť,
 uviesť, aké urgentné situácie môžu nastať a ako ich riadiť,
 predviesť prebratie myši z anestézie a diskutovať o
klinických príznakoch, ktoré naznačujú dobré alebo slabé
zotavenie,
 vysvetliť následnú starostlivosť o myš vrátane osobitnej
ošetrovateľskej starostlivosti v prípade potreby,
 právne aktualizovať záznamy, ako napríklad označenie
klietky, denník jednotky, záznamy o liekoch a iné procesné
záznamy.
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Modul 21: Anestézia pri chirurgických a dlhotrvajúcich postupoch
Výsledok
Hodnotiace kritériá
vzdelávania
Účastník
vzdelávania by
mal byť schopný
úspešne navodiť
anestéziu na
invazívny
chirurgický
postup u myši,
udržať anestéziu a
myš prebrať

Účastník vzdelávania by mal byť schopný:
 určiť existenciu príslušných právnych orgánov, aby bolo možné
vykonať postup,
 uviesť, ako sa koncepcia „zjemnenia“ vzťahuje na anestéziu pri
chirurgickom postupe,
 uviesť v súvislostiach účinky anestetika na myš a ich možný vplyv
na štúdiu,
 predviesť zaobchádzanie s myšou, aby nepociťovala strach,
 posúdiť zdravotný stav a dobré životné podmienky myši,
diskutovať o vplyvoch predchádzajúcich postupov alebo existujúcej
patológie z hľadiska vhodnosti na anestéziu, predviesť meranie a
zaznamenanie telesnej hmotnosti,
 poznať správne dávkovanie/koncentráciu a vedieť vypočítať
dávky/objemy v prípade injekčne podávaných anestetík
 uviesť/poznať anestetikum vhodné pre daný druh a dĺžku trvania
postupu (môže sa vopred poradiť s veterinárnym lekárom),
 diskutovať o analgézii pri postupe vrátane voľby látky a cesty
podania s cieľom spôsobiť zvieraťu minimálny stres, s následným
posúdením účinnosti,
 predviesť správne nastavenie a bezpečné používanie anestetického
vybavenia a anestetík,
 previesť správnu techniku navodenia anestézie (napr. anestetická
komora, injekcia),
 diskutovať o metódach hodnotenia hĺbky anestézie potrebnej na
chirurgický zákrok a predviesť jeden spôsob, ktorý možno použiť, s
cieľom ukázať, že myš nereaguje na bolestivý podnet,
 preukázať znalosti o monitorovaní základných fyziologických
funkcií a vitálnych funkcií podľa klinických známok alebo
monitorovacieho zariadenia, napríklad pomocou pulzného
oxymetra,
 diskutovať o možných nepriaznivých účinkoch anestézie, ako je
napríklad hypotermia, a krokoch, ako im zamedziť,
 diskutovať o tom, aké urgentné situácie môžu nastať a ako ich
riadiť,
 predviesť prebratie myši z anestézie a diskutovať o klinických
príznakoch, ktoré naznačujú dobré alebo slabé zotavenie,
 diskutovať o následnej starostlivosti o myš vrátane osobitnej
ošetrovateľskej starostlivosti v prípade potreby, napríklad o
dopĺňaní tekutín,
 opísať klinické známky súvisiace s bolesťou a uviesť vhodný
systém pooperačného monitorovania,
 správne aktualizovať záznamy, ako napríklad označenie klietky,
denník jednotky, záznamy o liekoch a iné procesné záznamy.
 diskutovať o interpretácii záznamov pri určovaní úspechu anestézie
a kvalite zotavenia.
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Príklad preskúšania praktickej zručnosti ilustrujúci možnosť známkovania
jednotlivých komponentov
Ku každej úlohe sa určí súbor kritérií, podľa ktorých bude študent hodnotený a
bodovaný.
Maximálny počet bodov možno dosiahnuť, ak účastník vzdelávania pracuje samostatne a
vie opísať a vysvetliť úlohu bez otázok skúšajúceho. Čím viac sa študenta treba pýtať,
tým nižší bude celkový dosiahnutý výsledok.
Zadanie 1
Eutanázia a odstraňovanie tkanív
Vašou úlohou je vykonať eutanáziu myši pri vedomí metódou cervikálnej dislokácie a
vykonať disekciu sleziny a ľavej obličky na ďalšiu analýzu. Vyberte si správnu techniku
v súlade s požiadavkami týkajúcimi sa dobrých životných podmienok zvierat.

Príprava pracovného miesta
Bezpečné a humánne
zaobchádzanie so
zvieraťom – vybratie
zvieraťa z klietky/ohrady a
jeho preprava do
zákrokovej miestnosti +*
Bezpečné a humánne
obmedzenie pohybu *
Bezpečná a humánna
eutanázia a potvrdenie
smrti *
Disekcia orgánov

5
15

Podľa normy12
ÁNO – NIE
□ □
□ □

15

□ □

30

□ □

10

□ □

Vedenie evidencie
Očistenie pracovného
miesta a použitých
nástrojov
Dezinfekcia
Likvidácia kadáveru
Spolu
Pripomienky

10
5

□ □
□ □

5
5

□ □
□ □

Úloha:

Percento11

Dosiahnuté
percento

100%

* Úlohy označené hviezdičkou musia byť absolvované úspešne.

11

12

Percentuálne hodnotenia sú len návrhy! Môžu sa líšiť v závislosti od úlohy a zamerania hodnotenia!
Účastník potrebuje najmenej 6/7 začiarknutí. Eutanázia musí byť vykonaná odborne.
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Zadanie 2
Intraperitoneálna injekcia
Škrečok má dostať látku X v dávke 100/mg/kg telesnej hmotnosti i.p. Koncentrácia látky
X je 20 mg/ml. Vypočítajte správnu dávku a injekčne aplikujte príslušnú
dávku/množstvo i.p.
Očakávaná úroveň:

Percento
13

Dosiahnuté
percento

Príprava pracovného miesta (15 %):
Použitie antiseptických
prípravkov na ruky a
antiseptického aplikačného
roztoku
Výber kanyly/ihly/striekačky
správnej veľkosti
Vykonanie postupu (60 %)
Bezpečné a humánne
zaobchádzanie so zvieraťom –
vybratie zvieraťa z
klietky/ohrady, jeho preprava
do zákrokovej miestnosti a
návrat *
Hodnotenie zdravotného stavu
Meranie a záznam telesnej
hmotnosti
Výpočet dávky a správneho objemu (15 %)
Plnenie striekačky (vzduchové
bubliny? objem?)
Dezinfekcia miesta vpichu
Správne zavedenie ihly,
vstreknutie materiálu a
vytiahnutie ihly *
Po vykonaní postupu (10 %)
Očistenie pracovného miesta
Zdokumentovanie postupu
Celkovo bezpečný pracovný
postup pre zvieratá aj operatéra
Spolu
Pripomienky

ÁNO
NIE
ÁNO
NIE

100%

* Úlohy označené hviezdičkou musia byť absolvované úspešne.

13

Percentuálne hodnotenia sú len návrhy. Môžu sa líšiť v závislosti od úlohy a zamerania hodnotenia!
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Príloha IV
Šablóna záznamov o odbornom vzdelávaní
CIELE
Cieľom je poskytnúť šablónu na zaznamenávanie údajov o odbornom vzdelávaní, základných zručnostiach a spôsobilosti, ktorú
možno používať v rámci Európy. Poskytla by určitú záruku, pokiaľ ide zručnosti a spôsobilosť jednotlivcov, uľahčila by vzájomné
uznávanie v rámci Európy, ktoré by umožnilo pohyb pracovníkov a chránilo dobré životné podmienky zvierat. Osoba (osoby)
zodpovedná za zabezpečenie odborného vzdelania pracovníkov a prácu pod dohľadom až do dosiahnutia spôsobilosti [článok 24 ods.
1 písm. c)] má dôležitú úlohu zabezpečiť vedenie vhodných záznamov. Nasledujúce šablóny nemajú byť normatívne ani
vyčerpávajúce. Príslušný orgán je naďalej povinný určiť mechanizmy evidencie odborného vzdelávania a spôsobilosti.
Zdôvodnenie a vysvetlenie európskych šablón záznamov o odbornom vzdelávaní
1. Šablóna obsahuje tri časti vyhradené pre záznamy o odbornom vzdelávaní – počiatočné modulárne odborné vzdelanie,
záznamy o odbornom vzdelávaní počas rozvíjania zručností a časť venovaná externému vzdelávaniu a NPR, kde sa zapisujú
kurzy, konferencie a podobne. Uvádza sa aj príklad časti určenej na všeobecné odborné vzdelávanie, venovanej iným
oblastiam nesúvisiacim so smernicou, ako je napríklad ochrana zdravia a bezpečnosti a zabezpečenie.
2. K záznamu o odbornom vzdelávaní sa často prikladá životopis, opis pracovnej pozície a povinností.
3. Existujú tri úrovne odborného vzdelania/spôsobilosti: účastník vzdelávania, ktorý je „pod dohľadom“, „odborne vzdelaný a
spôsobilý“ a „školiteľ pre ostatných“.
4. Rozvoj účastníka vzdelávania musí byť jasne a postupne zdokumentovaný v záznamoch o odbornom vzdelávaní. V týchto
záznamoch musí byť vysledovateľná aj úroveň dohľadu.
5. Podpisujúcim školiteľom môže byť akýkoľvek označený spôsobilý školiteľ. Zoznam oprávnených školiteľov by mohol byť pre
účastníkov vzdelávania užitočný.
6. Z hľadiska rozvoja odborného vzdelávania a budúcich potrieb je užitočné pravidelné preskúmavanie odborného vzdelávania.
Zmena rolí by si mala vyžadovať preskúmanie odborného vzdelávania s cieľom overiť, či sú dosiahnuté odborné vzdelávanie
a spôsobilosť pre nové povinnosti.
7. Účastník vzdelávania by mal záznam podpísať a označiť svojimi iniciálami, čím potvrdí identifikáciu v zázname o odbornom
vzdelávaní a iných dokumentoch.
8. Presný modul, technika, predmetné druhy by mali byť jasne definované ako samostatná položka v protokole odborného
vzdelávania.
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Poznámka k súčasným spôsobilým pracovníkom a školiteľom: osoba zodpovedná za odborné vzdelávanie nemusí vypĺňať
celú časť záznamu o odbornom vzdelávaní pre každý určený modul, ale jedným podpisom na príslušnej strane potvrdí, že
pracovník sa považuje za spôsobilého alebo má historické záznamy, ktoré to potvrdzujú.
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Meno: ________________ Dátum začatia: ______________ Podpis _______________ Iniciály _____/______/______
1. Záznam o moduloch odborného vzdelávania
Modul

Základný
pre
konkrétnu
funkciu
doplnkový

Formulár č.:
Dátum vydania:

Poskytovateľ odborného
vzdelávania
Druh

Dátum
odborného
vzdelávania
(začiatok)

Dátum
odborného
vzdelávania
(koniec)

Potvrdil
(meno/funkcia/pod
pis)

2. Postupy/zručnosti
Postup

Druh

Účastník vzdelávania pod dohľadom
Dátum
Úroveň
Účastník
Školiteľ
dohľadu
vzdelávania
(iniciály)
(iniciály)

Dosiahnutá spôsobilosť
Dátum Účastník
Školiteľ
vzdeláva (iniciály)
nia
(iniciály)

Dosiahnutý status školiteľa
Dátum Účastník
Školiteľ
vzdeláva (iniciály)
nia
(iniciály)

4 – dohliadajúci pracovník je prítomný pri výkone postupu a zabezpečuje priamy dohľad a poradenstvo,
3 – dohliadajúci pracovník vie, kedy postupy prebiehajú a v prípade potreby je k dispozícii rýchlo zakročiť (t. j. je v blízkosti postupu),
2 – dohliadajúci pracovník vie, kedy postupy prebiehajú a v prípade potreby je k dispozícii zúčastniť sa a poskytnúť radu (t. j. je v blízkosti
zariadenia),
1 – dohliadajúci pracovník vie, kedy postupy prebiehajú a v prípade potreby je k dispozícii na konzultáciu a poskytnutie rady (napr. telefonicky),
0 – dohľad sa nevyžaduje.
Formulár č.:
Dátum vydania:

3. NPR a externé odborné vzdelávanie

Odborné vzdelávanie
Opis a dátum (dátumy) kurzu a dosiahnutý výsledok/osvedčenie

Formulár č.:
Dátum vydania:

Interné preskúmanie
Účastník
Dátum
Školiteľ
vzdelávania
(iniciály)
(iniciály)

4. Všeobecné moduly odborného vzdelávania (napr. zdravie a bezpečnosť, zabezpečenie)
Požiadavka odborného
vzdelávania (interná)

Formulár č.:
Dátum vydania:

Účastník vzdelávania pod
dohľadom
Dátum
Účastník
Školite
vzdelávania
ľ
(iniciály)
(iniciál
y)

Dosiahnutá spôsobilosť
Dátum

Účastní
k
vzdeláv
ania
(iniciál
y)

Školite
ľ
(iniciál
y)

Dosiahnutý status školiteľa
Dátum

Účastní Školiteľ
k
(iniciály)
vzdeláv
ania
(iniciál
y)

Príloha V
Odporúčania pre osobu (osoby) vykonávajúcu inšpekcie podľa článku 34
Táto príloha obsahuje návrhy expertnej pracovnej skupiny týkajúce sa vhodného profilu
inšpektora a odborného vzdelania pre túto rolu. Príslušné vnútroštátne orgány pre túto smernicu
plne podporujú ciele a obsah týchto návrhov. Keďže spôsobilosť v oblasti vzdelávania
a odborného vzdelávania majú najmä členské štáty, nehovoriac o tom, že oficiálna spôsobilosť
týkajúca sa inšpekcie a presadzovania práva sa v jednotlivých členských štátoch líši, príslušné
vnútroštátne orgány pre túto smernicu nedokážu túto konkrétnu prílohu oficiálne schváliť. Je
však dôležité, aby tieto informácie boli všeobecne dostupné, pretože ich obsah môže uľahčiť a
usmerniť výber vhodného profilu inšpektorov a ich odborného vzdelávania.
Osoba (osoby) vykonávajúca kontroly podľa článku 34
Príslušné orgány sú v zmysle článku 34 povinné vykonávať pravidelné kontroly všetkých
zariadení chovateľov, dodávateľov a používateľov s cieľom overiť, či spĺňajú požiadavky
smernice.
Inšpektori môžu pochádzať z rôznych prostredí v rámci členského štátu, ako aj z iných členských
štátov. Potreby ich odborného vzdelávania sa teda budú zrejme líšiť v závislosti od ich
predchádzajúceho odborného vzdelávania a praxi v oblasti vedeckého výskumu.
Uznáva sa, že pred začatím výkonu práce inšpektora nie je potrebné absolvovať celé odborné
vzdelávanie, pokiaľ je zabezpečený vhodný dohľad a podpora.
Odporúčaný profil
Inšpektori musia mať podrobné vedomosti o príslušných právnych predpisoch a všetkých
súvisiacich vnútroštátnych politikách a dobre im rozumieť, aby mohli overovať dodržiavanie
požiadaviek smernice. Mali by chápať rôzne roly a povinnosti zúčastnených pracovníkov, ako aj
východiská a požadované detaily schvaľovania zariadení.
Inšpektori by mali dobre rozumieť koncepcii dobrých životných podmienok zvierat, rozumieť
chovu zvierat a postupom týkajúcim sa umiestňovania zvierat a starostlivosti o ne.
Inšpektori by mali dobre rozumieť návrhom projektov a experimentov a obsahu schválených
projektov kontrolovaného zariadenia, aby pri inšpekciách v používateľských zariadeniach mohli
overiť uplatňovanie zásady troch R v čo najväčšej miere v rámci kontrolovaných projektoch.
Túto rolu môžu vykonávať osoby, ktoré sa dobre vyznajú v starostlivosti o zvieratá a ich
používaní vo vedeckých postupoch, a najmä chápu uplatňovanie zásady troch R. Môže ísť o
veterinárneho lekára. Rolu môžu zastávať aj biológovia alebo iní pracovníci s príslušným
odborným vzdelaním a odbornými znalosťami v lekárskych, biomedicínskych alebo
biologických vedách. Inšpektori by mali mať bohatú prax vo vede a podrobné skúsenosti s
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vedeckými metódami a návrhmi experimentov a odborné znalosti o optimalizácii, zdraví zvierat
a dobrých životných podmienkach zvierat, resp. hlboký záujem o tieto oblasti.
Inšpektori by mali byť aktívni a podporovať lepšie postupy starostlivosti o zvieratá a ich
používania, ako aj rozvoj a zachovávanie kultúry dobrej starostlivosti. Inšpektori môžu podporiť
spoluprácu medzi kľúčovými aktérmi pôsobiacimi v zariadeniach. Tímová práca inšpektorov
uľahčí šírenie poznatkov a výmenu skúseností, čo prispeje k jednotnosti.
Inšpektor by mal mať „osobnú autoritu“ vychádzajúcu z jeho minulosti, skúseností a vedomostí.
Výhodou sú efektívne interpersonálne zručnosti vrátane ústnej a písomnej komunikácie.
Inšpektori by mali byť vyškolení na to, aby spoznali konflikt záujmov a vedeli mu zamedziť.
Umožní to väčšiu nezávislosť inšpekcií a zvýši dôveru verejnosti k regulačnému dohľadu.
Počiatočné odborné vzdelávanie
Odborné vzdelávanie inšpektorov by malo byť navrhnuté pre každého jednotlivca s ohľadom na
požadovanú rolu s prihliadnutím na spôsob vykonávania smernice v danom členskom štáte a na
predchádzajúce vzdelanie, odborné vzdelanie a prax inšpektora. Ak túto rolu zastáva
kvalifikovaný veterinárny lekár s významnou praxou v oblasti výskumu na zvieratách, je
pravdepodobné, že už dosiahol výsledky vzdelávania z niektorých modulov. V takom prípade ho
možno na základe analýzy medzier vo výsledkoch vzdelávania oslobodiť od niektorých modulov
alebo častí inšpektorského modulu.
Všetci inšpektori by mali vykonať analýzu medzier z nasledujúcich modulov a preskúmať svoje
súvisiace výsledky vzdelávania s cieľom zabezpečiť, že nadobudli všetky významné zručnosti a
vedomosti:







Moduly 1 – 3.1
Moduly 4 – 6.1
Moduly 7, 9 – 11
Moduly 20, 23
Modul 51
Akékoľvek doplnkové moduly, napríklad 21 a 22, ak patria do predmetu nimi
vykonávaných inšpekcií.

Základné odborné vzdelávanie s cieľom zabezpečiť pochopenie roly inšpektora a požiadavky
(http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/pdf/guidance/inspections/sk.pdf) obsiahnuté v:


Inšpektorský modul
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Na rozdiel od iných rolí, viacero VV nie je súčasťou úloh ani povinností inšpektora. Inšpektor by
namiesto toho mal preukázať dostatočnú úroveň pochopenia, ktorá umožní overiť dodržanie
podmienok. Toto treba zohľadniť pri ich hodnotení a v záznamoch o odbornom vzdelávaní.
NPR
Inšpektori by formou oficiálneho programu (NPR) mali sledovať najnovší vývoj v oblasti
osvedčených postupov vo vede, starostlivosti o zvieratá a chove, ako aj v otázke zásady troch R.
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Inšpektorský modul
Tento modul obsahuje všetky potrebné prvky procesu inšpekcie vyžadované podľa článku 34. Je
určený pre osoby, ktoré majú veľmi dobré znalosti o starostlivosti o zvieratá a ich používaní vo
vedeckých postupoch, ako aj o právnych predpisoch upravujúcich toto používanie. To si
vyžaduje detailnú znalosť legislatívnych požiadaviek pre potreby inšpekcie a presadzovania
práva a zahŕňa usmernenia a zásady týkajúce sa návrhu, vedenia a vykazovania inšpekcií.
Výsledky vzdelávania
Účastník vzdelávania by mal byť schopný:
i)

chápať legislatívne požiadavky týkajúce sa starostlivosti o zvieratá a ich používania
vo výskume
Inšp. 1 posúdiť etické otázky týkajúce sa používania zvierat pri prebiehajúcich alebo
dokončených vedeckých postupoch (napr. prípadové štúdie),
Inšp. 2 ukázať, ako je vo vnútroštátnych právnych predpisoch, ktorými sa vykonáva európska
smernica 2010/63/EÚ, zakotvená koncepcia troch R. Preukázať podrobné znalosti zásad
nahradenia, obmedzenia a zjemnenia (replacement, reduction and refinement – troch R) a ich
uplatňovania v starostlivosti o zvieratá a chovateľských postupoch, ako aj v prebiehajúcich
alebo dokončených vedeckých výskumných projektoch, najmä
i. prejaviť, že chápe potenciál uplatňovania zjemnenia prostredníctvom
dobrého poznania používaného druhu, dobrého „posúdenia životných
podmienok“ a účinnej kontroly nepriaznivých účinkov pomocou jasných a
validných ukončení postupov z hľadiska vedy a dobrých životných
podmienok zvierat a/alebo humánnosti;
ii. opísať, ako odborné vzdelávanie, dobré umiestnenia zvierat, organizácia
chovu a manipulácie a používanie vhodných ukončení postupov môže
prispieť k uplatňovaniu zásady troch R a zlepšeniu kvality vedy,
Inšp. 3. rozlišovať medzi experimentálnymi postupmi pre zvieratá a veterinárnou praxou,
chovateľskými a neexperimentálnymi postupmi,
Inšp. 4. vysvetliť správne rozdelenie projektov na účely vedeckých postupov (článok 5)
Inšp. 5. opísať dôvody pre udelenie výnimky z požiadaviek na použitie účelovo chovaných
zvierat druhov uvedených v prílohe 1,
Inšp. 6. porovnať roly, povinnosti a interakcie osôb, ktoré pracujú v zariadení v zmysle danej
smernice,
Inšp. 7. vysvetliť právne zloženie a úlohu orgánu pre dobré životné podmienky zvierat,
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Inšp. 8. opísať podmienky/požiadavky týkajúce sa pustenia zvierat na slobodu a ich
navrátenia do domácej starostlivosti,
ii)

pochopiť zásady a postupy inšpekcie,
Inšp. 9. predviesť, ako sa detailné kontroly stanovené v právnych predpisoch vzťahujú na
inšpekcie,
Inšp. 10. opísať zákonné požiadavky inšpekcie a ďalšie súvisiace funkcie (zhromažďovanie,
riadenie a šírenie informácií, diskusia o zásade troch R, kontinuita, poradenstvo pre
používateľov a príslušný orgán),
Inšp. 11. vysvetliť povinnosti a zodpovednosť inšpektorov vrátane nestrannosti a
bezúhonnosti (čestnosť, integrita, vhodné správanie atď.) a interakciu medzi inšpektormi a
inými zodpovednými osobami/orgánmi, napríklad orgánom pre dobré životné podmienky
zvierat,
Inšp.
12.
opísať,
čo
by
mala
zahŕňať
účinná
inšpekcia
(http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/pdf/guidance/inspections/sk.pdf),
napr.
prístup k inšpekcii, potreba styčnej osoby/väzby, roly, ktorá by zisťovala právny súlad alebo
nesúlad,
Inšp. 13. opísať zásady analýzy rizík, zákonné požiadavky na frekvenciu inšpekcií,
neohlásené a ohlásené inšpekcie, požadované normy výkonu a posúdenia rizík,
Inšp. 14. opísať hlavné zdroje poradenstva a ďalších poznatkov pre inšpektora na tému
právnych predpisov, politiky, pracovných postup a kazuistiky,
Inšp. 15. uviesť požadované normy komunikácie (vrátane písomných správ) s príslušným
orgánom a zúčastnenými stranami a požiadavky na uchovávanie záznamov,
Inšp. 16. opísať, ako získať prístup k návrhom, hodnoteniam a schváleniam projektov a ako
naplánovať inšpekciu na základe týchto informácií,
Inšp. 17. vysvetliť, ako možno splniť požiadavky týkajúce sa označovania alebo identifikácie
zvierat a ako zistiť, kedy nie sú splnené,
Inšp. 18. opísať spôsoby humánneho usmrcovania zvierat používaných v rámci tejto právnej
úpravy a vysvetliť, ako sa povoľujú,
Inšp. 19. opísať rámec posudzovaní krutosti vrátane kumulatívnej krutosti a povinnosti
všetkých zúčastnených strán, ktoré majú vplyv na zmierňovanie utrpenia a obmedzenie
krutosti počínajúc návrhom projektu až po jeho vykonanie,
Inšp. 20. vysvetliť budúce priradenie krutosti a skutočnej krutosti a účel takýchto posúdení,
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Inšp. 21. správne priradiť klasifikáciu krutosti ku vzorkám chovaných (geneticky
pozmenených) zvierat alebo zvierat používaných na vedecké účely podľa prílohy VIII a
rámcového
dokumentu
EÚ
na
posudzovanie
krutosti
(http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/pdf/guidance/severity/sk.pdf),

Inšp. 22. opísať vhodné praktické spôsoby posudzovania dobrých životných podmienok
zvierat a spôsob, akým ich možno použiť na obmedzenie utrpenia v súlade s dosahovaním
vedeckých cieľov pri inšpekciách prebiehajúcej vedeckej práce,
Inšp. 23. rozlíšiť opätovné použitie a sústavné použitie a vysvetliť situácie, kedy opätovné
použitie môže byť právne prípustné,
Inšp. 24. vysvetliť základ zhromažďovania ročných štatistických údajov o používaní zvierat
v postupoch (článok 54 a súvisiace vykonávacie rozhodnutie Komisie),
Inšp. 25. opísať sankcie (napr. trestné činy a priestupky, odporúčania/oznámenia o
dodržiavaní predpisov), opatrenia týkajúce sa pozastavenia/zrušenia schválenia a vysvetliť
spôsob ich riešenia a oznámenia príslušnému orgánu (orgánom),
iii)

oceniť rozdiely v jednotlivých typoch určených zariadení a chovných jednotiek a v
správe zariadení so zvieratami,
Inšp. 26. vysvetliť zákonné požiadavky potrebné na schválenie zariadenia,
Inšp. 27. uviesť druh (druhy) práce so zvieratami, ktoré možno pravdepodobne nájsť v
jednotlivých typoch zariadení,
Inšp. 28. uviesť v súvislostiach typy oblastí, v ktorých sa držia zvieratá, a ich hlavné znaky,
Inšp. 29. opísať stratégie používané na udržanie rôznych úrovní biologickej bezpečnosti a
opatrenia, ktoré inšpektor prijíma s cieľom zabrániť šíreniu zvieracích patogénov alebo
alergénov,
Inšp. 30. opísať stratégie používané na minimalizáciu prebytku zvierat/nadmerného chovu
zvierat vrátane geneticky pozmenených zvierat,
Inšp. 31. opísať stratégie, ktorú uľahčujú výmenu orgánov a tkanív zo zvierat,
Inšp. 32. uviesť hľadiská týkajúce sa prepravy zvierat medzi pracoviskami (vrátane
vnútroštátnej a medzinárodnej prepravy),
Inšp. 33. opísať osobitné faktory a metódy uplatňované pri kontrole konkrétnych typov
zariadení a projektov (napr. regulačné toxikologické projekty, práca vo voľnej prírode),
Inšp. 34. diskutovať o požiadavkách týkajúcich sa starostlivosti a umiestnenia uvedených v
prílohe III pre každý príslušný druh laboratórnych zvierat a vysvetliť možné dôsledky
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nesplnenia požiadaviek chovu a dobrých životných podmienok na životné podmienky zvierat
a vedu,
Inšp. 35. oceniť osobitné hľadiská týkajúce sa starostlivosti o niektoré zvieratá a ich
používania (napr. primáty (okrem človeka), zvieratá odchytené vo voľnej prírode,
túlavé/zdivočené zvieratá domácich druhov a ohrozené druhy),
i. diskutovať o dôvodoch, prečo sa týmto skupinám venuje osobitná
pozornosť a zdôvodniť vyžadované výnimky,
ii. identifikovať časti právnych predpisov týkajúce sa používania niektorých
druhov a výnimiek,
iii. opísať podmienky, za ktorých je použitie týchto druhov schválené alebo
kedy sa udeľuje výnimka,
iv)

Lieky
Inšp. 36. opísať osvedčené postupy týkajúce sa používania liekov v zariadeniach,

v)

chápať zásady odborného vzdelávania a posudzovania,
Inšp. 37. určiť odporúčania týkajúce sa odborného vzdelávania personálu uvedené v
Pracovnom dokumente o vytvorení spoločného rámca vzdelávania a odborného vzdelávania s
cieľom splniť požiadavky vyplývajúce zo smernice (ako aj prípadné ďalšie vnútroštátne
alebo miestne požiadavky),
Inšp. 38. vysvetliť minimálne požiadavky týkajúce sa záznamov o odbornom vzdelávaní,
spôsobilosti a nepretržitom profesionálnom rozvoji personálu a opísať, ako ich možno
preskúmať v rámci inšpekcie,
Inšp. 39. opísať okolnosti, za ktorých možno povoliť voliteľné oslobodenie od konkrétnych
modulov alebo prvkov odborného vzdelávania,

vi)

Chápať zásady a metódy hodnotenia a schvaľovania pracovných programov
Inšp. 40. opísať zásady analýzy ujmy a prínosu,
Inšp. 41. opísať požiadavky uplatňovania zásady troch R v rámci projektu,
i. uviesť zdroje informácií o metódach, ktoré úplne alebo čiastočne
nahrádzajú, obmedzujú alebo zjemňujú používanie zvierat,
ii. preukázať znalosti o možnostiach obmedzenia používania zvierat
prostredníctvom jednoznačnej experimentálnej stratégie, dobrého
návrhu, validnej analýzy a komplexných výkazov o štúdiách na
zvieratách,
Inšp. 42. vysvetliť spôsob schvaľovania projektov,
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Inšp. 43. v prebiehajúcich alebo dokončených projektoch správne určiť vedecké projekty,
ktoré nie sú v súlade so schválením projektu z hľadiska používania/použitia najjemnejšieho
protokolu a najvčasnejších humánnych ukončení postupov v súlade s dosiahnutím vedeckých
cieľov,
vii)

chápať rolu inšpektora ako komunikátora, propagátora osvedčených postupov a
zásady troch R,
Inšp. 44. diskutovať o koncepcii kultúry starostlivosti,
Inšp. 45. uviesť otázky, ktoré prispievajú ku kultúre dobrej starostlivosti (aktívny prístup k
zásade troch R, jasné mechanizmy komunikácie medzi všetkými pracovníkmi, ktoré sa
efektívne využívajú, efektívna spolupráca medzi kľúčovými aktérmi),
Inšp. 46. opísať spôsoby, ako možno podporovať kvalitnejšiu vedu a výkazy (napr. využitie
usmernení ARRIVE),
Inšp. 47. vysvetliť výhody systému jednotných a aktívnych kontrol.
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