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1 – Varovania pre bezpeč ne  pouz itie  
Pri používaní domácich elektrospotrebičov je vždy potrebné  dodržiavať niekoľko základných bezpečnostných opatrení, vrátane 

nasledujúcich: 

1. PREČÍTAJTE SI CELÝ NÁVOD. 
2. Spotrebič používajte iba s elektrickým zariadením v zhode s údajmi uvedenými na štítku umiestnenom na samotnom 

spotrebiči a uvedenými v tomto návode. 
3. Jednotku neukladajte do blízkosti zdrojov tepla a nezakrývajte ju inými predmetmi. 
4. Ak je spotrebič pripojený k elektrickej sieti, nenechávajte ho dlho bez dozoru. Spotrebič nepoužívajte, ak sú káble alebo 

zástrčky poškodené, ani v prípade pádu zariadení na zem alebo ak sú nejakým spôsobom poškodené. O kontrolu alebo 
opravu spotrebiča požiadajte najbližšie autorizované centrum pomoci. 

5. Použitie prídavných zariadení, ktoré sa neodporúčajú alebo ich nepredáva výrobca, je zakázané. 
6. Nepoužívajte v exteriéri. 
7. Spotrebič môžu používať deti mladšie ako 12 rokov a/alebo osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými a mentálnymi 

schopnosťami alebo osoby bez skúseností alebo potrebných znalostí, iba ak sú pod dozorom dospelej osoby alebo keď 
dostali pokyny týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a pochopili s tým súvisiace nebezpečenstvá. To isté platí pre 
čistenie a údržbu. 

8. Skôr ako začnete používať spotrebič, vždy skontrolujte stav napájacieho zariadenia, potom ho pripojte k elektrickej zásuvke. 
Odpojte ho vytiahnutím zo zásuvky. 

9. Napájacie zariadenie odpojte z elektrickej zásuvky, keď spotrebič nie je v prevádzke.  
10. Napájacie zariadenie musí byť umiestnené tak, aby bolo ľahko prístupné v prípade, ak by bolo potrebné ho odpojiť z 

elektrickej siete. 
11. Ak chcete napájacie zariadenie vytiahnuť, priamo ho uchopte (nie za kábel) a vytiahnite ho zo stenovej zásuvky. 
12. Akákoľvek úprava tohto produktu, ktorú výrobca výslovne neschválil, okrem toho, že môže predstavovať ohrozenie 

bezpečnosti, spôsobí zánik platnosti záruky. 
13. TENTO NÁVOD STAROSTLIVO USCHOVAJTE. 

 
 

 Originál návodu  
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Kópiu tohto návodu na použitie v elektronickom formáte si môžete stiahnuť z webového sídla www.borotto.com 

alebo môžete o ňu požiadať na emailovej adrese info@borotto.com špecifikujúc produkt a revíziu návodu. 
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2 – Výhla šenie o zhode 

 Vyhlásenie EÚ o zhode 

 
 

Podpísaný Andrea Borotto, vo funkcii právneho zástupcu spoločnosti BOROTTO® so sídlom na Via Papa Giovanni 

Paolo II, 7  37060 Buttapietra (VR) Taliansko, IČ DPH 03787910235 
 
 

VYHLASUJE, 

že produkt podľa štítku uvedeného nižšie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

je určený na použitie ako prídavné zariadenie na udržiavanie vlhkosti inkubátorov pre vajcia živočíchov a konkrétne 

pre tieto: sliepka, bažant, perlička, prepelica, sivá jarabica, jarabica, kačica, slávka, hus, morka, páv, coturnix, holub, 

korytnačky z Virginie, exotické vtáky a dravé vtáctvo. 

 

Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu. 

A je v zhode s nasledujúcimi smernicami:  

• smernicou EN 61326 – 1: 2007 

• smernicou EN 61010 – 1:2010 

• smernicou EN 61000 – 3-2:2014 

• smernicou EN 61000 – 3-3:2013 

• smernicou EN 61326 – 1:2013 

 

 

Osoba zodpovedná za technickú 

dokumentáciu a právny zástupca 

Buttapietra – VR - Taliansko  01.07.2016                                BOROTTO ANDREA 
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Upozornenie, skôr ako vykonáte akýkoľvek úkon, pozorne si 

prečítajte návod na použitie. 

 

Varovné symboly použité na produkte a v tomto návode 
 

Symbol Opis 

 

Povinnosť prečítať si návod na použitie pred použitím 
produktu 

 

Napájanie jednosmerným prúdom  

 

Kladná polarita v strede napájacieho konektora 

 

. 

 

3 – Identifikač ný  š tí tok 
Zariadenie je vybavené identifikačným štítkom, na ktorom sú uvedené presné identifikačné údaje zariadenia a 
základné technické údaje. 
 

 

                 

 
 

 

 

 
 

Automatický zvlhčovač SIRIO       

Rok: XXXX    kód: SIRIO                Prietokové množstvo 0-5 l/h (pribl.)       Bar: 0,2         
Sériové číslo: XXXX                       Hmotnosť 0,435 kg                                    Trieda II 
Prívodné napätie: 12 V DC          MAX. výkon: 4 W            Vyrobené v Taliansku 
 

BOROTTO                                                      

Via Papa Giovanni Paolo II, 7A   

37060 Buttapietra (VR) Taliansko 
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4 – Predštavenie na vodu 
Tento návod obsahuje pokyny na inštaláciu, údržbu a použitie peristaltického čerpadla SIRIO, ďalej označené 
jednoducho ako SIRIO. 
Tento návod je určený pre používateľov zariadenia a týka sa jeho použitia po výrobe a predaji. V prípade, ak by sa 
zariadenie následne postúpilo tretím stranám z akéhokoľvek dôvodu (predaj, bezplatná pôžička na použitie alebo 
akýkoľvek iný dôvod), zariadenie sa musí dodať kompletné aj s celou dokumentáciou. 
Tento návod obsahuje informácie výhradného vlastníctva a nemôže sa, ani čiastočne, poskytnúť tretím straním na 
akékoľvek použitie bez predchádzajúceho písomného súhlasu výrobcu. 
Výrobca vyhlasuje, že informácie obsiahnuté v tomto návode sú v zhode s technickými a bezpečnostnými špecifikami 
zariadenia na automatické dopĺňanie vody vnútri stroja-inkubátora, pričom sa umožní automatické zachovanie 
nastavenej miery vlhkosti. 
 

5 – Charakterištiký a tečhničke  u daje 
Model zariadenia SIRIO 

Napájacie napätie SIRIO 12 V DC  

Maximálny príkon 4 W 

Priemerná denná spotreba 1 W 

Napájacie napätie napájacieho zariadenia (už 

zahrnutého) 

100-240 V   50/60 Hz 

Displej Na digitálnu kontrolu parametrov vlhkosti 

Elektronický štítok S mikroprocesorom s algoritmom upraveného PID 

Rozsah  Upraviteľná vlhkosť od min. 40%  do max. 75% 

Rozmery a hmotnosť Výška 106 mm -  Šírka 88 mm  - Dĺžka 128 mm   Hmotnosť: 0,440 kg 

Prevádzkové podmienky prostredia  Teplota od + 10 °C  do MAX. 40 °C        Relatívna vlhkosť 20%-80% 

Prevádzkové podmienky skladovania Teplota od + 5°C  do MAX. 50 °C Relatívna vlhkosť  < 90% bez kondenzácie 

 

 
 

1 Ventily výdaja vody 

2 Nasávacia trubka vody 

3 Ovládací panel 

4 Snímač 

5 Napájacie zariadenie 
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6 – Prí prava a uvedenie zariadenia SIRIO do preva dzký 
Počas prepravy dávajte pozor, aby ste nespôsobili nárazy a/alebo poškodenia zariadenia. Vždy ho umiestnite do rovnej 

polohy, zabráňte stlačeniam a/alebo zlomeniam. 

 

6.1 Umieštnenie zariadenia SIRIO  

 

 

Predvádzacia fotografia platná pre všetky modely inkubátorov BOROTTO série REAL 

 

Zariadenie SIRIO umiestnite na rovnú plochu. 

Medzi produkt a rovinu neukladajte ďalšie predmety, ako napr. obrusy alebo prikrývky. 

SIRIO položte z boku inkubátora, umiestnite ho do blízkosti nádržky na vodu. Môžete použiť akúkoľvek nádržku: fľašu, 

kanister atď., s podmienkou, že jej vnútro bude dobre vyčistené. Znečistené nádržky by mohli spôsobiť vývoj 

bakteriálnej flóry počas inkubácie, čo by spôsobilo smrť embrya. 

Založte nasávaciu trubku (pripojenú k spojke držiaka gumy s nápisom „IN“ vyrytom na spodnej priesvitnej strane 

zariadenia) do nádržky vody. 

SIRIO funguje aj s vodou z kohútika! Pod podmienkou, že je čistá.  
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6.2 Umieštnenie ventilov 

 

Do malých otvorov inkubátora vložte 2 ventily s už pripojenými trubkám, pričom sa uistite, či dostatočne prenikajú na 
dno, aby sa zabezpečilo hermetické utesnenie. Dajte pozor na smer ich vloženia, aby sa zachoval tvar otvoru. 

UPOZORNENIE: ak by sa v plniacich otvoroch usadzoval vápnik, odstráňte ho odvápňovacím prostriedkom ešte pred 
vložením ventilov.  

 

6.3 Umieštnenie šní mač a 

 

Do inkubátora vložte snímač vlhkosti, umiestnite ho nad lopatku v rohu (vyviňte minimálny tlak na zabezpečenie 
blokovania).   

Kábel snímača musí zostať uložený na svojej strane pritlačený na hrane inkubátora ako je to znázornené na fotografii. 
Je to špeciálny kábel proti stlačeniu, čiže neutrpí žiadne poškodenie ani pri zatvorenom zariadení. 

Neúplné zatvorenie krytu nespôsobí žiadne poškodenie funkčnosti a výsledkov liahnutia v inkubátore.  
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Snímač vlhkosti umiestnite z protiľahlej strany inkubátora, vzhľadom k plniacim otvorom. 

SNÍMAČ NEUMIESTŇUJTE NAD VSTUPNÉ NÁDRŽKY VODY! 
 

 

REAL 12 

 

REAL 24 
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REAL 49 
 

7– Pouz itie SIRIO poč aš fa zý inkuba čie 

Inkubátor zapnite a nechajte ho v prevádzke na sucho bez vody a bez vajec aspoň na pár hodín.  

Po dvoch hodinách prevádzky naprázdno vložte vajcia a nechajte ho v prevádzke na ďalšie aspoň 2-3 hodiny.  

Po 2-3 hodinách prevádzky inkubátora s vloženými vajciami sa môže zapnúť zariadenie Sirio, pričom vložte napájací 

konektor do prednej zásuvky. Potom vložte zástrčku napájacieho zariadenia do elektrickej zásuvky. 

Na displeji sa objaví zistená hodnota vlhkosti, symbol „H“ označuje „vlhkosť“. 

Ak chcete nastaviť hodnotu vlhkosti, stláčajte tlačidlá (+) a (-) nachádzajúce sa na ovládacom paneli. Stlačením 

jedného z dvoch tlačidiel vstúpite do pamäte (vedľa čísel sa objaví písmeno „P“), potom impulzne stláčajte tlačidlá, 

kým nedosiahnete odporúčanú hodnotu, podľa oddielu č.9. Po nastavení vlhkosti počkajte, kým sa táto hodnota 

neuloží do pamäte (keď sa na displeji znova objaví momentálna vnútorná vlhkosť a písmeno „H“). 

Od tejto chvíle SIRIO začne pracovať čerpajúc, keď je to potrebné, vodu dovnútra inkubátora, pričom sa na displeji 

objaví rotujúci symbol. Inokedy zariadenie zostane v pohotovostnom režime. 

SIRIO je naprogramované na vstrekovanie malých kvapiek vody naraz tak, aby sa umožnilo ich vyparovanie, ktoré určí 

relatívnu vlhkosť prostredia. Po spustení budú potrebné 2 až 4 hodiny na dosiahnutie nastavenej hodnoty vlhkosti. Ak 

by množstvo vody v inkubátore bolo väčšie ako potrebné množstvo, doba na dosiahnutie nastavenej hodnoty vlhkosti 

bude asi dlhšia.  

UPOZORNENIE: ak by na krátke obdobia (aj na celý deň) vlhkosť nebola správna, toto NEPRINESIE zlyhanie 

prebiehajúceho procesu inkubácie. 

UPOZORNENIE: ak by v priebehu inkubácie bolo potrebné otvoriť inkubátor na vykonanie presvecovania alebo 

umožniť ochladenie vajec (ako pri inkubácii vajec vodných vtákov s plávacími blanami), odpojte SIRIO z elektrickej 

zásuvky skôr ako otvoríte kryt. Týmto sa zabráni čerpadlu neustále vpúšťať vodu do inkubátora následkom zníženia 

hodnoty vlhkosti z dôvodu otvorenia. 

Po dokončení úkonov znovu pripojte SIRIO do elektrickej zásuvky po minimálne dvoch hodinách. 



Str. 10 z 12 Rev. 03 
 

UPOZORNENIE: Nevykonávajte inkubáciu pri teplote prostredia nižšej ako 20 °C. Pod touto hodnotou teplota plastu 

spodnej časti inkubátora (studenej) neumožňuje vyparovanie vody. SIRIO potom neustále čerpá vodu do 

inkubátora, pričom ho zbytočne zaplavuje. 

Preto, ak sa počas inkubácie zistí hladina vody nad hladinou nosiča vajec, okamžite vytiahnite elektrické napájacie 

zariadenie zariadenia SIRIO, aby ste zabránili zaplaveniu vajec! 

8– Použitie SIRIO počas fázy liahnutia 

Aby sa po ukončení fázy inkubácie prešlo do fázy liahnutia: 

• odpojte SIRIO od elektrického napájacieho zariadenia. 

• potom vykonajte prípravu inkubátora na liahnutie (pozri návod na použitie príslušného inkubátora). 

• po dokončení prípravy na liahnutie znovu pripojte SIRIO k elektrickému napájaciemu zariadeniu po tom, keď 

teplota inkubátora bude znovu stabilná podľa nastavenej hodnoty. 

• SIRIO nastavte na hodnotu podľa tabuľky v oddiele č.9. 

• po dokončení liahnutia odoberte snímač vlhkosti SIRIO z inkubátora ešte pred odpojením inkubátora z 

elektrickej zásuvky. Ak by ste snímač nechali vo vypnutom inkubátore, zničil by sa z dôvodu prípadnej 

kondenzácie. 

 

POZNÁMKA: Majte na pamäti, že počas liahnutia, najmä, ak sa inkubátor nachádza v suchom prostredí, voda, ktorú 

vpustí SIRIO, môže pretekať z vnútorných nádržiek a padať na zvyšnú spodnú časť inkubátora.  

Ani nedosiahnutie nastavenej hodnoty vlhkosti neohrozí výsledok. V skutočnosti prvé narodené kuriatka, keďže sú 

mokré, spôsobia rýchle zvýšenie úrovne relatívnej vlhkosti. 

UPOZORNENIE: Nevykonávajte inkubáciu pri teplote prostredia nižšej ako 20 °C. Pod touto hodnotou teplota plastu 

spodnej časti inkubátora (studenej) neumožňuje vyparovanie vody. SIRIO potom neustále čerpá vodu do inkubátora, 

pričom ho zbytočne zaplavuje. 

Preto, ak sa počas liahnutia zistí hladina vody nad úrovňou mriežky na liahnutie, okamžite vytiahnite elektrické 

napájacie zariadenie zariadenia SIRIO, aby ste zabránili zaplaveniu vajec!  

 

9– Parametre vlhkošti na inkuba čiu 

 

Indikatívna tabuľka pre hydinárstvo: 

Vo fáze inkubácie: 45% relatívna vlhkosť 

Vo fáze liahnutia 60% relatívna vlhkosť 

 

Indikatívna tabuľka pre exotické vtáctvo: 

Vo fáze inkubácie: 40% relatívna vlhkosť 

Vo fáze liahnutia: 60% relatívna vlhkosť 

 

 

UPOZORNENIE: odporúča sa, aby sa relatívna vlhkosť počas fázy inkubácie udržiavala na relatívne nízkych hodnotách, 

radšej ako vysokých. Vajce musí v skutočnosti stratiť približne 11-13% svojej počiatočnej hmotnosti, týmto spôsobom 

sa umožní vytvorenie širokej vzduchovej komory, ktorá v nasledujúcej fáze liahnutia umožní kuriatku roztiahnuť pľúca, 

ľahko vložiť zobák, vykonať prvé nádychy a začať s väčšou silou rozbíjať škrupinu. 

Aj počas fázy liahnutia príliš zvýšené hodnoty vlhkosti určia tvorbu kondenzácie na vajci, pričom zazátkujú póry v 

škrupine. Takto sa zníži respirácia embrya, pričom sa oslabí a zníži jeho sila na rozbitie škrupiny. Pri hodnotách vyšších 

ako 75% relatívnej vlhkosti sa póry škrupiny úplne uzatvoria, čo spôsobí smrť kuriatka udusením! 
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10– Pouz itie SIRIO š inkuba tormi iný čh znač iek 

Proces a parametre inkubácie a liahnutia sa značne neodlišujú v prípade použitia inkubátorov inej značky, to, čo sa 

môže značne zmeniť, je konštrukcia stroja, ktorá závisí od projektu výrobcu.   

Pre použitie SIRIO v inkubátore inej značky ako Borotto: 

- odoberte 2 gumené ventily z trubiek (ventily, ktoré sa normálne majú vložiť do otvorov); 

- vsuňte 2 trubky cez prevzdušňovacie otvory. V prípade, ak by chýbali, prípadne jeden vytvorte. Trubky z PVC 

musia siahať až po nádržku alebo nádržky na vodu nachádzajúce sa vnútri inkubátora, opatrne uložte dve 

trubky do nádržky alebo nádržiek podľa modelu inkubátora. 

- Do inkubátora umiestnite snímač vlhkosti a upevnite ho elektrikárskou páskou. Ak by nebolo možné zaviesť 

snímač vlhkosti cez sacie hrdlo, zaveďte ho cez nakladací otvor vajec. Jeho funkčnosť v každom prípade zaručí 

kábel proti stlačeniu. 

11 – U drz ba a č ištenie zariadenia SIRIO 
UPOZORNENIE: SIRIO funguje iba pri teplote vyššej ako 36 °C.  
Preto pre sprevádzkovanie sa snímač musí vložiť do riadne zapnutého inkubátora. 
 

Úkon opísaný nižšie sa mimoriadne odporúča, keďže ak necháte SIRIO v nečinnosti na viac ako mesiac, voda môže 
uviaznuť v trubkách, čím spôsobí vznik bakteriálnej flóry, ktorá, pri pumpovaní do inkubátora, môže spôsobiť 
bakteriálne kontaminácie embrya a tým aj jeho smrť! 
Preto na konci každého inkubačného cyklu: 

• snímač prefúkajte (najlepšie stlačeným vzduchom), pričom úplne zabráňte otvoreniu držiaka snímača; 

• Vykonajte nasledujúci postup čistenia a dezinfekcie vodného okruhu: 
- hodnotu vlhkosti nastavenú na displeji uveďte na maximum; 
- nasávaciu trubku vody vložte do pohára s roztokom vody a približne 10% chlórového bielidla alebo 

dezinfekčného prostriedku; 
- Spustite čerpadlo na aspoň 15 minút, pričom pumpovaný vodný roztok zbierajte a likvidujte; 
- potom zariadenie nechajte bežať na sucho na ďalších 15 minút. 

 

Odporúčame použiť chlórové bielidlo, keďže ničí bakteriálnu flóru a prípadné zvyšky nespôsobia žiadne poškodenia 
embryí vo fáze vývoja.  
NA ČISTENIE A SANÁCIU ZARIADENIA SIRIO V ŽIADNOM PRÍPADE NEPOUŽÍVAJTE INÉ CHEMICKÉ LÁTKY! 
S pravidelnosťou variabilnou podľa tvrdosti použitej vody a po niekoľkých cykloch liahnutia, okrem opísaného 
umývania vodného okruhu dezinfekčným roztokom, sa môže vykonať cyklus proti tvorbe kameňa tým istým 
postupom, s roztokom vody a odvápňovacieho prostriedku alebo octu.   
 

Počas obdobia zastavenia aspoň raz za mesiac zapnite SIRIO a nechajte ho bežať nasucho niekoľko minút, tým sa 
umožní eliminácia pamäťového efektu z trubiek v ich bode stlačenia. 

12 – Likvida čia 
 
V súlade so smernicami 2011/65/EÚ a 2012/19/EÚ, LEGISLATÍVNYM VÝNOSOM zo 4.marca 2014, č. 27 a 
LEGISLATÍVNYM VÝNOSOM zo 14.marca 2014, č. 49, týkajúcimi sa zníženia používania nebezpečných látok v 
elektrických a elektronických zariadeniach, ako aj likvidácie odpadu, symbol prečiarknutého odpadkového koša, tu 
znázornený, označuje, že produkt sa po skončení životnosti musí zozbierať oddelene od iného odpadu. 
Preto používateľ bude musieť doručiť zariadenie, ktoré dosiahlo koniec životnosti, do vhodných zberných stredísk na 
separovaný zber elektrického a elektronického odpadu. Vhodný separovaný zber na následné spustenie zariadenia 
vyradeného z prevádzky na recykláciu, spracovanie a likvidáciu kompatibilnú so životným prostredím, prispieva k 
tomu, že sa zabráni možným negatívnym účinkom na prostredie a zdravie a umožňuje recykláciu materiálov, z ktorých 
je zariadenie zložené. 
Svojvoľná a nezákonná likvidácie zo strany používateľa spôsobí uplatnenie správnych sankcií stanovených platnými 
zákonmi. Informácie týkajúce sa správneho postupu zberných systémov, ktoré sú k dispozícii, si budete musieť vyžiadať 
od miestnej služby likvidácie odpadu. 
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13 – Za ruka / popredajný  šerviš 
BOROTTO® (ďalej len Výrobca) poskytuje na produkt záruku 24 mesiacov odo dňa nákupu. Počas tohto obdobia sa 
Výrobca zaväzuje opraviť na vlastné náklady akúkoľvek chybu, ku ktorej by mohlo dôjsť počas normálnej prevádzky 
zariadenia pripísateľnú výrobe. 
POZNÁMKA: na gumené trubky sa záruka nevzťahuje. 
Pri požiadavke o zásah v rámci záruky predložte platnú zmluvu s uvedením dátumu, pečiatkou a podpisom. 
Zariadenie sa musí odoslať, v pôvodnom obale, na ťarchu zákazníka. 
Zariadenie, ktoré je v záručnom období a používalo sa správne, bude bezplatne opravené. Majte na pamäti, že nebude 
priznaná žiadna náhrada v prípade nezistenia poruchy alebo chyby produktu. Naopak, Výrobca si vyhradzuje právo 
zaúčtovať zákazníkovi náklady vzniknuté v súvislosti so žiadosťou o zásah v rámci záruky, ak sa nezistí predpokladaný 
stav. 
Záruka nepokrýva poškodenia spôsobené: 
▪ prepravou; 
▪ opotrebovaním, vodou, nečistotami; 
▪ použitím v podmienkach odlišných od tých, ktoré uviedol Výrobca v tomto návode; 
▪ opravami alebo zmenami vykonanými personálom bez oprávnenia od Výrobcu; 
▪ vyššou mocou (zemetraseniami, záplavami, požiarmi atď.). 
Zariadenie používajte iba na účel, na ktorý je určené;  použitia iné ako uvedené v tomto návode sa považujú za 
nebezpečné a Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť za prípadné poškodenia osôb, zvierat alebo vecí 
spôsobených nedodržaní tohto upozornenia. 
Výrobca sa nebude považovať za zodpovedného, ani nepovolí žiadny zásah záruky alebo náhrady za nepriaznivé 
výsledky spôsobené nedodržaním týchto pokynov, nenáležitým použitím, chybnou inštaláciou zariadenia alebo 
problémami vyplývajúcimi z neprimeraného stavu elektrických alebo iných zariadení, alebo spôsobené podmienkami 
prostredia, klimatickými podmienkami alebo podmienkami inej povahy, zverením produktu neplnoletým osobám 
alebo osobám očividne nespôsobilým použitia alebo manipulácie so samotným zariadením. 
Od Výrobcu sa nebudú požadovať náhrady za nepriame škody z dôvodu straty materiálu, ku ktorej došlo v dôsledku 
chyby produktu, ako, napríklad, vajcia vložené alebo ktoré sa majú vložiť do inkubátora alebo dodatočné poškodenia 
vecí a/alebo osôb a/alebo zvierat. 
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