
Smernica pre postup pri odvolaní proti vyhodnoteniu  DBK alebo DLK 
 

 
1) Majiteľ psa alebo chovateľský klub (ďalej iba „podávajúci“) má možnosť odvolať sa proti 

výsledku vyhodnotenia DBK/DLK oficiálnym vyhodnocovateľom klubu. Odvolanie rieši 
Spoločnosť posudzovateľov DBK a DLK SAVLMZ (ďalej iba „SPDD“) Odvolanie je možné 
podať do 30 dní od doručenia výsledku vyhodnotenia DBK/DLK v písomnej forme predsedovi 
výboru SPDD na adresu: MVDr. Jozef Talajka, Bilíkova 11, 841 01  Bratislava. 
Po uplynutí stanovenej lehoty, sa odvolacia komisia nebude odvolaním zaoberať. 
V odvolaní musí byť uvedený predmet odvolania, jeho odôvodnenie a kontakt (mail, telefónne 
číslo) na podávajúceho. Podávajúci zašle kópiu odvolania taktiež na adresu SKCHR. 

2) Podávajúci súčasne zaplatí zálohu 200,- € na účet SPDD. V prípade, ak tak podávajúci 
neučiní, odvolacia komisia sa nebude odvolaním zaoberať. 
Číslo účtu SPDD je SK4411000000002920843536. Do poznámky treba uviesť názov 
chovateľského klubu.  

3) Odvolaciu komisiu stanoví Predseda výboru SPDD, ktorá zasadá v najbližšom termíne po 
skompletizovaní podkladov pre odvolacie posúdenie. 

4) Predseda Výboru do 7 dní od doručenia odvolania a/alebo zaplatenia zálohy písomne vyzve 
podávajúceho na opakované zhotovenie röntgenogramu. Röntgenogram pre účel odvolacieho 
konania je možné zhotoviť len na pracovisku referečného röntgenológa. SPDD volí na 
obdobie troch rokov referenčné pracoviská pre zhotovovanie röntgenogramov pre účel 
odvolacieho konania. Tieto pracoviská sú tri, vždy jedno zo západného, stredného 
a východného regiónu Slovenska. Predseda výboru vám oznámi adresy týchto pracovísk.  
Je neprípustné, aby sporný a opakovaný röntgenogram boli zhotovené na jednom pracovisku. 
Pre účel odvolacieho konania röntgenológ zhotoví pre posúdenie DBK röntgenogram 
v extenznej a flexnej projekcii, pre posúdenie DLK štandardné tri projekcie každého kĺbu. 
Podávajúci znáša náklady spojené s opakovaným zhotovením röntgenogramu pre odvolacie 
konanie.  

5) Odvolacia komisia posúdi sporný röntgenogram a opakované röntgenogramy a rozhodne 
o odvolaní na najbližšom zasadaní Komisie posudzovateľov od doručenia predpísaných 
materiálov Predsedovi výboru SPDD. V prípade zamietnutia odvolania a potvrdenia výsledku 
posúdenia bude  záloha 200,- € použitá na uhradenie nákladov odvolacej komisie.  
V prípade potvrdenia  odvolania ako opodstatneného a zmenení výsledku posúdenia bude  
zálohová suma 200,- € vrátená podávajúcemu. 

6) Je neprípustné, aby bol pri odvolacom konaní prítomný chovateľ, majiteľ, podávajúci alebo 
zástupca chovateľského klubu. 

7) Ak odvolacia Komisia zistí falšovanie identifikačných údajov, je povinná podať podnet na 
prešetrenie a oznámiť skutočnosť príslušnému chovateľskému klubu. 

8) Posúdené röntgenogramy archivuje SPDD a ich vydanie z archívu nie je prípustné. 
9) Rovnopisy Potvrdenia o posúdení röntgenogramu na DBK/DLK v odvolacom konaní 

s doručenkou zašle Predseda výboru SPDD chovateľskému klubu a majiteľovi psa. 
10) Výsledky vyhodnotenia odvolacej komisie budú konečné, bez možnosti odvolať sa proti nim. 
11) Schválením tejto smernice sa rušia všetky predchádzajúce predpisy a nariadenia ohľadne 

odvolania sa proti výsledku vyhodnotenia DBK/DLK. 
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