
O P A T R E N I A  na  zabránenie  šírenie  DCM  v chove WS  

1. Vykonávať pravidelné vyšetrenia chovných jedincov WKS (WDS odporúčame) na určených veterinárnych 
pracoviskách. Vyšetrenie na DCM sa vykonáva pri plnom vedomí psa, je bezbolestné a trvá cca 1 hodinu. 
Pred vlastným vyšetrením predloží majiteľ jedinca vyšetrujúcemu lekárovi preukaz pôvodu z dôvodu 
stotožnenia vyšetrovaného jedinca (kontrola mikročipu)  

A)   Určené veterinárne pracoviská:  

• FVL Brno Klinika chorôb psov a mačiek – MVDr. Filipejová, tel.: 00420 608 211 415 
(objednávať v termíne Po – Pia v čase od 8 do 15 hod.) 

• Veterinárna klinika EJMI Bojnice – MVDr. Mláka, tel.: 00421 46 5430 623 (objednávať v termíne 
Po – Pia v čase od 8 do 18 hod.) 

                B)   Vyšetrenie je možné absolvovať prvý raz vo veku minimálne 24 mesiacov,  vyšetriť nie je možné iba  
                       kotné a dojčiace suky 
                C)   Do 15.6.2019 absolvujú povinne vyšetrenie všetci chovní psi mladší 10 rokov. Platnosť vyšetrenia je 
                       12 mesiacov. Po uplynutí tejto lehoty bude potrebné vyšetrenie opakovať. Bez doručenia výsledkov  
                       vyšetrenia poradcovi chovu nebude pes odporúčaný pre párenie. 
                 D)   Výsledok vyšetrenia chovnej suky nie starší ako 2 mesiace bude predkladať poradcovi chovu jej  
                        majiteľ súčasne so žiadosťou o vystavenie odporúčania na párenie. Bez doručenia výsledkov 
                        vyšetrenia nebude odporúčanie na párenie vystavené.   
                 E)   Majiteľom chovných súk sa odporúča už aj pred 15.6.2019 vyžadovať predloženie vyšetrenia psa  
                        na DCM.  Klub môže garantovať existenciu vyšetrenia psa až po 15.6.2019.  
                 F)   Chovateľom, ktorí majú platné odporúčanie na párenie vystavené pred 10.3. (dátum prijatia 
                        a schválenia opatrení) výbor klubu odporúča vykonanie vyšetrenia na DCM pred vlastným krytím. 
                 G)   Majiteľom chovných jedincov, ktorí už vyšetrenie na DCM na určených pracoviskách absolvovali  
                        bude toto uznané za predpokladu jeho predloženia poradcovi chovu. Súčasne môžu požiadať o 
                        poskytnutie príspevku.  

2. Ukončiť chovnosť jedincom, ktorí sú podľa veterinárneho vyšetrenia postihnutí DCM 
3. Rodičom, súrodencom a priamym potomkom postihnutých jedincov na DCM, prípadne jedincov ktorí boli 

postihnutí DCM a už zomreli pozastaviť využívanie v chove až do doby preukázania zdravia 
prostredníctvom genetického testu. 

4. Jedincom, ktorí sú súrodencami a priamymi potomkami postihnutých jedincov na DCM, prípadne jedincov 
ktorí boli postihnutí DCM a už zomreli aj v prípade splnenia podmienok chovnosti  pozastaviť budúce 
využívanie v chove až do doby preukázania zdravia prostredníctvom genetického testu. 

5. Poskytnúť príspevok vo výške 35,- € na vyšetrenie DCM za predpokladu súhlasu majiteľa s odovzdaním 
výsledkov vyšetrenia klubu pre využitie boja s chorobou na základe žiadosti majiteľa vyšetreného jedinca  
(vzor žiadosti je uverejnený na webových stránkach klubu v sekcii prihlášky a propozície). 

6. Oboznámiť majiteľov chovných jedincov s rozhodnutím o ukončení, prípadne pozastavení využívania 
v chove.  

7. Obmedziť počet párení u chovného psa na 2 párenia v kalendárnom roku. Do tohto počtu sa nerátajú 
párenia zahraničných chovných súk ani párenia po ktorých suka neostala kotná. Počet párení je povinný 
si strážiť majiteľ chovného psa. V prípade prekročenia povoleného počtu párení v kalendárnom roku 
nebude pes v nasledujúcom kalendárnom roku poradcom chovu na párenie odporúčaný. 

8. Pes zaradený do chovu v zahraničí môže byť využitý v chove na Slovensku iba raz v kalendárnom roku 
(okrem iných dokladov musí byť predložený aj doklad o vyšetrení na DCM nie staršie ako 12 mesiacov)  

9. Poradca chovu môže vo výnimočnom prípade povoliť výnimku z ustanovení bodov 7 a 8 pokiaľ je to 
v záujme chovu. O povolení výnimky informuje výbor na najbližšom zasadnutí.  

opatrenia schválené členskou schôdzou dňa 10.3.2019 vo Veľkom Grobe 


