
VYHODNOTENIE RTG BEDROVÝCH KĹBOV – NOVÉ PRAVIDLÁ 
 

 

Spôsob postupu : 

 

RTG snímok  ( žiadne CD ), fotokópiu rodokmeňa, tlačivo na vyhodnotenie RTG 

(nemecké) a potvrdenie o úhrade treba poslať na adresu:  

 

Dobermann Verein e.V. 

Feldkirchener Str.10 

D – 855 51 KIRCHHEIM 

 

Vyhodnotenie RTG bedrových kĺbov sa uskutoční až po nabehnutí platby na účet. 

 

Veterinárny lekár môže poslať RTG, ktoré je spracované digitálne na portál 

myvetsxl.com, avšak fotokópiu rodokmeňa a tlačivo na vyhodnotenie spolu s potvrdením 

o úhrade treba taktiež poslať na adresu Dobermann Verein e.V. Treba pripísať na 

lístok, že RTG snímok bol zaslaný na portál. 

 

Platba musí byť uskutočnená na účet : 

 

Dobermann Verein e.V. 

Postbank München 

IBAN : DE40 7001 0080 0179 8298 09 

BIC: PBNKDEFF 

Účel platby : Meno psa 

 

Úhrady za vyhodnotenie RTG bedrových kĺbov : 

 

 75.- € pre členov DV domácich i zo zahraničia 

 95.- € pre nečlenov DV domácich i zo zahraničia cena platná od 01. 01. 2023 

110.- € včítane vyhodnotenia lakťov pre členov 

130.-€ včítane vyhodnotenia lakťov pre nečlenov 

100.- € prehodnotenie druhého RTG bedrových kĺbov pre členov a nečlenov 

 

Upozorňujeme, že len plne zaplatené RTG budú vyhodnotené ! 

Pri úhradách je veľmi dôležité, aby v účele platby bolo uvedené plné meno psa, ktoré 

musí byť identické s menom psa na tlačive pre vyhodnotenie RTG. K platbám, ktorým 

nebudú môcť byť jednoznačne priradené mená psov, RTG bedrových kĺbov nebudú 

vyhodnotené.  

 

Nové pravidlá pre vyhodnotenie RTG bedrových kĺbov platia od 8. 9 .2017.  

 

Od tohto dňa sa  už  všetky RTG snímky zasielané veterinárnym lekárom na portál 

alebo majiteľom psa zasielané Dobermann Verein e.V. vyhodnocujú podľa nového 

predpisu. 

 

Upozorňujeme, že opakované RTG a jeho prehodnotenie sa môže vykonať len 

s povolením hlavného poradcu chovu, p. Norbertom Daubem. O toto povolenie musíte 

vopred zažiadať. K žiadosti treba priložiť fotokópiu prvého vyhodnotenia RTG. 

 

Uverejnené na webovej stránke Dobermann Verein . 


