
 

 
 

POZVÁNKA SPDD SAVLMZ NA SKÚŠKU POSUDZOVATEĽA DBK A DLK 

 

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, 

 

Spoločnosť posudzovateľov DBK a DLK (SPDD) – odborná sekcia SAVLMZ, Vám oznamuje, že 
dňa 25. 10. 2018 v priestoroch hotela Auto Jas v Nitre umožní záujemcom o posudzovanie 
DBK a DLK absolvovanie komisionálnej skúšky. 
Úspešné zloženie skúšky je podmienkou pre členstvo v Spoločnosti posudzovateľov DBK 
a DLK (SPDD) - odbornej sekcie SAVLMZ ako aj pre zaradenie do zoznamu posudzovateľov 
SPDD uverejneného na webových stránkach SSPDD a SAVLMZ (www.savlmz.org). 
Skúšobná komisia bude v zložení :         
           Bernd Tellhelm DVM, diplomate ECVDI  (predseda komisie) 
           MVDr. Jan Beránek, diplomate ECVS  (člen komisie) 
           MVDr. Jozef Talajka, predseda výboru SPDD (člen komisie) 
           MVDr. Matúš Pagáč, člen výboru SPDD (zapisovateľ) 
 
Skúšobný poriadok: 
1. Zaslanie vlastných a posúdených röntgenogramov, ktoré spĺňajú expozičné a pozičné 

kritéria pre posúdenie: 

- 10 extenzných röntgenogramov a 2 flexné na DBK.  
- 10 štúdií lakťového kĺbu na DLK, 10 rôznych psov v dvoch projekciách : 

 M-L  v  90°- 120° flexii  a  Cr-Ca v 15° pronácii .    
2. Absolvovanie písomného testu. 
3. Zloženie ústnej skúšky pred vymenovanou komisiou. 

 
 
Organizačné údaje: 
Prihlásenie sa na skúšku vykonáte vyplnením elektronickej prihlášky na 
https://veterinaria.sk/ , ktorá je spustená od 20.8. do 17.9.2018. Po tomto termíne nebude 
možné sa prihlásiť. 
Röntgenogramy zasielajte v termíne 10.9.2018 – 17.9.2018 na adresu MVDr. Jozef Talajka,  
Ľ. Fullu 7, 841 05 Bratislava. Digitálne röntgenogramy zasielajte cez úschovňu na adresu: 
talajka.ahavet@gmail.com Röntgenogramy zaslané po termíne 17.9.2018 nebudú 
akceptované. Vyhodnotenie/posúdenie röntgenogramov je potrebné zaznamenať do tlačiva 

 

https://veterinaria.sk/
mailto:talajka.ahavet@gmail.com


,,Potvrdenie o posúdení röntgenogramu na DBK/DLK“, ktoré je zverejnené na web stránke 
SPDD SAVLMZ. 
Poplatok za posúdenie zaslaných röntgenogramov skúšobnou komisiou  200€ je potrebné 
uhradiť do 17.9.2018 prevodom na účet SAVLMZ (súčasť registrácie). V poplatku je zahrnuté 
poštovné, odmena komisie za posúdenie, spracovanie a zaslanie výsledkov prvej časti skúšky. 
V prípade nepripísania sumy  v prospech účtu SPDD do termínu 20.9.2018, röntgenogramy 
nebudú zaslané skúšobnej komisii. Ako variabilný symbol uveďte číslo osvedčenia KVL a do 
poznámky uveďte „skúška“ a svoje meno.   
Po skúsenostiach z predchádzajúcich skúšok, nie sme schopní garantovať vrátenie 
röntgenogramov účastníkom skúšky.  
Po zhodnotení zaslaných röntgenogramov skúšobnou komisiou a rozhodnutí komisie 
o pripustení/nepripustení k písomnej časti skúšky budete okamžite informovaní. 
Dňa 25.10.2018 po písomnom teste sa úspešní absolventi môžu zúčastniť workshopu garanta 
MVDr. Jana Beránka dip.ECVS. Cieľom workshopu je interpretácia röntgenogramov 
a zjednotenie terminológie používanej pri skúške. Po jeho skončení bude prebiehať ústna 
skúška pred komisiou.  
Skúšobný poplatok účastníci uhradia prevodom na účet SPDD najneskôr do 10.10.2018. 
Výška skúšobného poplatku bude zverejnená po ukončení kalkulácie skúšobnou komisiou 
v čo najkratšom termíne a bude zverejnená na web stránke SAVLMZ. Zároveň bude 
oznámená pripusteným uchádzačom prostredníctvom e-mailu. 
 
 
 
Program skúšky 25.10.2018 : 
16:00 - 17:00     písomný test 
17:00 - 17:30     workshop 
17:30                  začiatok ústnej skúšky 
 
Doplňujúce informácie získate u MVDr. Talajku, 0903/417 620 a na www.veterinaria.sk    
 
                                                                                                                   
                                                                                                             

MVDr. Jozef Talajka 
                                                                                                          predseda výboru SPDD SAVLMZ 
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