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Novinky v chovoch psov – rok 2018
Mikročíp
Od 1. septembra 2018 vstupuje do platnosti novela zákona o veterinárnej
starostlivosti, upravujúca trvalé značenie psov. Čípovanie – označenie psa mikročípom - je
povinné. Majiteľ psa je povinný mať ho začípovaného.
Dočípovanie nateraz neoznačených psov sú povinní majitelia psov dať vykonať
veterinárnemu lekárovi najneskôr do 31.10.2019. Po tomto termíne kontrolné orgány Štátnej
veterinárnej správy môžu postihovať majiteľov zvierat pri zistení nedodržania zákona
o značení spoločenských zvierat, teda hlavne psov.
Veterinárne pracovisko MVDr. Bobákovej Zuzany, poverená veterinárna lekárka
pre obce Povina, Kysucký Lieskovec, Lodno a Ochodnica Vám oznamuje, že celý rok od
septembra 2018 do konca októbra 2019 bude vykonávať čípovanie psov u majiteľov doma na
objednávku v pracovnej dobe : streda, piatok - 10,00 – 12,00 hod.
Mimo pracovnú dobu ponúka čípovanie psov bez príplatkov od 16,00 do 18,00 hod. vždy
v pondelok v nasledovných temínoch:
Povina - 3.9.2018 – pri Obecnom úrade
1.10. 2018 – pri škole
5.11. 2018 - u Belanov
Kysucký Lieskovec - 10.9.2018 – pri Obecnom úrade,
8.10.2018 – pri Požiarnej zbrojnici
Lodno -

17.9.2018 – pri Obecnom úrade
15.10.2018 – u Helta,
12.11.2018 – u Trnovca

Ochodnica - 24.9.2018 - pri Obecnom úrade,
22. 10.2018 – pri pohostinstve U Jozefa
V roku 2019 sa plánuje ešte čípovanie psov v sobotu dopoludnia v mesiacoch
apríl, máj, september a október 2019 , ale len na základe telefonicky vopred dohodnutého
termínu a miesta. V mesiaci jún a júl bude pravidelné očkovanie psov proti besnote.
Pre evidenciu zvieraťa v Centrálnom registri zvierat je potrebné poskytnúť Vami vyplnené
osobné údaje v rozsahu: rodné číslo, meno, priezvisko, adresa, PSČ a údaje o zvierati:
plemeno, pohlavie psa, farba a druh srsti, dátum narodenia psa. Najlepšie je k čípovaniu
priniesť očkovací preukaz zvieraťa. Povinné je predložiť občiansky preukaz majiteľa psa .
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Veterinárny lekár aplikuje číp formou injekcie do ľavej strany krku alebo medzi lopatky
psa, u nervóznych psov, ktoré hryzú, je potrebné psa vybaviť náhubkom. Majiteľ psa je
povinný si zviera pri čípovaní držať. Nie je možné k čípovaniu využiť osoby nezletilé,
nakoľko sa vyžaduje účasť majiteľa a doklad – občiansky preukaz a hlavne dôkladná fixácia
psa.
Cena čípovania:

12.-€

v stanovené termíny v obci alebo v pracovnú dobu v ambulancii ,
pri čípovaní jednotlivo u majiteľa na objednávku dopláca majiteľ
cestovné (3.-) a návštevu (2.-€).

Všetky čípy doteraz čípovaných psov sú platné, pokiaľ majiteľ nenahlási veterinárnemu
lekárovi, ktorý psa čípoval, dátum úhynu zvieraťa alebo pokiaľ sa nezistí, že číp stratil
funkčnosť. Osobné údaje majiteľ zvieraťa je povinný aktualizovať pri každej zmene. Kontakt
na veterinára by mal nájsť na 1. strane veterinárneho preukazu pre spoločenské zvieratá. Pri
strate preukazu vystaví za poplatok duplikát veterinárny lekár, ktorý psa čípoval.
Každý majiteľ si môže registráciu svojho psa od 1.9.2018 skontrolovať na webovej stránke
www.crsz.sk zadaním rodného čísla.
Psy čípované do 31.8.2018, budú preregistrované. Je nutné doplniť RČ majiteľa zvieraťa.
K tomuto úkonu nie je potrebné mať pri sebe psa. V prípade, že nenájdete údaje o svojom
psovi v crsz, informujte sa u veterinárneho lekára, ktorý psa čípoval a registroval.
Prihlasujte svojich psov na čípovanie vopred, predídeme tým časovej a materiálnej
tiesni.
Kontakt na Vášho veterinára:

Pracovná doba :

0908 210368

ambulancia

13, 00 – 18,00 hod.

ut-pia

7,00 – 8,00 hod.

so-ne

práca v teréne – 10,00 – 12,00 hod.

po-pia

Súrne prípady denne podľa dohovoru.

Overte si vopred cenu zákroku, ak chcete dať čípovať psa inému veterinárovi, ceny
môžu byť odlišné .

Váš veterinár :

MVDr. Bobáková Zuzana

