
U Z N E S E N I E 
 

z Výročnej členskej schôdze Slovenského klubu maltézskych psíkov 

konanej dňa 15. 09. 2019 v Motoreste Kamenný mlyn v Plaveckom Štvrtku 

 

 

Výročná členská schôdza berie na vedomie: 

 správu predsedu klubu, 
 správu poradcu chovu za rok 2018, 
 správu výstavného referenta za rok 2018, 
 správu hospodára o hospodárení klubu za rok 2018, 
 informáciu o zrušení klubového účtu v Tatra banke a o zriadení nového bezplatného klubového 

účtu vo Fio banke v máji 2019, 
 informácie o zmenách predpisov strešných organizácií ÚKK a SKJ a o zmenách legislatívnych 

predpisov týkajúcich sa činnosti klubu a členov klubu. 
 

 
Výročná členská schôdza schvaľuje: 

 návrh rozpočtu klubu na rok 2019, 
 navrhnuté úpravy nasledovných klubových dokumentov: Výstavný poriadok, Bonitačný 

poriadok, 
 navrhnuté aktualizované nasledovné klubové tlačivá: Prihláška člena klubu, Prihláška na výstavu 

psov (resp. bonitáciu), 
 uskutočnenie mimoriadnej klubovej bonitácie počas konania MVP v Nitre v termíne  

6.12. - 8.12. 2019. 
 
 
Výročná členská schôdza súhlasí: 

 so zakúpením meradiel a digitálnej váhy pre potreby klubu, 
 s vytvorením oficiálneho klubového loga. 

 
Výročná členská schôdza poveruje: 

 hospodárku Ing. Annu Darnadyovú vytipovaním a zakúpením nových meradiel a digitálnej váhy 
pre potreby klubu, 

 výbor klubu zabezpečením spracovania grafického návrhu loga klubu a jeho predložením  
na rokovanie VČS klubu v r. 2020, 

 výbor klubu zapracovaním všetkých doplňujúcich prednesených a schválených návrhov do 
klubových dokumentov (zavedenie nových čestných klubových titulov Plemenník šampión 
a Chovná sučka šampiónka, zmena titulu Primus Junior na BOJ) a klubových tlačív  (doplnenie 
kolónky na prihlásenie bonitácie do formulára Prihlášky na výstavu) a zverejnením plných znení 
upravených klubových dokumentov Výstavný Poriadok, Bonitačný poriadok a aktualizovaných 
klubových tlačív Prihláška člena klubu, Prihláška na výstavu psov (resp. bonitáciu) na klubovej 
www. stránke, 

 výbor klubu zabezpečením doplnenia identifikačných údajov o klube v zmysle požiadaviek 
novelizovaného zák. č. 83/1990 Zb. na www stránke klubu, 

 výbor klubu zabezpečením zverejnenia uznesenia z VČS na www stránke klubu, 
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 výbor klubu zverejnením informácií o mimoriadnej klubovej bonitácii v decembri 2019  
na klubovej www stránke, 

 výbor klubu predniesť na najbližšom VZ ÚKK problém s aplikáciou až nevykonateľnosťou 
niektorých ustanovení zák. č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti pridaných novelou 
danou zák. č. 184/2018 Z.z. týkajúcich sa uvádzania rodných čísel v Centrálnom registri 
spoločenských zvierat a požadovať od ÚKK, aby ako strešná organizácia iniciovali zmeny 
príslušných ustanovení v zákone, kde by sa vylúčila povinnosť predávajúceho pri zmene majiteľa 
psa či už predajom na území SR alebo do zahraničia uviesť do Centrálneho registra 
spoločenských zvierat rodné číslo nového majiteľa. Prepis psa na nového majiteľa bez udania 
rodného čísla nasledujúceho majiteľa je v súčasnosti v registri nemožný. Pôvodný majiteľ 
pritom nemá žiadne oprávnenie požadovať od nasledujúceho majiteľa taký citlivý údaj ako je 
rodné číslo a cudzí štátni príslušníci rodné čísla ani nemajú, 

 predsedníčku p. Špánikovú zaslaním zápisnice z VČS s kópiou prezenčnej listiny v zmysle 
požiadaviek Internej smernice č. 2/2018 na zastrešujúcu organizáciu ÚKK. 

 
Zapisovateľ:  Ing. Daniela Špániková, CSc.  
Overovateľ:  Ivona Justová     


