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I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIE 

1. Bonitačný poriadok Slovenského klubu maltézskych psíkov (ďalej aj ako „SKMP“ alebo „klub“) je doplňujúcou 
smernicou k Chovateľskému a zápisnému poriadku (ďalej aj ako „CHaZP“) klubu. 

2. Tento klubový bonitačný poriadok vychádza zo všeobecných ustanovení Bonitačného poriadku SKJ, ktoré 
dopĺňa a rozpracováva na konkrétne podmienky SKMP. V prípade, ak by sa niektoré z ustanovení tohto 
klubového bonitačného poriadku dostali do rozporu s ustanoveniami dokumentu zastrešujúcej organizácie, 
platia ustanovenia podľa dokumentu vyššej právnej sily, teda bonitačného poriadku SKJ.  

3. Bonitačný poriadok SKMP slúži na podporu riadeného chovu plemena psov maltézsky psík a riadi jeho 
bonitácie. Je súčasťou špecifických podmienok chovu plemena maltézsky psík s preukazom o pôvode (ďalej 
aj ako „PP“) na Slovensku. 

4. Cieľom Bonitačného poriadku je dosiahnutie jednotnosti metodiky posudzovania jednotlivých znakov  
pre objektívne posúdenie exteriérovej kvality bonitovaných jedincov, t.j. posúdenia súladu jednotlivých 
znakov so štandardom plemena. 

 
 

II. ORGANIZÁCIA BONITÁCIE 

1. Pre zaradenie jedinca do riadeného chovu SKMP je potrebné úspešne absolvovať bonitáciu  organizovanú 
SKMP. Absolvovanie inej ako klubovej bonitácie je pre chovné využitie jedinca neplatné. 

2. Účelom bonitácie je zaraďovať do chovu exteriérovo a anatomicky najvhodnejšie jedince s cieľom zabezpečiť 
ďalšie zdokonaľovanie a rozvoj plemena. 

3. Výbor klubu: 

a) schvaľuje ročný plán bonitácií, 
b) organizuje bonitácie, 
c) navrhuje členov bonitačnej komisie v členení: vedúci bonitačnej komisie  a  člen/členovia bonitačnej 

komisie, pričom minimálny počet členov bonitačnej komisie je 2 - vedúci bonitačnej komisie, ktorým je 
posudzovateľ exteriéru psov a člen bonitačnej komisie z radov členov klubu. 

d) žiada zastrešujúcu organizáciu o delegovanie posudzovateľa exteriéru psov zapísaného v registri 
národných alebo v registri medzinárodných posudzovateľov exteriéru psov zastrešujúcej organizácie 
SKJ,  členských krajín FCI alebo zmluvných partnerov FCI pre plemeno maltézsky psík minimálne 14 dní 
pred usporiadaním bonitácie. 

d) organizačne zabezpečuje bonitáciu na základe žiadosti chovateľa, ktorý zašle poradcovi chovu písomnú 
žiadosť o bonitáciu, 

e) na žiadosť riadneho člena klubu môže zorganizovať aj mimoriadnu bonitáciu. Všetky náklady, spojené  
s mimoriadnou bonitáciou hradí žiadateľ o mimoriadnu bonitáciu, 

f) je povinný zverejniť termín a miesto konania bonitácie najmenej s 30 dňovým predstihom pred jej 
konaním na klubovej web stránke alebo informáciu rozošle s dostatočným predstihom všetkým členom 
klubu.  

 

4. Bonitácia sa musí uskutočniť za vyhovujúcich podmienok pre všetkých zúčastnených účastníkov. 

5. Zastrešujúca organizácia na návrh výboru SKMP deleguje na bonitáciu posudzovateľa exteriéru psov, ktorý 
sa týmto stáva súčasťou bonitačnej komisie, a to jej vedúcim. 

6. Žiadateľ o bonitáciu je povinný klubu zaplatiť vopred bonitačný poplatok v zmysle platného sadzobníka 
poplatkov klubu. 

7. O zaradení bonitovaného jedinca do chovu rozhoduje bonitačná komisia na základe návrhu posudzovateľa 
exteriéru psov - vedúceho bonitačnej komisie. Rozhodnutie bonitačnej komisie je konečné. 

8. Úspešne zbonitovanému jedincovi poverený člen bonitačnej komisie alebo poradca chovu zaznačí 
chovnosť chovného jedinca do príslušnej kolónky v origináli Preukazu o pôvode psa. 

9. Poradca chovu zaradí uchovneného jedinca do plemennej dokumentácie. 
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10. Správca klubovej internetovej stránky zverejní nových chovných jedincov v príslušnej sekcii tejto stránky. 

11. U klubom uchovnených jedicov si ich administratívnu preregistráciu chovnej spôsobilosti v Plemennej 
knihe ÚKK zabezpečí majiteľ daného jedinca v súlade s platnými pravidlami a pokynmi ÚKK. 

12. Po preregistrácii chovnej spôsobilosti v Plemennej knihe ÚKK zašle majiteľ chovného jedinca fotokópiu 
preukazu o pôvode s vyznačením chovnosti poradcovi chovu.     

13. Majiteľ psa sa môže slobodne rozhodnúť, na ktorej bonitácii predvedie svojho psa. 

14. Nárok na náhradu škody v prípade neúspešnej bonitácie majiteľovi psa alebo ďalším osobám nevzniká. 

15. Majiteľ psa zodpovedá za všetky škody spôsobené jeho psom počas bonitácie. 
 
 

III. PODMIENKY ÚČASTI NA BONITÁCII SKMP 

1. Bonitácie sa môžu zúčastniť výlučne jedince majiteľov alebo držiteľov psov plemena Maltézsky psík, 
ktorí najneskôr v deň bonitácie dovŕšili vek minimálne 18 rokov (ďalej aj ako „chovateľ“), ktoré spĺňajú 
nasledujúce podmienky: 

 

a) Čistokrvnosť osvedčenú originálom Preukazu o pôvode vydaným plemennou knihou uznávanou FCI.  
 Importované jedince musia byť preregistrované v plemennej knihe ÚKK a v origináli Preukazu 
o pôvode. Majiteľ resp. držiteľ psa uvádza v rubrike zmeny majiteľov okrem svojho mena a priezviska 
aj presnú adresu vrátane PSČ. 

b) Originál výstavných posudkov.  
 Štandardne je potrebné, aby bonitovaný jedinec absolvoval pred bonitáciou aspoň jednu výstavu 
minimálne v triede mladých, najmenej so známkou veľmi dobrý, získanú na národnej výstave, 
medzinárodnej výstave, alebo ktorejkoľvek výstave organizovanej SKMP.  

V prípade, ak bonitovaný jedinec absolvuje povinnú výstavu len v triede ostrihaných, je potrebné 
absolvovať minimálne dve výstavy v triede ostrihaných, najmenej so známkou veľmi dobrý  
na ktorejkoľvek výstave organizovanej SKMP.  

Ak nie je výstavné ocenenie zapísané v Preukaze o pôvode, je potrebné predložiť bonitačnej komisii 
originál výstavného posudku bonitovaného jedinca. 

ba) Bonitáciu je možné absolvovať aj bez absolvovanej povinnej výstavy, avšak v tomto prípade je 
majiteľ psa povinný zaplatiť zvýšený poplatok za bonitáciu v súlade s platným sadzobníkom  poplatkov 
klubu. Ostatné podmienky bonitácie musia byť splnené. 

bb) V odôvodnených prípadoch môžu byť na bonitáciu pripustené aj ostrihané jedince. Aj v prípade 
ostrihaných bonitovaných jedincov však musia byť ostatné podmienky bonitácie splnené a čo sa týka 
srsti, je nutné, aby aspoň na niektorej časti tela mal posudzovaný jedinec ponechanú srsť v takej dĺžke, 
ktorá umožní posúdiť kvalitu a farbu srsti.  Ak nie je možné posúdiť kvalitu a farbu srsti, jedinca nie je 
možné úspešne zbonitovať a uchovniť.  V takýchto prípadoch je možné dodatočne po podrastení srsti 
dokončiť bonitáciu ostrihaného jedinca na niektorej z ďalších klubových bonitácií bez ďalšieho poplatku. 

 
c) Originál potvrdenia na palpačné vyšetrenie luxácie patel a na auskulačné vyšetrenie srdca. Prípustné 

hodnoty na luxáciu patel pre zaradenie do chovu sú 0 až 2, Tieto potvrdenia je potrebné predložiť 
bonitačnej komisii najneskôr v deň bonitácie. 

d) Dosiahnutie vekovej hranice u psov a u súk najmenej 12 mesiacov. 

Výbor klubu môže v špecifických prípadoch povoliť bonitáciu aj jedincov mladších ako 12 mesiacov, nie 
však pred dovŕšením 9 mesiacov veku, ak jedince spĺňajú všetky ostatné podmienky pre bonitáciu. Aj 
úspešne zbonitované mladšie jedince však môžu chovnosť nadobudnúť až dosiahnutím vekovej hranice 
najmenej 12 mesiacov a až po dosiahnutí predpísanej vekovej hranice im poradca chovu zaznačí chovnosť 
do originálu PP. 

e) Doklad o uhradení poplatku za bonitáciu. 
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IV. BONITOVANIE 
 

Každý jedinec sa posudzuje na bonitácii staticky a v pohybe. Pre zistenie telesných rozmerov sa vykonávajú merania  
v súlade s bonitačnou kartou. Telesné miery je potrebné merať: 

- s presnosťou 5 mm v prípade merania výšky v kohútiku, dĺžky trupu, dĺžky krku, dĺžky srsti, 
- s presnosťou 1 mm v prípade merania dĺžky hlavy, dĺžky chrbta nosa, dĺžky a šírky lebky, 
- s presnosťou 10 g v prípade merania telesnej hmotnosti. 

 

Každý znak je označený číslom chyby, od "0" po "6", pričom číslo "0" vyjadruje štandard, ideál. Označením 
"X" je posúdený znak ako nevyhovujúci, a znamená vyradenie z chovu. 

 
 

V. POSUDZOVANIE JEDNOTLIVÝCH ZNAKOV 

Jednotlivé znaky sa posudzujú v zmysle konštrukcie bonitačného kódu takto: 
 

1   - hlavné znaky 
2. - rozhodujúce telesné rozmery 
3. - ostatné dôležité znaky 

 
a) HLAVNÉ ZNAKY: osemmiestny kód, ktorý sa vždy zapisuje do prvej časti bonitačného kódu: 

Semenníky - posudzuje sa len u psov 

 
1 Počet zubov 5 Pigment ňucháča 
2 Záhryz 6 Kvalita srsti 
3 Hlava 7 Osrstenie 
4 Chvost 8 Farba srsti 

 

b) TELESNÉ ROZMERY: osemmiestny kód, ktorý sa vždy zapisuje do druhej časti bonitačného  kódu (označený 
číslom 9) , v tomto poradí: 

- výška v kohútiku - index formátu 

- index dĺžky hlavy - index šírky lebky 

- index dĺžky chrbta nosa - dĺžka srsti 

- hmotnosť - index dĺžky krku 

 

c) OSTATNÉ  ZNAKY:  nevyhovujúce  znaky  sa  zapisujú  spolu so  známkou  do tretej   časti bonitačného kódu 
(označeného číslom 10). Ak jedinec nemá nedostatky nižšie uvedených znakov a dosiahol vo  všetkých znakoch 
hodnotenie "0", v tretej časti bonitačného kódu je uvedené písmeno A, ktoré vyjadruje súlad  
so štandardom vo všetkých ďalej uvedených ostatných znakoch. 

B   Ňucháč C  Tvar a farba oka  

D   Nasadenie a nesenie ucha  E  Hrudník 

F   Chrbát G  Zadok 

H Panvové končatiny I   Hrudníkové končatiny  

J   Pigment očného viečka K  Ostatná pigmentácia 

L   Ostatné chyby 

 
d) VYŠETRENIE PATEL: výsledok vyšetrenia patel zaznamená zapisovateľ resp. člen bonitačnej komisie do 

kolónky 11 bonitačnej karty a výsledný kód do štvrtej časti bonitačného kódu (označeného číslom 11). 
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VI. VÝSLEDOK BONITÁCIE - BONITAČNÁ KARTA 
 

Cieľom bonitácie je  posúdenie  a  zhodnotenie  jednotlivých  znakov  a  ich  odchýlky  od  štandardu  plemena.  
O zaradení, alebo nezaradení bonitovaného jedinca do chovu rozhoduje bonitačná komisia na návrh jej vedúceho, 
ktorý je rozhodcom pre posudzovanie exteriéru psov. 

Bonitovaným jedincom vystaví bonitačná komisia bonitačnú kartu, t.j. doklad o zaradení do chovu. Výsledok 
bonitácie bude zaznamenaný aj do originálu Preukazu o pôvode psa bonitovaného jedinca. 
Originál Preukazu o pôvode psa spolu so Žiadosťou o preregistráciu chovnej spôsobilosti psa odošle majiteľ 
bonitovaného jedinca na Plemennú knihu ÚKK, ktorá úspešne zbonitovaného jedinca (t.j. s hodnotením 

„chovný / chovná“ administratívne preregistruje medzi chovne spôsobilých jedincov. 

Veterinárne potvrdenie o extrahovaných zuboch trvalého chrupu, potvrdenia o RTG chýbajúcich zubov, vyšetrení 
srdca alebo patel budú akceptované iba od veterinárnych lekárov, ktorí sú zapísaní v komore veterinárnych lekárov 
SR (KVL SR). Ostatné potvrdenia nebudú akceptované. 

VZOR BONITAČNEJ KARTY SKMP je uvedený v prílohe č. 1 tohto Bonitačného poriadku. 

 
 

VII. PLATNOSŤ BONITÁCIE 
 

Platnosť klubovej bonitácie je pre bonitovaného jedinca v bežných prípadoch doživotne. Právo chovne využívať 
zbonitovaného jedinca zaniká v prípade predaja tohto jedinca osobe, ktorá má zákaz zapisovať do plemennej knihy 
zastrešujúcej organizácie. Platnosť bonitácie zaniká úhynom chovného jedinca a u súk splnením  vekového limitu  
v zmysle bodu 4.6. CHaZP klubu. 

 

VIII. PLATNOSŤ BONITAČNÉHO PORIADKU 
 

 

Tento Bonitačný poriadok SKMP bol schválený výročnou členskou schôdzou SKMP dňa 15. 09. 2019 a aktualizovaný 
a doplnený výborom klubu dňa 28. 12. 2021 v zmysle uznesenia z Výročnej členskej schôdze klubu konanej  
dňa 14. 08. 2021 tak, že sú do neho zapracované požiadavky z nového Bonitačného poriadku SKJ platného  
od 01. 01. 2022.  

 

Tento doplnený Bonitačný poriadok SKMP nadobúda platnosť a účinnosť od 01. 01. 2022. 

 


