
U Z N E S E N I E 
  

z Výročnej členskej schôdze Slovenského klubu maltézskych psíkov 

konanej dňa 14. septembra 2021 v Bratislave 
(závodisko, Starohájska 29/a, priestory Pablo Pub) 

 

 

I. Výročná členská schôdza berie na vedomie: 

➢ správu predsedu klubu, 
➢ správu poradcu chovu za roky 2019 a 2020, 
➢ správu výstavného referenta za roky 2019 a 2020, 
➢ správu hospodára o hospodárení klubu za roky 2019 a 2020, 
➢ informácie o zmenách predpisov SKJ a o zmenách legislatívnych predpisov týkajúcich sa činnosti 

klubu a členov klubu (Smernica SKJ „Chránený názov registrovaného chovu psov“ účinná  
od 01. 02. 2021, Výstavný poriadok SKJ platný od 01. 07. 2021, Vyhláška MPaRV SR č. 283/2020 
Z.z. o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat, požiadavkách na odchyt túlavých 
zvierat a požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá, účinná od 15. 10. 2020). 

II. Výročná členská schôdza schvaľuje: 

➢ návrh rozpočtu klubu na roky 2020 a 2021, 

➢ zmenu termínu jesenných klubových duovýstav z pôvodného termínu 26. 09. 2021 na nový 
termín 10. 10. 2021 s miestom konania Bratislava – závodisko, Starohájska 29/a, priestory Pablo 
Pub  
a s posudzovateľmi Jana Janeková a Andras Polgar; zároveň sa po výstavách uskutoční  klubová 
bonitácia, 

➢ predĺženie platnosti výnimky z klubového Bonitačného poriadku pre vykonávanie klubových 
bonitácií, schválenej výborom klubu v súvislosti s pandémiou nového korona vírusu  
na výborovej schôdzi dňa 19. 07. 2020, z roku 2020 na časovo neobmedzenú dobu, až  
do pominutia dôvodov  zavedenia výnimky, kedy bude  výborom klubu alebo výročnou členskou 
schôdzou výnimka zrušená – „covidová“ výnimka pozostáva z nasledujúceho: 

a) Bonitácie sa môže zúčastniť jedinec plemena maltézsky psík bez obmedzenia veku, pokiaľ je 
natoľko vyvinutý, že je možné posúdiť  základné znaky jedinca, ako napr. rozmery, chrup, 
postoj, pohyb, kvalitu srsti. 

b) Na uchovnenie stačí absolvovanie jednej výstavy organizovanej klubom v hociktorej 
z výstavných tried s dosiahnutím známky vyžadovanej v platnom klubovom bonitačnom 
poriadku. 

c) Výsledky veterinárneho vyšetrenia patel a srdca nie je nutné predložiť k bonitácii, stačí ich 
zaslať poradcovi chovu aj dodatočne. 

d) U importovaných jedincov sa bonitácie môže zúčastniť aj taký jedinec, ktorý ešte nie je 
preregistrovaný na Slovensku a nemé pridelené reg. č. SPKP,  a to z dôvodu, že plemenné 
knihy v rôznych štátoch pracujú v obmedzenom režime a nie je v moci nového nadobúdateľa 
ani chovateľa ovplyvniť a urýchliť proces vyhotovenia exportných rodokmeňov a dokladov 
a následné preregistrovanie v novej krajine.  

e) U jedincov, ktorí dosiahli vek 1 roka, dodali potrebné veterinárne vyšetrenia a úspešne prešli 
bonitáciou, potvrdí chovnosť do preukazu o pôvode (čo je podmienkou na registráciu 
chovnosti Plemennou knihou ÚKK) poradca chovu hneď po bonitácii. 

f) U jedincov mladších ako 1 rok, ktorí úspešne prešli bonitáciou, potvrdí chovnosť do preukazu 
o pôvode poradca chovu po dosiahnutí veku na chovnosť, t. j. po dosiahnutí veku 1 roka 
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a samozrejme za splnenia podmienky, že majiteľ bonitovaného jedinca dodal výsledky 
vyžadovaného veterinárneho vyšetrenia. 

g) U jedincov, ktorí splnili vek 1 roka a prešli bonitáciou, ale chýba im nejaký doklad (napr. 
vyžadované veterinárne vyšetrenie, preregistrácia SPKP u importovaných jedincov), bude im 
chovnosť potvrdená  do preukazu o pôvode poradcom chovu až po dodaní dokladov 
(s dátumom, kedy sa jedinec zúčastnil bonitácie). 

h) Pokiaľ bude mať majiteľ zbonitovaného jedinca, ktorý sa bonitoval v čase pred dosiahnutím 
veku 1 roka, záujem o jeho premeranie (nakoľko sa vývojom mohli niektoré parametre ešte 
zmeniť ako napr. výška, váha, dĺžka srsti a pod.), môže o to požiadať na niektorej z ďalších 
klubových bonitácií a to už bez ďalších dodatočných poplatkov, teda bezplatne.     

➢ predĺženie platnosti výnimky z klubového Výstavného poriadku pre zadávanie titulov 
klubových šampiónov krásy (juniorských a dospelých - všetky druhy), schválenej výborom 
klubu v súvislosti s pandémiou nového korona vírusu na výborovej schôdzi dňa  28. 12. 2021, 
z roku 2020  
na časovo neobmedzenú dobu, až do pominutia dôvodov zavedenia výnimky, kedy bude  
výborom klubu alebo výročnou členskou schôdzou výnimka zrušená – „covidová“ výnimka 
pozostáva z nasledujúceho: 

1. Výnimka platí len v prípade, ak sa v danom kalendárnom roku nepodarí klubu usporiadať 
plný počet riadne naplánovaných výstav a zverejnených vo výstavnom kalendári ÚKK  
na príslušný kalendárny rok.  

2. Výnimka sa vzťahuje na tých jedincov, ktorí majú rozrobené klubové šampionáty krásy 
(juniorské alebo dospelých) v príslušnom roku, na ktorý sa výnimka vzťahuje, alebo 
rozrobené pred týmto rokom a chýba im k priznaniu niektorého z klubom udeľovaných 
titulov šampiónov krásy jeden titul CC alebo jeden titul JCC. 

3. Podmienkou na priznanie šampionátu je absolvovanie aspoň jednej z výstav usporiadaných 
klubom v príslušnom roku, na ktorý sa výnimka vzťahuje a na tejto výstave získali titul CC 
alebo JCC.  

4. Jedincom, ktorí spĺňajú podmienky podľa bodu 2. a 3.  započíta klub k dosiahnutým 
výstavným výsledkom mimoriadne jednorazovo za príslušný rok, na ktorý sa výnimka 
vzťahuje naviac 1xCC alebo 1xJCC. 

5. V prípade, ak v priebehu príslušného roku, na ktorý sa výnimka vzťahuje jedinec súťažil aj 
v triede mladých aj v niektorej z tried dospelých, môže mu byť mimoriadne jednorazovo  
za  príslušný rok započítaný naviac len jeden titul.  Majiteľ jedinca sa rozhodne, čo je pre 
neho výhodnejšie, aby mal započítaný naviac 1xCC alebo 1xJCC.   

6. Jedinci, ktorí s pridelením jedného mimoriadneho titulu CC alebo JCC v príslušnom roku 
splnia podmienky na priznanie niektorého z klubom udeľovaných titulov šampiónov krásy 
(juniorského alebo dospelých – všetky druhy) a majú záujem o priznanie titulu, musia klub 
požiadať o jeho priznanie. Žiadosť treba poslať výstavnej referentke, príp. inému členovi 
výboru klubu podľa možností čím skôr (klub šampionáty nevystavuje automaticky, sú 
nárokové, ale nie povinné).   

7. Všetkým jedinom, ktorí  splnia vyššie uvedené podmienky, požiadajú o priznanie príslušného 
klubového šampionátu krásy na základe tejto výnimky a zaplatia stanovený poplatok  
za šampionát, bude titul priznaný s dátumom k záveru príslušného roka, na ktorý sa 
výnimka vzťahuje a následne dostanú diplom šampióna a pohár na niektorej z klubových 
akcií  
(k vystaveniu diplomu treba mailom poslať kvalitnú aj fotografiu jedinca na diplom).  

8. Žiadny z riadne získaných titulov CC alebo JCC, ani z mimoriadne naviac započítaných titulov  
CC alebo JCC podľa tejto výnimky, použitých na získanie niektorého z klubom udeľovaných 
šampionátov krásy už nemôže byť duplicitne použitý pre získanie iného klubom udeľovaného 
šampionátu krásy.    
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9. Titul niektorého z klubových šampionátov krásy, ktorý bol získaný na základe tejto výnimky 
je plnohodnotný a rovnocenný klubovým šampionátom krásy, ktoré boli získané za 
štandardných podmienok a majitelia jedincov, ktorým bol takýto titul priznaný si môžu body 
za šampionát započítať do klubových TOP súťaží za príslušný rok.  

  

 

III. Výročná členská schôdza súhlasí: 

➢ so zakúpením fotosteny pre potreby klubu,  
➢ s tým, že členka klubu p. Dominika Šlosáriková bude robiť fotodokumentáciu z klubových 

výstav. 

 

IV. Výročná členská schôdza poveruje: 

➢ výbor klubu zabezpečením zverejnenia uznesenia z VČS na www stránke klubu,  

➢ výbor klubu zapracovaním novej terminológie do klubových dokumentov a klubových 
formulárov (doterajšie pomenovanie  „chovateľská stanica“ sa mení na nové pomenovanie 
„registrovaný chov“  a výraz „názov chovateľskej stanice“ sa mení na „chránený názov 
registrovaného chovu“) v súlade so smernicou SKJ „Chránený názov registrovaného chovu 
psov“ účinnej od 01. 02. 2021), 

➢ výbor klubu v súlade s právomocami danými v čl. 6.3.3.8 stanov klubu upraviť klubový výstavný 
poriadok v súlade s novým výstavným poriadkom SKJ z 01. 07. 2021, ktorý bude platiť od r. 
2022,   

➢ výbor klubu začať s prípravou jesenných duovýstav a klubovej bonitácie na presunutý termín 
10.10. 2021, 

➢ členku p. Šlosárikovú vytipovaním vhodnej fotosteny s cenovou ponukou pre potreby klubu 
a postúpením výboru klubu na odsúhlasenie a zakúpenie, 

➢ 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  Mgr. Eva Picková     
 
 
 
 


