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Článok I.     ÚVODNÉ  USTANOVENIA 

1.1 Chovateľský a zápisný poriadok (ďalej aj ako „CHaZP“)  Slovenského klubu maltézskych psíkov 

(ďalej aj ako „klub“, alebo „SKMP“) vytvára predpoklady pre rozvoj chovu psov plemena Maltézsky psík 

s preukazom o pôvode  (ďalej aj ako „PP“) na území Slovenskej republiky (ďalej aj ako „SR“) v súlade 

so všetkými platnými štandardami plemena. 

1.2  Ustanovenia tohto CHaZP sú záväzné pre každého majiteľa alebo držiteľa psov plemena Maltézsky psík 

s PP, ktorý dovŕšil vek najmenej 18 rokov a ktorý sa zaoberá čistokrvným chovom psov tohto plemena 

(ďalej aj ako „chovateľ“) na území SR.  

1.3  Produkcia šteniat bez preukazu o pôvode je nezlučiteľná s chovateľskou etikou a je považovaná za 

hrubé porušenie tohto poriadku. V prípade, že SKMP preukáže chovateľovi zámernú produkciu šteniat 

bez PP, výbor klubu bude postupovať v súlade so Stanovami klubu. 

 

Článok II.   CHOVATEĽ,  MAJITEĽ,  DRŽITEĽ  CHOVNÉHO  JEDINCA 

2.1. Základnú terminológiu upravuje Chovateľský poriadok Slovenskej kynologickej jednoty (CHP SKJ).  

Článok III.     PORADCA CHOVU A KONTROLA VRHU 

3.1  Poradca chovu  (ďalej aj ako „PCH“) vystavuje a potvrdzuje chovateľom pripúšťacie povolenia, prijíma 

žiadosti chovateľov o zaradenie chovných jedincov do chovu, spracováva  a archivuje chovateľskú 

agendu klubu a poskytuje chovateľom na požiadanie praktické rady.  

3.2  Kontrola vrhu sa v klube vykonáva administratívnym spôsobom alebo aj fyzickou kontrolou. Kontrolu 

vykonáva poradca chovu. Fyzickú kontrolu môže vykonať aj iný riadny člen klubu na základe poverenia 

Výborom klubu. 

3.3.  Fyzickú kontrolu vrhu možno vykonať aj na požiadanie chovateľa. Chovateľ je povinný za vykonanie 

kontroly vrhu na požiadanie zaplatiť klubu vopred poplatok podľa platného sadzobníka poplatkov SKMP 

na účet klubu.  

3.4 Komisia, ktorú menuje Výbor klubu, vykonáva v opodstatnených prípadoch komisionálnu kontrolu vrhu.  

Chovateľ je povinný za vykonanie komisionálnej kontroly vrhu zaplatiť  klubu vopred poplatok podľa 

platného sadzobníka poplatkov SKMP na účet klubu.  

3.5 Poradca chovu, prípadne komisia pri komisionálnej kontrole vrhu, má právo vyúčtovať si voči klubu 

náklady na vykonanie kontroly vrhu vo výške nevyhnutných a dokladovo preukázaných nákladov. 

3.6  Ak PCH nemôže vykonávať jemu zverené činnosti (v prípade choroby, dlhodobej neprítomnosti, vzdá sa 

funkcie, a podobne), vykonáva činnosti PCH iný člen výboru klubu, prípadne iný riadny člen klubu, 

ktorého určí Výbor klubu, a to na dohodnuté obdobie, prípadne do najbližšej výročnej prípadne 

mimoriadnej členskej schôdze, kedy bude zvolený nový poradca chovu. 

 

Článok IV.   CHOV  A CHOVNÍ  JEDINCI 

4.1.  Chovom podľa tohto CHaZP sa rozumie cieľavedomá plemenitba plemena psov Maltézsky psík. 

4.2. Klub uplatňuje riadený chov.    

4.3.  Chovný pes (ďalej aj ako „plemenník“) a chovná sučka sú jedinci, ktorí splnili podmienky zaradenia do 

chovu absolvovaním bonitácie, organizovanej klubom. Podmienky účasti na bonitácii upravuje Bonitačný 

poriadok SKMP. Za chovného psa sa považuje aj plemenník vo vlastníctve majiteľa alebo držiteľa s 

trvalým pobytom mimo územia SR (ďalej aj ako „zahraničný plemenník“), ktorý musí preukázať 
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splnenie podmienok  pre zaradenia do chovu v súlade s článkom III bod 1 a),b),c) a d) Bonitačného 

poriadku SKMP obdobne ako plemenník, pričom u zahraničného plemenníka nie je nevyhnutné 

preukázať splnenie podmienky podľa bodu III. 1b)  originálom/originálmi  výstavného posudku / 

výstavných posudkov podľa článku III. bod 1b) Bonitačného poriadku SKMP.    

4.4. Preregistrovanie medzi chovne spôsobilých jedincov vykonáva plemenná kniha ÚKK (ďalej len „PK 

ÚKK“) v origináli Preukazu o pôvode psa.  

4.5.  Zaradenie do chovu u sučiek vykoná PK ÚKK najneskôr pri zápise šteniat prvého vrhu, v ostatných 

prípadoch vykonáva PK ÚKK administratívne preregistrovanie medzi chovne spôsobilých jedincov 

výlučne na základe žiadosti majiteľa alebo držiteľa chovného jedinca. 

4.6 Z chovu sa vyraďujú sučky dňom dovŕšenia  9. roku veku. 

  

 

Článok V.    PRIPÚŠTACIE  POVOLENIE A PÁRENIE 

5.1  Pripúšťacie povolenie je základným chovateľským dokladom, ktorý vyhotovuje poradca chovu na 

základe písomnej žiadosti chovateľa alebo držiteľa chovnej sučky, pričom pod písomnou žiadosťou sa 

rozumie aj e-mail, odoslaný na e-mailovú adresu poradcu chovu klubu, ktorá je uvedená na internetovej 

stránke klubu.   

5.2 K žiadosti o vystavenie pripúšťacieho povolenia je chovateľ povinný priložiť potvrdenie o úhrade poplatku 

za vystavenie pripúšťacieho povolenia na účet klubu podľa aktuálne platného sadzobníka poplatkov 

SKMP.  

5.3  Pripúšťacie povolenie vystavuje poradca chovu klubu v jednom vyhotovení na originálnom tlačive PK 

ÚKK, na ktoré v záhlaví uvedie poradové číslo v roku jeho vystavenia a obdobie platnosti pripúšťacieho 

povolenia a vyplní požadované údaje o chovnej sučke a odporúčaných plemenníkoch. Vystavené 

pripúšťacie povolenie poradca chovu zašle chovateľovi spolu s originálom tlačiva Prihláška na zápis 

šteniat v lehote najneskôr do 15. pracovných dní od prijatia žiadosti podľa bodu 5.1. Chovateľ  si 

ponechá originály uvedených tlačív u seba až do termínu zápisu šteniat v zmysle článku VI. tohto 

poriadku.  

5.4  Ak nezostala sučka gravidná, chovateľ je povinný túto skutočnosť oznámiť majiteľovi chovného psa.  

5.5  Nevyužité pripúšťacie povolenie je chovateľ povinný vrátiť poradcovi chovu. Poplatok za nevyužité riadne 
vystavené pripúšťacie povolenie sa nevracia.  

5.6  Párenie jednej sučky viac ako jedným psom v priebehu jednej ruje je zakázané a šteňatá z takéhoto 

spojenia nebudú zapísané do Plemennej knihy ÚKK. 

5.7  Ak majiteľ sučky požaduje so zvoleným plemenníkom opakované párenie v priebehu jednej ruje sučky, 

je majiteľ chovného psa povinný jedno opakované spojenie umožniť. 

5.8  Chovnú sučku možno páriť maximálne 3 krát za 2 roky.   

5.9  Dohoda o výške odmeny za párenie a forma jej dojednania je výlučne v právomoci chovateľa a majiteľa 

chovného psa. Ak je za párenie dohodnutá odmena vo forme šteňaťa z tohto vrhu, právo prvého výberu 

šteňaťa má chovateľ.  Majiteľ chovného psa má právo na výber šteňaťa z tohto vrhu  až v druhom 

poradí. 

5.10  V žiadosti o vystavenie Pripúšťacieho povolenia pre párenie so zahraničným plemenníkom vyplní 

chovateľ údaje v zmysle bodu 4.3. tohto poriadku. 

 

Článok VI.  VRH  A PRIHLÁŠKA NA ZÁPIS ŠTENIAT 

6.1  Chovateľ do 10 dní po narodení šteniat doručí poradcovi chovu vyplnené interné klubové tlačivo 

„Hlásenie vrhu“. Ďalej chovateľ vyplní originál tlačiva Prihláška na zápis šteniat tak, že vyplní všetky 
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požadované údaje v časti ÚDAJE O VRHU, doplní mená, pohlavie a číslo čipu každého šteňaťa a na 

zadnej strane tlačiva doplní miesto, dátum a svoj podpis. Toto tlačivo dá potvrdiť svojmu veterinárnemu 

lekárovi, ktorý svojim podpisom a pečiatkou osvedčí vykonanie čipovania a zaevidovanie začipovaných 

jedincov v Centrálnom registri spoločenských zvierat.  

6.2. Chovateľ doručí poradcovi chovu na potvrdenie originál vyplneného a veterinárnym lekárom potvrdeného 

tlačiva Prihláška na zápis šteniat s jeho obojstrannou kópiou a originál platného Pripúšťacíeho 

povolenia s jeho obojstrannou kópiou spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v súlade s bodom 

6.3  v lehote najneskôr do 7 týždňov veku šteniat.  

6.3 Pokiaľ výsledky vyšetrení v zmysle bodu III.1d), ako aj výsledky výstav podľa III.1b) Bonitačného 

poriadku SKMP, nie sú zapísané v preukaze o pôvode plemenníka alebo zahraničného plemenníka, 

chovateľ predloží poradcovi chovu spolu s Prihláškou na zápis šteniat  aj potrebné osobitné potvrdenia 

resp. doklady v zmysle uvedených bodov Bonitačného poriadku SKMP.   

6.4 PCH  formálne skontroluje zaslanú dokumentáciu: 

a) splnenie podmienok chovnosti oboch chovných jedincov predložením originálov potrebných 

potvrdení (alebo kópií u zahraničných plemenníkov), 

b) členstvo chovateľa  v klube.  

6.5. Po vykonaní administratívnej kontroly PCH potvrdí chovateľovi originál a kópiu tlačiva Pripúšťacie 

povolenie na strane Záznam o kontrole vrhu tak, že do kolónky Kontrolu vrhu vykonal: vypíše, že 

bola vykonaná administratívna alebo aj fyzická kontrola a doplní miesto a dátum vykonania kontroly vrhu 

a pripojí svoj podpis.  

 Súčasne PCH vyplní a potvrdí aj kolónky:  Záznam o členstve v klube a Členstvo v klube potvrdil, 

doplní mesto, dátum a svoj podpis. 

6.6. PCH vráti chovateľovi originály tlačív Pripúšťacie povolenie a Prihláška na zápis šteniat a ostatné 

dokumenty v súlade s bodom  6.2. resp. 6.3. tohto poriadku, a to doporučene v lehote najneskôr do 7  

dní.  PCH si ponechá vo svojej evidencii kópie tlačív Pripúšťacie povolenie a Prihláška na zápis šteniat.  

6.7 Chovateľ zašle originál vyplneného a poradcom chovu potvrdeného tlačiva Pripúšťacie povolenie 

a originál  vyplneného a veterinárnym lekárom potvrdeného tlačiva  Prihláška na zápis šteniat na 

Plemennú knihu ÚKK  najneskôr do 9 týždňov veku šteniat.  Podrobnosti upravuje Zápisný poriadok 

Únie kynologických klubov (ZP ÚKK). 

6.8  Všetky náklady spojené s tetovaním, čipovaním a poplatky za úkony plemennej knihe a klubu hradí 

 chovateľ. 

6.9  V čase odovzdávania šteniat novým majiteľom musia byť šteňatá vo veku najmenej 10 týždňov a musia 
byť   schopné samostatne prijímať potravu. 
 

 

Článok VII.  ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 

7.1 Výbor klubu môže na základe žiadosti riadneho člena klubu udeliť výnimku z tohto Chovateľského 
a zápisného poriadku klubu. 

 
7.2. Pod pojmom písomná komunikácia sa rozumie a akceptuje aj preukázaná e-mailová komunikácia medzi 

chovateľom, poradcom chovu a výborom klubu. 
 
7.3. Všetky v tomto poriadku neuvedené pravidlá a podmienky upravujú Medzinárodný chovateľský poriadok 

FCI, Chovateľský poriadok SKJ a Zápisný poriadok ÚKK. 
 
7.4. Tento Chovateľský a zápisný poriadok bol  schválený výročnou členskou schôdzou dňa  20. mája 2018 

a týmto dňom nadobúda platnosť a účinnosť.  

 Týmto stráca platnosť predchádzajúci CHaZP zo dňa 10. novembra 2013. 


