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1.  CIEĽ KLUBU 

Slovenský klub maltézskych psíkov (ďalej len SKMP alebo „klub“), (v preklade do anglického jazyka aj 
Slovak Maltese Club),  je neobchodná organizácia, ktorá je dobrovoľným združením fyzických osôb, 
ktorého cieľom je metodické riadenie a koordinácia rozvoja a propagácie chovu čistokrvných psov 
plemena maltézsky psík s preukazom o pôvode (ďalej len „PP“) na území Slovenskej republiky. 
Činnosť klubu je riadená kubovými dokumentami, ktoré klub za týmto účelom vydáva, t.j. Bonitačný 
poriadok, Chovateľský a zápisný poriadok a Výstavný poriadok SKMP. Klub organizuje odborné 
klubové akcie – výstavy a  bonitácie a stará sa o propagáciu plemena v odbornej tlači. V záujme 
posilňovania kvality domáceho chovu plemena maltézsky psík SKMP zabezpečuje a podporuje 
spoluprácu s podobnými  združeniami v zahraničí.  Informácie o činnosti klubu sú zverejňované 
formou  webovej stránky, resp. publikovaním klubových informácií v odbornej kynologickej tlači. 
 

2.  NÁZOV,  SÍDLO A PÔSOBNOSŤ 
  

2.1.  Názov:      Slovenský klub maltézskych psíkov 

2.2.  Sídlo:           Furmanská  9,  

  841 03 Bratislava 42  (Lamač)   

2.3.        Pôsobnosť:  Slovenská republika 

 

3.  ČLENSTVO 

3.1. Počet členov je neobmedzený. Členom klubu sa môže stať každý  záujemca nad 18 rokov.  

3.2. Členovia klubu SKMP sa zaväzujú podporovať čistokrvný chov plemena maltézsky psík a nebudú 
podporovať chov maltézskych psíkov bez PP.  

3.3. Členov klubu prijíma Výbor klubu. V prípade odmietnutia má uchádzač právo odvolať sa do 15 dní na 
mimoriadnu členskú schôdzu klubu, ktorá rozhodne s konečnou platnosťou. 

3.4. Členstvo v klube môže byť: 

• riadne, 

• mimoriadne, 

• priatelia plemena maltézsky psík  ( ďalej len „Priatelia plemena“ ). 
 

3.4.1.  RIADNE ČLENSTVO: 

3.4.1.1.  Riadnym členom SKMP sa môže stať každý občan SR nad 18 rokov, ktorý je majiteľom maltézskeho 
psíka s PP. 

3.4.1.2.  Riadnym členom SKMP sa môže stať  aj ďaší maximálne jeden rodinný príslušník riadneho člena SKMP 
podľa bodu  3.4.1.1.   

3.4.1.3.  Riadni členovia SKMP podľa bodu 3.4.1.1. platia ročne príspevok vo výške  16,60 €:   

a)   po prijatí za člena klubu, 
b)   najneskôr do 28. februára pre aktuálny kalendárny rok. 

3.4.1.4.  Riadni členovia klubu podľa bodu 3.4.1.2.  platia ročne príspevok vo výške  3,40 €: 

a)   po prijatí za člena klubu, 
b)   najneskôr do 28. februára pre aktuálny kalendárny rok. 

 3.4.1.5.  Riadni členovia klubu podľa bodu 3.4.1.1.  a  3.4.1.2.  súčasne,  platia ročne príspevok vo výške  20,00 € 
(rodinný balíček): 

a)   po prijatí za člena klubu, 
b)   najneskôr do 28. februára pre aktuálny kalendárny rok. 
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3.4.2.  MIMORIADNE ČLENSTVO: 

3.4.2.1. Mimoriadnym členom SKMP sa môže stať každý záujemca nad 18 rokov, ktorý nemá trvalé bydlisko na 
území SR a vlastní maltézskeho psíka s PP.  

3.4.2.2. Mimoriadni členovia platia ročne členský príspevok vo  výške 16,60 €: 

a) po prijatí za mimoriadneho člena klubu, 
b) najneskôr do 28. februára pre aktuálny kalendárny rok.  

3.4.2.3. Mimoriadni členovia nemajú hlasovacie právo. 

 
3.4.3.  PRIATELIA PLEMENA: 

3.4.3.1.  Priateľom plemena sa môže stať každý záujemca nad 18 rokov.   
3.4.3.2. Priatelia plemena platia ročne členský príspevok vo  výške 10,00 €: 

a) po prijatí za Priateľa plemena,  
b) najneskôr do 28. februára pre aktuálny kalendárny rok.  

3.4.3.3. Priatelia plemena nemajú hlasovacie právo. 
 

3.5.  ZÁNIK ČLENSTVA 

3.5.1. Písomným oznámením člena.                        

3.5.2. Nezaplatením členského príspevku do 28. februára aktuálneho roka.                                 

3.5.3. Vylúčením z klubu, o ktorom rozhoduje Výbor klubu. Vylúčený má právo odvolať sa do 15 dní na 
členskú alebo mimoriadnu členskú schôdzu, ktorá rozhodne s konečnou platnosťou s dvojtretinovou 
väčšinou prítomných členov.                             

3.5.4. Úmrtím. 
 

4. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV KLUBU 

4.1. Práva riadnych členov klubu: 

4.1.1. Voliť a byť volení do všetkých orgánov klubu.                  

4.1.2. Predkladať návrhy v odborných otázkách.                                                      

4.1.3. Obracať sa s dopytmi na orgány klubu.                                                        

4.1.4. Obracať sa so sťažnosťami na orgány klubu.                                                              

4.1.5. Užívať všetky výhody poskytované klubom.                                                              

4.1.6. Zúčastňovať sa na všetkých akciách usporiadaných klubom. 

4.1.7. Priznanie klubových titulov po splnení požadovaných podmienok v zmysle Poriadku  SKMP pre 
udeľovanie klubových titulov. 

4.2.  Povinnosti riadnych členov klubu: 

4.2.1. Včas zaplatiť členský príspevok. 

4.2.2. Dodržiavať „Stanovy  SKMP, klubové dokumenty SKMP“ a nariadenia a usmernenia zastrešujúcich 
organizácií:  Únie kynologických klubov (ďalej  „ÚKK“) a Slovenskej kynologickej jednoty (ďalej „SKJ“).   

4.3.  Práva mimoriadnych členov klubu:  

4.3.1. Predkladať návrhy v odborných otázkách.                                                      

4.3.2. Obracať sa s dopytmi na orgány klubu.                                                        

4.3.3. Obracať sa so sťažnosťami na orgány klubu.                                                              

4.3.4. Zúčastňovať sa na všetkých akciách usporiadaných klubom. 

4.3.5. Získanie titulov v zmysle Poriadku SKMP pre udeľovanie klubových titulov. 



 S T A N O V Y 
 SLOVENSKÉHO  KLUBU MALTÉZSKYCH PSÍKOV 

  

 zo dňa 22.11.2014 
 

Stanovy SKMP  zo dňa 22.11.2014                                                                Strana:  3 z 5 

4.4.  Povinnosti mimoriadnych členov klubu: 

4.4.1. Včas zaplatiť členský príspevok.                                               

4.4.2. Dodržiavať „Stanovy SKMP“, klubové dokumenty SKMP a nariadenia a usmernenia SKMP, ÚKK a SKJ. 

4.5.  Práva priateľov plemena:  

4.5.1. Obracať sa s dopytmi na orgány klubu.                                                        

4.5.2. Obracať sa so sťažnosťami na orgány klubu.                                                              

4.5.3. Zúčastňovať sa na všetkých akciách usporiadaných klubom. 

4.6.  Povinnosti priateľov plemena: 

4.6.1. Včas zaplatiť členský príspevok.                                               

4.6.2. Dodržiavať „Stanovy SKMP“, klubové dokumenty SKMP a nariadenia a usmernenia SKMP, ÚKK a SKJ. 
 

5.  ORGÁNY KLUBU 

Orgánmi klubu sú Výročná členská schôdza, Mimoriadna  členská schôdza, Výbor klubu a  Kontrolný a revízny 
orgán (ďalej KRO). 

5.1.  Výročná členská schôdza (VČS) 

5.1.1.  Výročná členská schôdza je najvyšším orgánom klubu, vytvoreným  zo všetkých riadnych členov klubu.  
Zvoláva sa jedenkrát za rok. Tajomník klubu zašle všetkým riadnym členom klubu pozvánky s presným  
programom rokovania najmenej 14 dní vopred.  

5.1.2.  O návrhoch, ktoré prednesú riadni členovia klubu ústne počas rokovania výročnej členskej schôdze 
klubu sa bude rokovať  len vtedy, ak sa o tom uznesie nadpolovičná  väčšina prítomných členov. 

5.1.3. Hlasovacie právo majú iba riadni členovia klubu. 

5.1.4. Výročnú členskú schôdzu riadi predseda klubu, prípadne iný člen Výboru klubu. O rokovaní a uznesení 
sa spíše zápisnica,  ktorú podpisujú minimálne dvaja členovia Výboru klubu.  

5.1.5. Výročná členská schôdza je schopná uznášania za prítomnosti akéhokoľvek počtu riadnych členov 
klubu. 

5.1.6.  Do pôsobnosti výročnej členskej schôdze patrí najmä: 

5.1.6.1. Rozhodovanie o založení, zlúčení alebo zániku  klubu. 
5.1.6.2. Schvaľovanie stanov, ich zmeny a doplnky. 
5.1.6.3. Schvaľovanie rozpočtu a správy o hospodárení klubu. 
5.1.6.4. Schvaľovanie  klubových dokumentov,  ich zmeny a doplnky. 
5.1.6.5. Schvaľovanie plánu činnosti a výročnej správy, rokovať a uznášať sa o činnosti a hospodárení 

klubu  podľa plánu činnosti a rozpočtu, deklarovanie  všeobecných zásad pre činnosť klubu.  
5.1.6.6. Rokovať a uznášať sa o správach a návrhoch Výboru klubu  a riadnych členov klubu. 
5.1.6.7. Voliť  a odvolávať členov Výboru klubu a KRO.  

 

5.2. Mimoriadna členská schôdza (MČS) 

5.2.1. Mimoriadnu členskú schôdzu zvoláva: 

 a)  Výbor klubu, alebo  
b) Výbor klubu, ak o to písomne požiada najmenej 50% riadnych členov klubu, alebo 

 c) zastrešujúca organizácia, ak ju o to písomne požiada najmenej 50% riadnych členov klubu. 
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5.2.2. Mimoriadna členská schôdza je uznášania schopná za  prítomnosti nadpolovičnej väčšiny riadnych 
členov klubu. 

5.2.3. Do pôsobnosti mimoriadnej členskej schôdze patrí najmä: 

5.2.3.1.  Rozhodovať o odvolaní sa uchádzačov  proti neprijatiu do klubu,  alebo o odvolaní sa bývalých 
 členov klubu proti vylúčeniu z klubu.  

5.2.3.2.   Rozhodovať o dôležitých záležitostiach klubu v súlade s bodom 1 týchto stanov (Cieľ klubu). 

5.2.3.3.   Mimoriadnymi voľbami voliť  Výbor  klubu  a  KRO na funkčné obdobie  štyri  roky. 

 5.2.3.4. O návrhoch, ktoré prednesú riadni členovia klubu ústne počas rokovania mimoriadnej členskej 
schôdze klubu sa bude rokovať  len vtedy, ak sa o tom uznesie nadpolovičná  väčšina 
prítomných členov. 

5.2.3.5. Hlasovacie právo majú iba riadni členovia klubu. 

5.2.3.6. Mimoriadnu členskú schôdzu riadi predseda klubu, prípadne iný člen Výboru klubu.  

5.2.3.7. O rokovaní a uznesení sa spíše zápisnica, ktorú podpisujú minimálne dvaja členovia Výboru 
klubu.  

 

5.3.  Výbor klubu  

5.3.1.  Výbor klubu je výkonným orgánom, ktorý riadi činnosť klubu medzi výročnými   členskými schôdzami. 
Je 4-členný  v zložení:  predseda, tajomník, hospodár a poradca chovu - výstavný referent.  Je volený 
VČS alebo MČS na 4-ročné funkčné obdobie.  

5.3.2.  Výbor klubu sa schádza podľa potreby, najmenej však  1 krát ročne. Schôdzu zvoláva predseda alebo 
tajomník klubu  najmenej 7 dní vopred s uvedením programu rokovania. Výbor je uznášaniaschopný, 
ak sú prítomní najmenej  3 členovia Výboru klubu a KRO klubu. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje 
hlas KRO.  Rokovanie ako aj prijímanie rozhodnutí výboru klubu môže prebiehať aj formou 
konferenčného hovoru, alebo   formou e-mailovej  komunikácie. Výsledok rokovania musí byť 
zaznamenaný v zápisnici z výborovej schôdze, ktorej správnosť potvrdia svojim podpisom všetci 
účastníci rokovania Výboru klubu.   

5.3.3. Do pôsobnosti Výboru patrí najmä:                                                                                              

5.3.3.1. Zabezpečovanie výkonu cieľov klubu.     

5.3.3.2. Rozhodovať o prijatí alebo vylúčení riadnych členov klubu,  mimoriadnych členov klubu a 
priateľov plemena.  

5.3.3.3. Plánovať činnosť klubu a navrhovať finančný rozpočet. 
5.3.3.4. Uskutočňovať schválený plán činnosti  z uznesenia  výročnej členskej schôdze.   
5.3.3.5. Pripravovať a zvolávať výročnú alebo mimoriadnu členskú  schôdzu.  
5.3.3.6. Menovať členov organizačných Výborov  klubových  akcií. 
5.3.3.7. Schvaľovať adeptov na posudzovateľov exteriéru psov plemena maltézsky psík.  
5.3.3.8. Podávať odborné vyjadrenia ku klubovým dokumentom.  

 

5.4.  Štatutárny orgán  

5.4.1. Štatutárnym orgánom je predseda klubu a ďalší člen Výboru klubu. Konajú spoločne tak, že 
k napísanému  názvu klubu pripoja svoj podpis a uvedú svoje meno a funkciu. V prípade neprítomnosti 
predsedu klubu výbor klubu poverí dvoch členov výboru klubu podpisovaním v mene klubu, pričom 
poverení členovia výboru klubu nemôžu byť z jednej rodiny. Výbor klubu rozhoduje o účasti na akciách 
v mene klubu na výborovej schôdzi. 

5.4.2. O všetkych právnych úkonoch, ktoré vykonal štatutárny orgán v mene klubu je povinný informovať 
Výbor klubu na najbližšej výborovej schôdzi SKMP. 

5.5.  Kontrolný a revízny orgán  (KRO) 
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5.5.1. Kontrolný a revízny orgán má 1 člena, ktorý je volený na VČS  alebo MČS na obdobie 4 rokov. 

5.5.2. KRO nemôže byť členom Výboru klubu. 

5.5.3. KRO kontroluje hospodárenie klubu, upozorňuje orgány klubu na nedostatky a navrhuje opatrenia na 
ich odstránenie. 

5.5.4. Kontroluje dodržiavanie stanov a klubových dokumentov. 

 

5.6.  Organizačné jednotky 

Klub nevytvára  žiadne ďalšie organizačné jednotky. 

 

6. ZÁSADY HOSPODÁRENIA 

6.1. Hospodárenie klubu  sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. 
6.2. Zdroje klubu tvoria príjmy na činnosť klubu, najmä členské príspevky,  príjmy z výstav, bonitácií, 

kontrol vrhov, vystavených pripúšťacích povolení, príjmy z ostatných poplatkov klubu v súlade so 
schválenými poplatkami klubu, ako aj  dary od fyzických alebo právnických osôb (sponzorské dary). 

6.3. Zdroje klubu môžu byť použité len na podporu cieľov klubu. 
6.4. Všetky finančné výdavky a príjmy zverené členom klubu je potrebné vyúčtovať do 14 dní hospodárovi 

klubu.   
6.5. Klub nevytvára zisk.  

 

7.  ČLENSKÁ DISCIPLÍNA 

7.1. Disciplinárnym orgánom pre všetkých členov klubu je Výbor  klubu.  Výbor klubu sa stará o 
dodržiavanie členskej disciplíny.  Výbor klubu eviduje priestupky proti členskej  disciplíne a tieto 
hodnotí.  

7.2. Proti rozhodnutiu Výboru sa  člen môže odvolať na výročnú alebo mimoriadnu členskú  schôdzu. 

 

8. OSOBITNÉ USTANOVENIE – ZÁNIK KLUBU 

8.1. Klub môže zaniknúť na základe rozhodnutia najvyššieho orgánu – výročnej členskej schôdze: 

a) zlúčením s iným klubom, 
b) rozpustením. 

8.2. V prípade zániku klubu zlúčením prechádzajú zdroje klubu do zlúčeného klubu. 

8.3. V prípade rozpustenia klubu prechádzajú zdroje  klubu na zastrešujúcu organizáciu. Najvyšší orgán 
menuje  likvidátora klubu. 

8.4. Likvidátor klubu vyrovná všetky pohľadávky a záväzky klubu a s likvidačným zostatkom naloží podľa  
rozhodnutia najvyššieho orgánu. 

8.5. Zánik klubu je potrebné oznámiť do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra Slovenskej 
republiky. 

 

9.  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE 

Všetko tu nezahrnuté upravujú interné klubové dokumenty a dokumenty zastrešujúcich organizácií.   

 
Tieto stanovy boli schválené výročnou členskou schôdzou dňa 13.apríla 1991  a ich úpravy boli schválené 

výročnou členskou schôdzou dňa 23.januára 1993,   29.januára 1994,   27.januára 1996,  4.apríla 1998,  

6.3.1999,  23.februára 2002, 27 marca 2004,  10.apríla 2010,  02.06.2012,  15.6.2013,  10.11.2013 a 

22.11.2014. 


