
         Zápisnica zo zasadnutia výboru klubu konanej dňa 20.6.2021 v Dobrej Vode. 

Prítomní: P.Floriš, M.Pavlák, I.Líška,P.Tekeljak 

Ospravedlnení: Ing.N.Králik, Ing.L.Benko 

Program: 

1./ Otvorenie 

2./ Členská základňa na rok 2021 

3./ Registrácia v klube 

4./ Príprava volieb nového výboru klubu a KRK 

5./ K.Š.Žilina 2021 

6./ Informácie z ÚOK králikov 

7./ Rôzne 

8./ Záver 

 

Zasadnutie výboru klubu otvoril o 10.30 hod. predseda P.Floriš, privítal prítomných členov výboru 

a prečítal program zasadnutia. Nakoľko sa zasadnutia nezúčastnil pokladník klubu ani registrátor, 

výbor nemal informácie o stave členskej základne a o prebiehajúcej registrácii králikov v klube a tak 

tieto dva body sa preskočili. V tomto roku končí volebné obdobie výboru klubu ako aj KRK, a tak na 

VČS budú musieť prebehnúť nové voľby. P.Tekeljak spraví oznam na našej stránke klubu, kde bude   

termín podania prihlášky do volieb výboru alebo KRK a to do 31.8.2021. Prihlášky treba posielať buď 

na klubový mail alebo tajomníkovi klubu. K.Š sa uskutoční 22 až 233.10.2021 v Žiline-Strážove. Poháre 

nám zostali z minulého roku, dajú sa na ne vyrobiť len nové štítky. Výbor klubu rozhodol o zahovorení 

aj náhradného termínu K.Š a to 10 až 11.9.2021 v Žiline-Strážove. Delegovať sa budú nasledovný 

posudzovatelia: Š.Adamec, P.Floriš, I.Líška, M.Pavlák, J.Vozík st., Ing.J.Dubec, R.Stehel, M.Žel66/iar, 

J.Majerský, M.Dzudzia, J.Stoklasa, M.Hudák,P.Stanko, D.Markovic, B.Babic. M.Pavlák osloví aj 

posudzovateľov z Rakúska. Hlavný garant bude J.Marton a vedúci posudzovateľ I.Líška. V rôznom sa 

výbor klubu zaoberal jubilantmi v klube ako aj návrhom na udelenia zväzových vyznamenaní. Do toho 

informoval I.Líška, že konečne prišli vo februári aj prvé žiadané vyznamenania, tieto budú odovzdané 

členom klubu na VČS. I.Líška oboznámil výbor klubu o zasadnutí ÚOK pre chov králikov, o príprave 

CVMK v Hniezdnom, o CV zvierat v Nitre, INTERKANINE 2021 v Poľsku. Zasadnutie bolo ukončené 

o 13.30 hod. 

 

Uznesenie zo zasadnutia výboru klubu konaného dňa 20.6.2021 v Dobrej Vode. 

Výbor klubu schvaľuje: 

1./ Program zasadnutia 

2./ Termín konania K.Š na 22-23.10.2021 v Žiline-Strážove 

3./ Náhradný termín K.Š na 10-11.9.2021 v Žiline-Strážove 



4./ Posudzovateľov na K.Š 2021 a to- Š.Adamec, P.Floriš, I.Líška, M.Pavlák, J.Vozík st., Ing.J.Dubec, 

R.Stehel, M.Želiar, J.Majerský, M.Dzudzia, D.Makovic, B.Babic, J.Stoklasa, M.Hudák, P.Stanko. 

5./ Za vedúceho posudzovateľa I.Líšku a hlavného garanta J.Martona 

 

Výbor klubu berie na vedomie: 

1./ Informácie z ÚOK králikov, o CVMK v Hniezdnom, o CV zvierat v Nitre a o INTERKANINE v Poľsku. 

Výbor klubu ukladá: 

1./ Uverejniť oznam na klubovej stránke o príprave volieb do klubu: Zodp. P.Tekeljak 

 

 

 

 

 

 

V Dobrej Vode dňa 20.6.2021                                                                                  Výbor klubu 

 


