
           Zápisnica  z výborovej  schôdze  klubu  konanej  dňa  2.2.2020  v Pružine. 
 
 
Prítomní: Peter Floriš, Ivan Líška, Martin Pavlák, Ing. Lukáš Benko, Peter Tekeljak 
Ospravedlnený: Ing.Norbert Králik 
 
Program: 
1./  Otvorenie 
2./  Registrácia králikov v klube za rok 2019. 
3./  Členská základňa v klube 
4./  Mem.V.Sedliačika za rok 2019. 
5./  Správy poradcov chovov za rok 2019. 
6./  K.Š Žilina 2020  
7./  Uznané chovy v klube 
8./  Revízia pokladne 
9./  Rôzne 
10./  Záver 
 
Výborovú schôdzu otvoril o 9.00 hod. predseda klubu P.Floriš, privítal prítomných členov výboru 
a zároveň prečítal program rokovania. Výbor klubu program schválil. Registráciu králikov v klube a cez 
regeneračné chovy prečítal I.Líška. Ing.L.Benko informoval o členskej základni, momentálne má klub 
73 členov, J.Danko a L.Janíček ukončili členstvo v klube a klub eviduje troch čakateľov- M.Boltvan, 
J.Czusor a Mgr.Z.Ondrášovú. M.Pavlák informoval o Mem.V.Sedliačika, je tesne pred dokončením, 
potom ho zverejní na stránke klubu. Správu poradcu chovu za FB podal I.Líška , za MaB a ZB správy 
poradcovia dodajú. K.Š 2020- výbor navrhol osloviť na posudzovanie týchto posudzovateľov králikov: 
Š.Adamec, I.Líška, M.Pavlák, P.Floriš, Ing.M.Želiar, J.Vozík st., Ing.J.Dubec, R.Stehel, D.Markovic, 
B.Babic, Ing.M.Britaňák,Š.Forberger, M.Hudák, J.Majerský. Ceny sa zakúpia v počte ako vlani. Kolekcia 
bude znovu 4 až 6 členná, voľná, zo zastúpením oboch pohlaví. Ing.L.Benko navrhol udeľovať titul 
Majster klubu v každej skupine A,B,C, teda pri skupinách B,C sa zmení názov poháru z Víťaznej 
kolekcie na Majster klubu. Pri ZB v skupine A a B to bude na štítku napísané pod Memoriálmi, ktoré 
zostávajú.  Návrh bude riešený na výročnej členskej schôdzi. V piatok pri posudzovaní nebude v hale 
nik okrem posudzovateľov, zapisovateľov a nosičov králikov. Toto bude uvedené aj v propozíciach na 
prihláške. Predaj králikov bude možný len v hale na výstave, ale až v sobotu cez pokladňu. Predaj 
z auta alebo vonku na dvore nebude možný. Ivan Líška informoval o uznaných chovoch v klube, 
pribudli nám kontrolovaný chov na FB div. Ing.L.Benka a regeneračné chovy AB modrý 
MVDr.V.Ďurdinu a FB bčo,m,mstr. M.Ondova. P.Tekeljak previedol revíziu pokladne klubu, kde neboli 
zistené žiadne nedostatky. Internetová stránka klubu na rok 2020 je už uhradená. M.Pavlák bude 
v kontakte s rakúskym klubom ohľadom vystavenia ich králikov na našej klubovej špeciálke a opačne. 
 
 
Uznesenie z výborovej schôdze klubu konanej dňa 2.2.2020 v Pružine.  
 
Výbor klubu schvaľuje: 
1./  Program schôdze 
2./  Posudzovateľov na K.Š 2020 a to-Š.Adamca,I.Líšku,M.Pavláka,P.Floriša,Ing.M.Želiara,J.Vozíka st., 
       Ing.J.Dubca,R.Stehela,D.Markovica,B.Babica,Ing.M.Britaňáka,š.Forbergera,M.Hudáka  
       a J.Majerského. Zod.:I.Líška 
3./  Zakúpenie cien na K.Š 2020. Zod.:Ing.L.Benko  
4./  Kolekcie na K.Š a to 4 až 6 členné, voľné, zastúpené obidve pohlovia. Zod.: výbor klubu 
5./  Predaj zvierat len v sobotu cez pokladňu. Zod.: výbor klubu 
 
 



Výbor klubu berie na vedomie: 
 
1./  Správy o registrácií králikov v klube za rok 2020. 
2./  Stav členskej základne a čakateľov do klubu na rok 2020. 
3./  Správu poradcu chovu pre FB za rok 2020. 
4./  Uznané chovy v klube na rok 2020. 
5./  Revíziu pokladne klubu. 
 
Výbor klubu ukladá: 
 
1./  Zvolať ešte jednu schôdzu výboru klubu v roku 2020  
2./  Usporiadať K.Š v Žiline v roku 2020. 
 
 
 
V Pružine dňa 2.2.2020                                                                                     Výbor klubu   


