
                               Zápisnica  z výboru  klubu  konanej  dňa  26.7.2020  v Žiline. 
 
Prítomní: P.Floriš, M.Pavlák, I.Líška, Ing.N.Králik, P.Tekeljak 
Ospravedlnený: Ing.L.Benko 
 
Program: 
1./  Otvorenie 
2./  Prebiehajúca registrácia v klube 
3./  Čakatelia do klubu 
4./  K.Š 2020  
5./  Jubilanti v klube 
6./  Rôzne 
7./  Záver 
 
Zasadnutie výboru klubu otvoril o 9.00 hod.Peter Floriš. Privítal prítomných členov výboru a prečítal 
program schôdze.O registrácií králikov v klube poinformoval Ing.Norbert Králik. I.Líška oboznámil 
členov výboru o čakateľoch  do klubu, sú to Ján Kupka, Mgr.Art.Zuzana Ondrášová, Ondrej Boltvan 
a Július Czucor. K.Š 2020-posudzovať sa bude 23.10.2020 od 8.00 hod.v hale budú len posudzovatelia, 
zapisovatelia a nosiči králikov. Výbor klubu odsúhlasil posudzovateľov a za vedúceho posudzovateľa 
Ivana Líšku. Za hlavného garanta schválil výbor Jozefa Martona. Pokladňu  ako aj ceny zabezpečí 
Ing.Lukáš Benko, prihlášky sa budú posielať na klubový mail, preberať ich bude Martin Pavlák 
v spolupráci s Ivanom Líškom. Zostavenie katalógu zabezpečí P.Tekeljak a celý výbor. Výbor klubu 
odsúhlasil udeľovanie šampiónov na K.Š vo forme diplomov, návrh na ne pripraví Peter Tekeljak. 
Predaj a výmena zvierat bude možný len v sobotu, nie už v piatok. Do prihlášky sa doplní kolonka 
pomoc pri posudzovaní . Kolekcie budú rovnaké ako vlani, čiže 4 až 6 ks, zastúpené obidve pohlavia. 
Sponzorské krmivo zabezpečí Peter Floriš. O jubilantoch v klube informoval Ivan Líška. V rôznom 
výbor klubu navrhol zvýšenie členského príspevku na 20€ ročne z dôvodu zvýšeného nájmu za halu 
a energií. Ivan Líška bol poverený znovu poslať na SZCH žiadosti o udelenie vyznamenaní pre členov 
klubu.Tu do návrhu treba doplniť aj Martina Pavláka. Do štatútu klubu treba doplniť , že za člena 
výboru môže byť zvolený len občan SR. Zasadnutie výboru klubu bolo ukončené o 13.00 hod. 
 
Uznesenie  z výboru  klubu  konaného  dňa  26.7.2020  v Žiline. 
Výbor klubu berie na vedomie: 
1./  Správu o priebežnej registrácií v klube v roku 2020 
2./  Čakateľov do klubu a to: Ján Kupka, Mgr.Art.Zuzana Ondrášová, Ondrej Boltvan , Július Czucor 
3./  Jubilantov v klube za rok 2020  
 
Výbor klubu schvaľuje: 
1./  Program zasadnutia 
2./  Usporiadanie K.Š 2020 v Žiline-Strážove dňa 24.10.2020 
3./  Posudzovanie K.Š 2020 dňa 23.10.2020 
4./  Za vedúceho posudzovateľa Ivana Líšku, za hlavného garanta Jozefa Martona 
5./  Udeľovanie šampiónov vo forme diplomov 
6./  Kolekcie na K.Š 2020 ako 4 až 6 členné, zo zastúpením obidvoch pohlaví  
 
Výbor klubu ukladá: 
1./  Zabezpečiť diplomy šampiónov na K.Š. Zodp: P.Tekeljak a výbor klubu 
2./ Zakúpiť ceny na K.Š 2020. Zodp. Ing.L.Benko 
3./  Zabezpečiť krmivo na K.Š 2020. Zodp.P.Floriš 
4./  Poslať návrh na vyznamenania členov klubu na sekretariát SZCH. Zodp.I.Líška 
 
V Žiline-Strážove dňa 26.7.2020                                                                            Výbor klubu 



 


