
           Zápisnica  z výborovej  schôdze  klubu  konanej  dňa  17.2.2019  v Pružine. 
 
Prítomní: P.Floriš, I.Líška, M.Pavlák, Ing.N.Králik, Ing.L.Benko 
Ospravedlnený: P. Tekeljak 
Program: 
1./  Otvorenie 
2./  Kontrola úloh z VČS 
3./  Registrácia králikov za rok 2018 
4./  Členská základňa a čakatelia do klubu na rok 2019  
5./  Finančná správa za rok 2018 
6./  Správy poradcov chovov za rok 2018 
7./  Štatút klubu 
8./  Web stránka a facebooková stránka klubu 
9./  KŠ 2019 
10./  Uznané chovy v klube na rok 2019  
11./  Rôzne 
12./  Záver 
 
Výborovú schôdzu otvoril o 9.00 hod.P. Floriš privítaním prítomných členov výboru. Program schôdze 
prečítal I. Líška, ktorý zároveň previedol aj kontrolu úloh z VČS, kde skonštatoval, že uznesenie sa plní 
a výbor sa stretol na prvom rokovaní v roku 2019.O stave členskej základne informoval Ing.L. Benko, 
čakateľov doplnil I.Líška. V klube skončili A.Zaťko a J.Fabo. Finančnú správu podal Ing.L.Benko. Výbor 
klubu odhlasoval zvýšenie klietkového na klubovej špeciálke v roku 2019 na 2€.I.Líška má zistiť na 
výbore ZO SZCH Žilina možnosť posunúť výstavu na sobotu a nedeľu z dôvodu konania klubovej 
výstavy baranovitých plemien v Nemecku v rovnakom termíne s našou špeciálkou. Ing.N.Králik 
navrhol usporiadať VČS klubu mimo výstavného areálu alebo v inom termíne. Tento návrh musí byť 
predložený na schválenie členskej schôdzi. Ďalej navrhol usporiadať stredoeurópsku výstavu 
baranovitých králikov v Nitre popri CV zvierat v roku 2020. Túto žiadosť treba poslať na ÚOK králikov 
a prejednať s tajomníčkou SZCH. Správu o registrácii králikov za rok 2018 v klube podal Ing.N.Králik. 
Bolo registrovaných 1500 ks FB, 177 ks MaB a 163 ks ZB. KŠ 2019- oslovia sa nasledovný 
posudzovatelia králikov: Š.Adamec, I.Líška, Ing.J.Dubec, J.Vozík st., P.Floriš, M.Pavlák, Ing.M.Želiar, 
R.Stehel, J.Stoklasa, Š. Forberger, M.Hudák,náhradník-J.Vozík ml. K tomuto poznamenal M.Pavlák, 
aby sa posudzovatelia pred posúdením zišli na krátku poradu, kde im bude podaná informácia, čo je 
v klube priorita pri jednotlivých plemenách. Počet pohárov bude taký istý ako vlani. Do pokladne 
treba zabezpečiť na výpomoc ešte aspoň dvoch členov klubu. Predaj králikov bude len cez pokladňu, 
bez potvrdenia o zakúpení nebude králik pustený z haly. Výmena medzi členmi je povolená až po 
skončení výstavy. Bude potrebné natlačiť viac katalógov na predaj. Fotenie víťazných králikov bude až 
po posúdení. Na pomoc pri nosení zvierat treba osloviť aj čakateľov do klubu. Na ÚOK králikov treba 
poslať žiadosť o možnosti posudzovať MaB a ZB aj s lalôčikmi, nakoľko toto je veľmi častá chyba pri 
samičkách. Klubová stránka je spravená dobre, žiaľ len málo členov klubu tam posiela príspevky. 
Treba na nej aktualizovať zoznam členov klubu aj s ohľadom na zákon o ochrane osobných údajov. Na 
sekretariáte SZCH sa bude treba znovu informovať, kde skončili vyznamenania pre navrhnutých 
členov klubu. I. Líška informoval členov výboru o uznaných chovoch v klube ako aj o dianí 
v králikarskom hnutí. Výbor klubu rozhodol o preplácaní cestovného na každé zasadnutie výboru 
klubu. Schôdza bola ukončená o 13.00 hod. 
 
Uznesenie zo zasadnutia výboru klubu konanej dňa 17.2.2019 v Pružine. 
 
Výbor klubu berie na vedomie: 
1./  Správu o stave finančných prostriedkov v klube za rok 2018 
2./  Správu o registrácií králikov za rok 2018 
3./  Stav členskej základne na rok 2019 



4./ Správu o uznaných chovoch našich členov na rok 2019 
 
Výbor klubu schvaľuje: 
1./  Preplácanie cestovných výdavkov členom výboru na jednotlivé zasadnutia 
2./  Posudzovateľov králikov na K.Š 2019 a to- Š.Adamca, I.Líšku,Ing.J.Dubca, J.Vozíka st., M.Pavláka, 
Ing.M.Želiara, P.Floriša, R.Stehela, Š.Forbergera, M.Hudáka a náhradníka J.Vozíka ml. 
3./  Poplatky na klubovej špeciálke nasledovne- klietkové 2€, katalóg 2€, manipulačný poplatok 2€. 
4./ Predaj zvierat na K.Š len cez pokladňu, výmena medzi členmi klubu bude možná až po skončení 
výstavy. 
 
Výbor klubu ukladá: 
1./  Zistiť možnú zmenu termínu K.Š  na sobotu a nedeľu u ZO SZCH Žilina. Zod:I.Líška 
2./  Zistiť možnosť usporiadania stredoeurópskej výstavy baranovitých králikov popri CV zvierat 
v Nitre v roku 2020.Zod: I.Líška 
3./  Poslať žiadosť na ÚOK králikov o možnosti posudzovať MaB a ZB samičky aj s lalôčikmi. Zod: I. 
Líška, M.Pavlák 
4./  Aktualizovať zoznam členov klubu ako aj ďalšie údaje na web stránke klubu. Zod: výbor klubu   
 
 
 
 
 
V Pružine dňa 17.2.2019                                                                                           Výbor klubu 


