
               Zápisnica  z výborovej  schôdze klubu  konanej  dňa  23.6.2019  v Žiline. 
 
Prítomní :P.Floriš,I.Líška,M.Pavlák,Ing.N.Králik,P.Tekeljak. 
Ospravedlnený:  Ing.L.Benko 
 
Program: 
1./  Otvorenie 
2./  Kontrola úloh 
3./  Priebežná registrácia králikov v roku 2019 
4./  Čakatelia do klubu 
5./  Jubilanti v klube 2019  
6./  Európska špeciálka baranovitých králikov v Nitre  
7./  K.Š v Žiline 2019  
8./  Rôzne 
9./  Záver 
 
Schôdzu výboru klubu otvoril o 9.00 hod P.Floriš.I.Líška prečítal program schôdze a zároveň previedol 
kontrolu úloh z VČS a z prvého zasadnutia výboru klubu. V ďalšom bode programu informoval členov 
výboru o možnostiach usporiadať Európsku špeciálnu výstavu králikov baranovitých v Nitre. K tomuto 
sa vyjadril M.Pavlák, či by sme si výstavu nedokázali v Nitre postaviť samy a Ing.N.Králik navrhol tento 
návrh predložiť na schválenie VČS. I.Líška oboznámil výbor o čakateľoch do klubu a jubilantoch 
v klube v roku 2019. Ing.N.Králik prečítal aktuálne stavy registrácie králikov v klube,FB-1200 ks,MaB- 
120 ks a ZB-80 ks. Klubová špeciálka sa uskutoční  27.10.2019 v Žiline-Strážove. Príjem zvierat bude 
v piatok 25.10.2019 od 16.00hod,posudzovanie zvierat bude v sobotu od 7.30 hod. Príjem prihlášok 
a zostavenie predbežného katalógu zabezpečí M.Pavlák a I.Líška, ceny objedná Ing.L.Benko. Žiadosť 
o delegovanie posudzovateľov na výstavu ako aj objednávku oceňovacích lístkov pošle I.Líška. Výbor 
klubu rozhodol o delegovaní na výstavu nasledovných posudzovateľov králikov:Š.Adamec- vedúci 
posudzovateľ,I.Líška- zástupca vedúceho posudzovateľa,M.Pavlák,P.Floriš,Ing.J.Dubec,J.Vozík 
st,Š.Forberger,M.Hudák,J.Stoklasa,Ing.M.Želiar,R.Stehel,B.Babic,D.Markovic zo Srbska,J.Vozík ml ako 
náhradník.V prihláške na výstavu treba zmeniť poplatky za klietkové na 2€, manipulačný poplatok 
a katalóg zostávajú tiež 2€.Uzávirka prihlášok do 20.9.2019.V rôznom poinformoval I.Líška členov 
výboru o CVMK v Hniezdnom a o ÚOK králikov.M.Pavlák oboznámil výbor o možnom vystavovaní 
králikov na našej K.Š z Rakúska.Schôdza bola ukončená o 12.30 hod. 
 
Uznesenie z výborovej schôdze klubu konanej dňa 23.6.2019 v Žiline. 
Výbor klubu berie na vedomie: 
1./  Kontrolu úloh ako aj priebežné plnenie úloh v klube 
2./  Stav priebežnej registrácie v klube v roku 2019. 
3./  Čakateľov a jubilantov v klube na rok 2019. 
 
Výbor klubu schvaľuje: 
1./  Termín K.Š v Žiline na 27.10.2019 
2./  Posudzovateľov na K.Š- Š.Adamec,I.Líška,M.Pavlák,P.Floriš,Ing.J.Dubec,J.Vozík 
st,Ing.M.Želiar,Š.Forberger,M.Hudák,R.Stehel,J.Stoklasa,J.Vozík ml,B.Babic a D.Markovic. 
3./  Zvýšenie klietkového na K.Š na 2€. 
 
Výbor klubu ukladá: 
1./  Zabezpečiť posudzovateľov na K.Š. Zod.I.Líška 
2./  Objednať oceňovacie lístky na K.Š. Zod.I.Líška 
3./  Zabezpečiť ceny na K.Š. Zod.Ing.L.Benko 
 
V Žiline dňa 23.6.2019                                                                                            Výbor klubu 


