
             Zápisnica  z výborovej  schôdze  klubu  konanej  dňa  27.1.2018  v Žiline- Strážove. 
 
Prítomní: P. Floriš, I.Líška, M.Pavlák, Ing. N. Králik, Ing.L. Benko,P. Tekeljak 
 
Program: 
1./  Otvorenie 
2./ Kontrola úloh 
3./ Registrácia králikov za rok 2017 
4./ Správy poradcov chovov( zvolenie nových poradcov chovov) 
5./ KŠ v roku 2018  
6./ Kandidáti za klub do zväzových orgánov a delegát na aktív 2018  
7./ Prepracovaný návrh na klubovú súťaž  Memoriál V. Sedliačika 
8./ Rôzne 
9./ Záver 
 
Výborovú schôdzu otvoril predseda P. Floriš o 14.00 hod.I.Líška prečítal program rokovania a zároveň 
previedol kontrolu uznesenia z VČS 2017.Na návrh M.Pavláka a Ing. N.Králika výbor klubu rozhodol 
rozšíriť udeľované ceny pri FB v A -skupine pri šampiónoch a šampiónkach o vicešampióna 
a vicešampiónku, a o Majstra klubu v každej skupine o dva poháre. Je to z toho dôvodu, že pri 
rostrele z viacerých zvierat, jedno dostane šampióna a tie zvyšné kvalitné dostanú len čestnú cenu. 
Správu o registrácií králikov za rok 2017 prečítal Ing.N.Králik a za R-chovy prečítal správu I. Líška. 
Výbor klubu poveril M.Pavláka, aby upozornil zahraničných členov klubu o povinnosti zaregistrovať sa 
v niektorej ZO SZCH na Slovensku v zmysle platného štatútu klubu.I.Líška informoval o dodaných 
správach poradcov chovov za rok 2017, pre plemená FB, MaB, ZB. Výbor klubu zvolil nasledovných 
poradcov chovu- pre FB P. Floriš a I.Líška, pre MaB P. Sedlák a M.Pavlák a pre ZB Ing. J.Dubec 
a I.Kováč. Ku poradcom chovu Ing.N.Králik poznamenal, že poradca chovu by mal nielen napísať 
správu za daný rok, ale vykonať aj návštevu jednotlivých chovov. Klubová špeciálka v roku 2018 sa 
uskutoční v Žiline- Strážove 27.10.2018 od 8.00 hod.Ing. N.Králik navrhol uviesť v prihláške minimálne 
predajné ceny za králiky a to: FB-50€,MaB-30€,ZB-20€.Pri predaji mimo pokladne zaplatí člen klubu 
do pokladne 5€. Nový návrh štatútu klubu si členovia výboru pripravia do letného zasadnutia výboru 
klubu. Treba v ňom doplniť, že výbor klubu môže udeliť čestnú cenu aj na jednotlivca. Výbor klubu 
vyjadril nespokojnosť s prácou hlavného garanta na minuloročnej K.Š p.A. Zaťka. Výbor klubu poveril 
tajomníka I.Líšku napísať sťažnosť na ÚOK králikov, ohľadne neospravedlnenej neúčasti na 
posudzovaní králikov na minuloročnej K.Š posudzovateľom Ladislavom Liščákom. P.Floriš a I.Líška 
vyplnili návratky na sekretariát SZCH ohľadom volieb do zväzových orgánov a delegáta na králikársky 
aktív. Výbor klubu navrhol nové podmienky súťaže Memoriál V. Sedliačika, ktorý musí odsúhlasiť VČS 
klubu. Udeľovanie bodov bude nasledovné:  
1./ Za uznaný chov / K,R,V/- 5 b za každý chov 
2./ CVMK, K.Š,CV zvierat- za účasť  5 b, za č. cenu 5 b, ŠSR a klubu 10 b, MSR a klubu 20 b, Grant 
Majster klubu 30 b. 
3./ EV zvierat- za účasť 10 b, č. cena 20 b, E. Majster 50 b, E. Šampión 30b.  
4./ Za registráciu králikov- jednotne 5 b na člena 
5./ INTERKANIN- za účasť 20 b 
6./ Účasť na VČS klubu- 5 b 
Mem. V. Sedliačika za rok 2017 poráta M.Pavlák. Výbor klubu sa rozhodol podporiť účasť našich 
členov na EV zvierat v Dánsku  sumou 20€ na vystavujúceho člena. Výbor klubu zvažuje usporiadať 
zájazd pre členov klubu na celonemeckú výstavu baranovitých králikov v roku 2018. Cenové ponuky 
na dopravu zistia M.Pavlák a Ing.L. Benko. Informácie budú zverejnené na web stránke klubu. Ing. 
N.Králik navrhol vytvoriť aj stránku klubu na Facebooku. 
 
 
Uznesenie z výborovej schôdze klubu konanej dňa 27.1.2018 v Žiline- Strážove. 



 
Výbor klubu berie na vedomie: 
1./  Kontrolu uznesenia z VČS klubu z roku 2017 
2./  Správy poradcov chovov za rok 2017 
3./   Správy o registrácií králikov v klube a cez R chovy za rok 2017 
 
Výbor klubu schvaľuje: 
 
1./  Rozšírenie klubových cien pri FB v skupine A o poháre vicešampión prvý,druhý , vicešampiónka 
prvá, druhá, a Majster klubu už v roku 2018. 
2./  Za poradcov chovov- pre FB P. Floriš a I. Líška, pre MaB P. Sedlák a M. Pavlák,pre ZB Ing.J. Dubec 
a I. Kováč. 
3./  Usporiadanie K.Š v Žiline- Strážove v termíne 27.10.2018 
4./  Určenie minimálnych predajných cien králikov na K.Šuž v roku 2018 a to: FB-50€, MaB-30€, ZB-
20€. 
5./  Nový návrh klubovej súťaže Mem. V. Sedliačika ( odsúhlasiť ho musí VČS) 
6./  Podporu našich členov na EV v Dánsku sumou 20€ na vystavujúceho člena. 
 
Výbor klubu ukladá: 
 
1./  Porátať súťaž Mem. V. sedliačika za rok 2017. Zodpovedný: M.Pavlák 
2./  Zariadiť registráciu zahraničných členov klubu v ZO SZCH. Zodpovedný: M.Pavlák 
3./  Zistiť cenovú ponuku na autobusový zájazd do Nemecka . Zodpovední: Ing. L. Benko a M. Pavlák 
4./  Napísať sťažnosť na ÚOK králikov, na neúčasť posudzovateľa králikov L. Liščáka na K.Š. 
Zodpovedný: I.Líška 
 
 
 
 
V Žiline dňa 27.1.2018                                                                                               Výbor klubu 


