
           Zápisnica  z VČS   klubu  konanej  dňa  27.10.2018  v Žiline- Strážove. 
 
Program: 
1./  Otvorenie 
2./  Kontrola úloh z minuloročnej VČS klubu(r.2017) 
3./  Správa o činnosti výboru klubu za rok 2018  
4./  Správa o stave finančných prostriedkov v klube za rok 2018  
5./  Správa o registrácií králikov v klube za rok 2018 
6./  Nový návrh súťaže  Mem. V. Sedliačika  
7./  Prijímanie nových členov do klubu 
8./  Zhodnotenie K.Š a odovzdanie cien 
9./  Diskusia 
10./  Záver 
 
Schôdzu otvoril predseda klubu P.Floriš, privítal prítomných členov klubu a prečítal program schôdze. 
Kontrolu uznesenie z minuloročnej VČS previedol tajomník klubu I. Líška, kde skonštatoval , že všetky 
úlohy vyplývajúce z uznesenia boli splnené. V ďaľšom bode programu prečítal správu o činnosti 
výboru klubu za rok 2018. Ing. L. Benko prečítal priebežnú správu o stave a čerpaní finančných 
prostriedkov v klube za rok 2018. Výslednú správu podá po uzavretí klubovej špeciálky na najbližšom 
zasadnutí výboru klubu. Ing. N. Králik podal správu o registrácií králikov cez S a K chovy v klube za rok 
2018.Správu z regeneračných chovov za rok 2018 prečítal I. Líška. Výbor klubu predložil VČS na 
schválenie upravenú súťaž o Mem. V. sedliačika, táto bola schválená a podľa nej sa už vyhodnotí  rok 
2018.VČS klubu schválila za riadnych členov klubu Ing. Juraja Belányho, Michala Tisoňa, Ing. Zoltána 
Vargu, MvDr. Vladislava Ďurdinu, Šimona Vanča-MCH. Ako čakateľ zostáva do roku 2019 Branislav 
Babic. P.Floriš a P.Tekeljak odovzdali udelené ceny na K.Š 2018 členom klubu. VČS odsúhlasila 
kolekcie králikov na budúcu K.Š, buď štyri zvieratá v zastúpení obidvoch pohlaví, päť zvierat alebo 
šesť zvierat v zastúpení obidvoch pohlaví, z týchto zvierat sa po posúdení zarátajú do kolekcie štyri 
najvyššie ohodnotené zvieratá. V diskusií vystúpil T. Valovič, poďakoval za kvalitne pripravenú 
klubovú špeciálku ,ako dlhoročný chovateľ MaB v rôznych farbách sa posťažoval na slabú podporu 
a záujem o chovný materiál so strany členov klubu. Ing. L.Benko  pochválil facebokovú stránku klubu, 
stagnuje nám internetová stránka, ktorá je výborne spravená, treba tam však dávať nové príspevky 
zo strany členov klubu. Mgr. I. Križan poďakoval za prípravu katalógu a za usporiadanie K. Š, kriticky 
sa vyjadril v nevydanie nového štatútu klubu. Výbor klubu odovzdal upomienkové predmety 
jubilantom v klube. VČS bola ukončená o 15.00 hod. 
 
Uznesenie z VČS klubu konanej dňa 27.10.2018 v Žiline-Strážove. 
 
VČS berie na vedomie: 
1./  Správu o činnosti výboru klubu za rok 2018  
2./  Správu o stave finančných prostriedkov v klubu za rok 2018  
3./  Správu o registrácií králikov v klube cez S a K chovy za rok 2018  
4./  Správu o registrácií králikov v klube cez R chovy za rok 2018  
5./  Kontrolu uznesenia z VČS klubu z roku 2017 
 
VČS klubu schvaľuje: 
1./  Nové podmienky vyhodnotenia súťaže Mem. V. Sedliačika 
2./  Kolekcie na K.Š v roku 2019- buď štvorčlenné, päť členné alebo šesť zvierat, z ktorých sa vyberú 
štyri najvyššie ohodnotené zvieratá, musa byť zastúpené obidve pohlavia. 
3./  Za riadnych členov klubu-Ing. J. Belány, M. Tisoň, Ing. Z. Varga, MvDr.V. Ďurdina, Š. Vančo-MCH. 
 
VČS ukladá: 
1./  Usporiadať minimálne dve riadne zasadnutia výboru klubu v roku 2019. 



2./  Usporiadať klubovú špeciálku v roku 2019. 
 
V Žiline dňa 27.10.2018                                                                                   Výbor klubu  
 
 


