
                Zápisnica z výborovej schôdze klubu konanej dňa 19.2.2017 v Žiline. 
 
Prítomní: Peter Floriš,Mgr.Igor Križan,Ivan Líška,Ing.Norbert Králik,Ing.Ladislav Marik,Pavol Sedlák 
 
Program: 
1./  Otvorenie 
2./  Kontrola úloh 
3./  Registrácia králikov za rok 2016 
4./  Stav finančných prostriedkov 
5./  Zoznam členov klubu a čakateľov na rok 2017  
6./  Výročie klubu( 35 rokov od založenia) 
7./  Voľby nového výboru klubu a KRK 
8./  K.Š V Žiline 2017  
9./  Štatút klubu 
10./ Memoriál V.Sedliačika za rok 2016 
11./ Rôzne 
12./ Záver 
 
Rokovanie výboru klubu otvoril o 9.30 hod. predseda klubu P.Floriš.Privítal prítomních členov výboru 
a odovzdal slovo tajomníkovi klubu I.Líškovi,ktorý prečítal program schôdze.Kontrolu úloh 
vyplývajúcich z VČS a mimoriadneho zasadnutia výboru klubu z novembra 2016 previedol I.Líška.O 
registrácií králikov cez klubovú registráciu za rok 2016 informoval N.Králik.V roku 2016 sa 
zaregistrovalo cez klub FB-1570 ks,MaB-238 ks a ZB-90 ks,spolu 1898 ks.Registráciu králikov cez 
regeneračné chovy prečítal I.Líška,FB-84 ks,MaB-40 ks a ZB-0 ks,spolu 124 ks.O stave finančných 
prostriedkov v klube oboznámil členov výboru pokladník klubu L.Marik.Klub má ku dnešnému dňu 
hotovosť v pokladni 2039,17€.L.Marik navrhol zaplatiť z klubových peňazí autobusový zájazd v roku 
2018 na klubovú výstavu baranovitých králikov,ktorá sa uskutoční v Nemecku.Výbor sa bude s týmto 
návrhom zaoberať .Ďalej L.Marik oboznámil výbor klubu o aktuálnom stave členskej základne na rok 
2017,kde nezaplatili členské sl.D.Hredzáková a P.Chovanculiak.Ku tohtoročnému výročiu 35r.od 
založenia klubu sa postupne vyjadrili viacerí členovia výboru.Bude treba pripraviť pre členov klubu 
upomienkové predmety napr.(šálka,odznak,pero a pod),ako aj občerstvenie vo forme studených mís 
a prípadne koláčov na VČS.Návrhy na upomienkové predmety pripravý p.P.Tekeljak.V tomto roku 
končí volebné obdobie starého výboru klubu ako aj KRK a tak na VČS bude volený nový výbor klubu 
a KRK na ďaľšie štyri roky.Výbor klubu odsúhlasil volebnú komisiu v zložení:Predseda komisie-
P.Tekeljak,členovia komisie-J.Ondovčin,Ing.M.Želiar a M.Štefanec.Výbor klubu vyzýva členov 
klubu,ktorí by mali záujem pracovať v novom výbore alebo KRK,aby sa hlásili u predsedu volebnej 
komisie P.Tekeljaka do 30.9.2017.Klubová špeciálka sa uskutoční v Žiline-Strážove 21.10.2017.Na 
našu web stránku sa dá plagát,ktorý bude informovať o našej K.Š.Návrh na plagát spraví P.Tekeljak  
a zašle ho členom výboru na schválenie.Klubová špeciálka sa bude znovu propagovať v slovenskom 
a českom časopise Chovateľ a to v čísle 7,8,9 a 10.Výstavné podmienky budú rovnaké ako vlani,po 
zaklietkovaní  králikov každý člen klubu odovzdá L.Marikovi v obálke rodokmene od predajných 
králikov a veterinárne osvedčenie.Každý predaj alebo výmena zvierat pôjde cez pokladňu. Predaj 
vstupeniek zabezpečia A.Zaťko a F.Barborík.Kontrolu králikov pri bráne bude mať na starosti 
M.Štefanec.Garanti ako aj zapisovatelia budú určený výborom klubu.Ceny zabezpečí 
L.Marik.Posudzovatelia-J.Kelemen,Š.Adamec,I.Líška,M.Hudák,P.Blaško,Š.Forberger,R.Stehel, 
J.Majerský,L.Liščák.Výbor klubu prijíma  návrhy  a podnety členov klubu na zmeny v štatúte 
klubu.Mgr.I.Križan oboznámil výbor klubu s výsledkami celoročnej klubovej súťaže Mem.V.Sedliačika-
1.miesto-M.Ondov 1987 b,2.miesto-I.Líška 1929 b,3.miesto-J.Vozík ml. 1665 b.V bode rôzne bol 
tajomník klubu poverený výborom klubu napísať na ÚOK králikov žiadosť,aby Ján Vozík st. a Ján Vozík 
ml.neposudzovali klubové králiky na CVMK a CV zvierat. 
 
 



Uznesenie z výborovej schôdze konanej dňa 19.2.2017 v Žiline. 
 
Výbor klubu berie na vedomie: 
1./  Správu o registrácií králikov za rok 2016 
2./  Správu o stave finančných prostriedkov za rok 2016 
3./  Zoznam členov a čakateľov na rok 2017 
4./  Výsledky súťaže Mem.V.Sedliačika za rok 2016  
 
Výbor klubu schvaľuje: 
1./  Volebnú komisiu v zložení-predseda-P.Tekeljak,členovia-J.Ondovčin,Ing.M.Želiar,M.Štefanec 
2./  Termín na nahlásenie sa kandidátov do nového výboru klubu a KRK do 30.9.2017 
3./  Výstavné podmienky na K.Š v roku 2017  
4./  Posudzovateľov na K.Š v roku 2017-J.Kelemen,Š.Adamec,I.Líška,M.Hudák,P.Blaško,R.Stehel, 
       Š.Forberger,J.Majerský,L.Liščák 
 
Výbor klubu ukladá: 
1./  Vypracovať návrhy na upomienkové predmety ku výročiu klubu ako aj propagačný plagát ku K.Š. 
                                                                                                                                         Zodpovedný:P.Tekeljak 
2./  Zaslať informáciu o uskutočnení K.Š v roku 2017 do časopisov Chovateľ a Chovatel v číslach 7,8,9  
       a 10.Zodpovedný:I.Líška 
3./  Poslať žiadosť na ÚOK králikov,aby klubové králiky na CVMK a CV zvierat neposudzovali J.Vozík st. 
       a J.Vozík ml.Zodpovedný:I.Líška 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Žiline dňa 19.2.2017                                                                                                Výbor Klubu 


