
Zápisnica  z výročnej  členskej  schôdze  klubu  konanej  dňa  21.10.2017 v Žiline-Strážove. 
 
 
Program: 
1./  Otvorenie 
2./  Kontrola úloh 
3./  Schválenie volebnej komisie 
4./  Voľby výboru klubu a KRK 
5./  Správa o činnosti výboru za rok 2017  
6./  Správa o registrácií králikov za rok 2017 
7./  Správa o finančnom hospodárení za rok 2017   
8./  Zhodnotenie K.Š a odovzdanie cien 
9./  Jubilanti v klube 
10./  Prijatie nových členov 
11./ Diskusia 
12./ Záver 
 
VČS otvoril predseda klubu P.Floriš privítaním prítomných členov a prečítal program 
schôdze.Členovia klubu odsúhlasili volebnú komisiu v zložení-Jozef Marton,Milan Štefanec,Martin 
Nyitrai a Ján Ondovčin.Nasledovala voľba nového výboru klubu ako aj kontrólnej revíznej komisie na 
ďaľšie štvorročné obdobie.Voľby prebehli verejne hlasovaním za celý navrhnutý výbor ako aj 
KRK,nakoľko bolo presne prihlásených päť kandidátov do výboru a traja kandidáti do KRK.Nový výbor 
klubu a KRK boli členskou schôdzou zvolený.Nový výbor klubu bude pracovať v zložení:predseda-
Peter Floriš,podpredseda-Martin Pavlák,tajomník-Ivan Líška,pokladník-Ing.Lukáš Benko a registrátor-
Ing.Norbert Králik,pre regeneračné a výskumné chovy Štefan Adamec.Do KRK boli 
zvolení:predsedaKRK-Peter Tekeljak,členoviaKRK-Ing.Ladislav Marik a Ing.Michal Želiar.Za zástupcu 
klubu na králikársky aktív bol navrhnutý a schválený Peter Floriš.Za kandidátov klubu do ÚOK králikov 
ako aj do iných zväzových orgánov boli navrhnutý a schválení Ivan Líška a Ing.Jaroslav Dubec.Správu 
o činnosti výboru klubu za rok 2017 prečítal Ivan Líška,o registrácií králikov v klube informoval 
Ing.Norbert Králik a finančnú správu predniesol Ing.Ladislav Marik.Peter Floriš a Ivan Líška zhodnotili 
prebiehajúcu klubovú špeciálku a odovzdali chovateľom udelené ceny.Pri odovzdávaní cien upozornil 
Ing.Jaroslav Dubec o chybné vyhodnotenie skupiny C pri ZB,kde sa ceny určili na ZB strakáče a do 
tejto skupiny podľa štatútu klubu patria aj ZB rhónske,ktoré mali vyššie ocenenie.Výbor klubu sa 
chovateľovi ospravedlnil a opravil udelenie cien.Boli odovzdané upomienkové diplomy jubilantom 
v klube.Ivan Líška predstavil čakateľov do klubu,ktorí boli následne členskou základňou prijatý za 
riadnych členov klubu.V diskusii Ivan Líška informoval o výstave INTERKANIN v Lysej nad Labem,boli 
oslovení členovia klubu o reprezentáciu SZCH ako aj klubu na tejto akcii.Do budúcnosti zvieratá na 
INTERKANIN bude vyberať klub na klubovej špeciálke.Ing.Ladislav Marik navrhol zrušiť 
Mem.V.Sedliačika,s čím ale členovia nesúhlasili a nový výbor klubu má za úlohu prepracovať súťažné 
podmienky a dať ich na schválenie VČS.Tak isto bude prepracovaný štatút klubu,pripomienky môžu 
členovia klubu posielať tajomníkovi klubu do konca roku 2017.Nový štatút klubu bude predložený 
v roku 2018 na schválenie na VČS klubu.Tibor Valovič navrhol aby čakatelia do klubu boli hňeď v tom 
roku na VČS prijatý do klubu.Martin Nyitrai upozornil na špinavé misky v klietkach,na uvedenú 
skutočnosť bude upozornená usporiadajúca ZO SZCH Žilina.Ivan Kováč poďakoval za zlepšené 
výstavné klietky pre ZBa navrhol aby každý vystavujúci člen klubu pri odovzdávaní a zaklietkovaní 
zvierat odovzdal výstavnému výboru aj súpis zvierat s tetovaním,pohlavím a predajnou 
cenou.Pomohlo by to pri tvorbe katalógu. 
 
 
 
 
 



 
Uznesenie z výročnej členskej schôdze klubu konanej dňa 21.10.2017 v Žiline-Strážove. 
 
VČS berie na vedomie: 
1./  Správu o činnosti za rok 2017  
2./  Správu o finančnom hospodárení za rok 2017   
3./  Správu o registrácií králikov v klubu za rok 2017  
 
 
VČS schvaľuje: 
1./  Volebnú komisiu v zložení-Jozef Marton,Milan Štefanec,Martin Nyitrai a Ján Ondovčin 
2./  Nový výbor klubu-predseda Peter Floriš,podpredseda Martin Pavlák,tajpmník Ivan Líška, 
                                        pokladník Ing.Lukáš Benko a registrátor Ing.Norbert Králik,pre regeneračné   
                                        a výskumné chovy Štefan Adamec. 
3./  Novú KRK-predseda Peter Tekeljak,členovia Ing.Ladislav Marik a Ing.Michal Želiar 
4./  Za zástupcu klubu na celoslovenský králikársky aktív Petra Floriša 
5./  Za kandidátov do ÚOK králikov a na iné funkcie v SZCH Ivana Líšku a Ing.Jaroslava Dubeca 
6./  Prijíma za členov klubu-Matej Košťan,Jakub Halahija,Jakub Malicha,Jennifer Suttová,Gulyás  
       Orsolya,Ján Frandofer,Bence Szabo,Monika Lehotská. 
7./  Výber králikov do súťaže INTERKANIN na klubovej špeciálke 
 
VČS ukladá výboru klubu: 
1./  Zvolať minimálne dve zasadnutia výboru klubu v roku 2018 
2./  Usporiadať klubovú špeciálku v roku 2018 
3./  Prepracovať súťaž Mem.V.Sedliačika a dať ho schváliť VČS v roku 2018 
4./  Prepracovať štatút klubu a dať ho schváliť VČS v roku 2018 
 
 
 
 
 
V Žiline-Strážove dňa 21.10.2017                                                                        Výbor klubu 
 


