
Z á p i s n i c a   z  v ý b o r o v e j  s ch ô d z e   k o na n e j   d ň a   25.6.2017 v  Ž i l i n e. 
 
Prítomní:P.Floriš,Mgr.I.Križan,Ing.N.Králik,I.Líška,Š.Adamec,A.Zaťko 
Ospravedlnený:Ing.L.Marik 
Hostia:P.Sedlák,P.Tekeljak 
 
Program: 
1./ Otvorenie 
2./ Kontrola úloh 
3./ Stav finančných prostriedkov v klube 
4./ Členská základňa 2017  
5./ Registrácia králikov v roku 2017  
6./ Voľby výboru klubu a KRK 
7./ Výročie klubu 
8./ K.Š v Žiline 
9./ Štatút klubu 
10./ Rôzne 
11./ Záver 
 
Výborovú schôdzu otvoril o 10.00 hod P.Floriš privítaním členov výboru ako aj hostí.Program schôdze 
prečítal I.Líška,ktorý zároveň previedol kontrolu úloh.Všetky úlohy z predchádzajúceho zasadnutia 
výboru boli splnené.Š.Adamec a I.Líška objasnili členom výboru delegovanie posudzovateľov na CV 
zvierat.Registrátor klubu ing.N.Králik zhodnotil stav registrácie v klube.Doteraz bolo zaregistrovaných 
940 ks FB,112 ks MaB a 40 ks ZB.Š.Adamec podal správu o registrácií králikov cez R-chovy,kde bolo 
zatiaľ zaregistrovaných 109 ks FB,5 ks MaB a 11 ks ZB.Ako kandidát do nového výboru klubu a KRK sa 
zatiaľ neprihlásil žiadny člen.Pripomíname termín je do 30.9.2017 u P.Tekeljaka.Výbor klubu 
odsúhlasil pri príležitosti výročia založenia klubu občerstvenie na VČS vo forme obložených 
chlebíčkov.Prihláška na K.Š bude zverejnená na web stránke klubu,prijímať ich bude I.Líška,katalóg 
zostavý P.Tekeljak.P.Sedlák pochválil minuloročný katalóg a navrhol doplniť ho ešte o čísla klietok pri 
šampiónoch ,majstroch a čestných cenách. Prítomného zástupcu ZO SZCH Žilina J.Kadíka výbor klubu 
opätovne vyzval o nápravu pri klietkach pre ZB.Chýbajú nám tam stále tie plné medzistienky,aby sa 
nemohli pohrýzť a čísla klietok budú zavesené v strede klietok,aby nedochádzalo ku zamieňaní 
králikov.Výbor klubu odsúhlasil delegovať na výstavu nasledovných posudzovateľov králikov-
J.Kelemen,Š.Adamec,I.Líška,ing.J.Dubec,R.Stehel,L.Liščák,P.Blaško,J.Majerský.Vedúci posudzovateľ 
bude Š.Adamec.Pokladník klubu ing.L.Marik zabezpečí ceny,I.Líška oceňovacie lístky.Ako pohostenie 
v piatok pri posudzovaní pre členov klubu bude guláš.Pri zostavovaní katalógu budú P.Tekeljakovi 
pomáhať-ing.N.Králik,M.Želiar a M.Pavlák.Po posúdení ceny rozdelia P.Floriš,Mgr.I.Križan 
a I.Líška.Hlavný garant bude A.Zaťko,ktorý si zabezpečí na stráženie a výdaj zvierat ďalších členov 
klubu.Každý garant bude mať oblečenú reflexnú vestu,tieto zabezpečí P.Tekeljak v počte 10 ks.Výbor 
klubu odsúhlasil,že na VČS predloží pokladník klubu uzavretú finančnú správu ku dňu konania 
VČS.Sponzorské krmivo sa zabezpečí od firmy Mifuna alebo Deuka.Na web stránke klubu bude 
zverejnená výzva,aby členovia klubu podávali návrhy na zmeny v štatúte klubu do konania sa 
VČS,tieto budú následne spracované novým výborom klubu,ktorý ho podá členskej schôdzi na 
odsúhlasenie v roku 2018.Zasadnutie výboru klubu bolo ukončené o 13.00 hod. 
 
 
Uznesenie zo zasadnutia výboru klubu konanej dňa 25.6.2017 v Žiline.   
 
Výbor klubu berie na vedomie: 
1./  Kontrolu úloh 
2./  Stav registrovaných králikov v tomto roku 
 



Výbor klubu ukladá: 
1./  Usporiadať K.Š dňa 21.10.2017 v Žiline-Strážove.Zodp: Výbor klubu 
2./  Zabezpečiť ceny na K.Š.Zodp:Ing.L.Marik 
3./  Zakúpiť reflexné vesty pre garantov v počte 10 ks.Zodp:P.Tekeljak 
4./  Delegovať nasledovných posudzovateľov králikov-    
       J.Kelemen,Š.Adamec,I.Líška,Ing.J.Dubec,P.Blaško,R.Stehel,L.Liščák a J.Majerský.Zodp:I.Líška 
5./  Zabezpečiť plné steny medzi klietkami pri ZB.Zodp: výbor klubu 
6./  Zakúpiť oceňovacie lístky.Zodp.I.Líška 
7./  Predložiť finančnú správu klubu,uzavretú ku dňu konania VČS.Zodp:Ing.L.Marik 
 
Výbor klubu schvaľuje: 
1./  Za hlavného garanta na K.Š A.Zaťka 
 
 
 
 
 
V Žiline dňa 25.6.2017                                                                                                            Výbor klubu 


