
                Zápisnica  zo  zasadnutia  výboru  klubu  dňa  6.2.2016  v Žiline.

Prítomní:P.Floriš,Mgr.I.Križan,I.Líška,Ing.N.Králik,J.Vozík ml.,M.Flimel,J.Hoos,M.Hlinka,P.Sedlák
Ospravedlnení:Š.Adamec,I.Kováč,Š.Vyrostko,J.Vozík st.
Hostia:Ing.L.Marik,A.Zaťko
Program:
1./  Otvorenie
2./  Kontrola úloh
3./  Registrácia králikov v klube za rok 2015
4./  Finančná správa za rok 2015
5./  Zoznam členov klubu + čakatelia na rok 2015
6./ Vyhodnotenie súťaže Mem.V.Sedliačika za rok 2015
7./  Správy poradcov chovov za rok 2015
8./  Klubová špeciálka v roku 2016 
9./  Diskusia
10./  Záver

Zasadnutie výboru klubu otvoril predseda P.Floriš o 10 30 hod.Tajomník klubu I.Líška prečítal program 
zasadnutia a previedol hneď aj kontrolu úloh.Registrátor klubu ing.N.Králik podal správu o registrácií 
králikov v klube za rok 2015,ďalej pripomenul členom klubu zásady registrovania králikov a oboznámil 
výbor klubu s najčastejšími chybami pri registrácií zo strany členov klubu.I.Líška prečítal registráciu 
králikov cez regeneračné chovy za neprítomného Š.Adamca za rok 2015.Finančnú správu za rok 2015 
podal pokladník klubu J.Vozík ml.P.Sedlák a I.Križan navrhli založiť účet v banke,nakoľko by pokladník 
klubu nemal mať pri sebe celú hotovosť klubu.Výbor tento návrh schválil a poveril pokladníka klubu 
o založenie účtu v niektorej banke,poďľa toho,ktorá bude mať najvýhodnejšie podmienky.Výbor klubu
navrhol zmenu v KRK a to:za predsedu navrhol A.Zaťku a za členov M.Flimela a Š.Vyrostka.Uvedenú 
zmenu musí odsúhlasiť VČS klubu.Výbor klubu vzal na vedomie zoznam členov klubu ,kde 
skonštatoval,že členské na rok 2016 nemajú uhradené P.Mikolaj,F.Maduda a T.Vrbičan,čím menovaní 
sami ukončili činnosť v klube.Čakateľom v klube je Marek Hajdúch.Správu poradcu chovu podal iba 
I.Líška za FB,nebola podaná správa za MaB a ZB.Klubová špeciálka sa uskutoční 22.10.2016 v Žiline-
Strážove.Predbežne sa na posudzovanie králikov oslovia-
Š.Adamec,J.Kelemen,I.Líška,MvDr.P.Supuka,P.Blažko,M.Hudák,R.Stehel,Š.Forberger,Ing.J.Dubec 
.Tajomník klubu I.Líška s pomocou M.Pavláka osloví aj dvoch posudzovateľov z Nemecka ohľadom 
možného posudzovania našej špeciálky.
Diskusia:
Tu sa zniesla veľká kritika na prácu našich posudzovateľov J.Vozíka st. a J.Vozíka ml.na výstave mladých
králikov a hlavne na CV zvierat v Nitre zo strany P.Floriša,P.Sedláka,I.Križana a L.Marika.Zvieratá boli 
podhodnotené až vylúčene,menovaní žiadali vysvetlenie uvedenej skutočnosti od J.Vozíka ml 
a zároveň podali podnet aby menovaní neposudzovali klubové králiky na celoštátnych výstavách.V 
tomto zmysle pôjde aj sťažnosť na ÚOK králikov.Na základe uvedených skutočností J.Vozík ml. zložil 
funkciu pokladníka klubu a J.Vozík st.funkciu poradcu chovu pre MaB.Výbor klubu zvolil za nového 
pokladníka klubu L.Marika a A.Zaťku doplnil za poradcu chovu pre MaB.A.Zaťko navrhol napísať list na
ÚOK králikov v ktorom klub vyjadrí podporu nášmu členovi J.Dubecovi,nakoľko na našich K.Š 
posudzuje zodpovedne.Výbor klubu sa zaoberal aj možnosťou,dať vyrobiť rovnaké vesty s logom 
klubu pre našich členov cez firmu Mifuna.Schôdza bola ukončená o 14.00 hod.

Uznesenie zo zasadnutia výboru klubu dňa 6.2.2016 v Žiline:
Výbor klubu berie na vedomie:
1./ Registračné správy za rok 2015
2./ Finančnú správu za rok 2015
3./ Zoznam členov klubu a čakateľov na rok 2016 
4./ Vyhodnotenie súťaže mem.V.Sedliačika za rok 2015



Výbor klubu schvaľuje:
1./ Za pokladníka klubu L.Marika
2./ Za poradcu chovu pre MaB A.Zaťku
Výbor klubu navrhuje:
1./ Zloženie KRK a to:predseda A.Zaťko,členovia:M.Flimel,Š.Vyrostko/musí schváliť VČS/
Výbor klubu ukladá:
1./ Založiť účet v banke:zod.L.Marik a celý výbor klubu
2./ Napísať sťažnosť na ÚOK králikov na prácu posudzovateľov J.Vozíka st. a J.Vozíka ml.:zod.I.Líška
3./ Napísať list na ÚOK králikov ohľadne J.Dubeca:zod:I.Líška
4./ Uskutočniť minimálne ešte jedno zasadnutie výboru klubu:zod:výbor klubu
5./ Usporiadať klubovú špeciálku v roku 2016:zod.výbor klubu

V Žiline dňa 6.2.2016                                                                                                tajomník klubu:Ivan Líška


