
Zápisnica  z výborovej  schôdze  klubu  konanej  dňa  26.6.2016  v Beckove.

Program:
1./  Otvorenie
2./  Kontrola úloh
3./  Registrácia králikov v roku 2016 
4./  Finančné prostriedky v klube
5./  Nová web stránka klubu
6./  Klubová špeciálka v roku 2016 
7./  Oznamy y ÚOK králikov
8./  Diskusia
9./  Záver

Rokovanie výboru klubu otvoril predseda klubu P.Floriš.Program prečítal tajomník klubu I.Líška,ktorý 
zároveň previedol kontrolu úloh z minulého zasadnutia výboru klubu.O počtoch registrovaných 
králikov v klube informoval za neprítomného registrátora I.Líška.Zatiaľ bolo registrovaných 816 FB,79 
MaB a 20 ZB.O registrovaných králikoch cez regeneračné chovy informoval Š.Adamec.Zatiaľ sa 
zaregistrovalo 52 FB rh u A.Zaťku a 3 FB u J.Ťavodu.O financiách v klube podal správu pokladník 
L.Marik.Stav pokladne sa od posledného výboru klubu nezmenil,nebol založený účet,nakoľko by to 
bolo pre klub nevýhodné.Novú web stránku klubu predstavil P.Tekeljak.Stránka je 
prehľadnejšia,farebná aj s logom klubu.Po spustení stránky tajomník klubu oznámi všetkým členom 
klubu nový link na stránku.Výbor klubu odsúhlasil poskytnutie zálohy pre P.Tekeljaka v sume 220€ na 
zaplatenie tvorcovi stránky a na doménu,ktorá bude vlastníctvom klubu.Klubová špeciálka sa 
uskutoční 22.10.2016 v Žiline-Strážove od 8.00 hod.Posudzovanie zvierat bude 21.10.2016 od 7.30 
hod.Na posudzovanie králikov výbor klubu bude žiadať 
Š.Adamca,J.Kelemena,I.Líšku,R.Stehela,M.Hudáka,P.Blaška,Š.Forbergera,L.Liščáka,J.Stoklasu,J.Majer-
ského,J.Dubeca. Prihláška bude zverejnená na novej stránke klubu,uzávierka prihlášok 
18.9.2016.Prihlášky prijíma tajomník klubu I.Líška.Zvieratá si budú vážiť priamo 
posudzovatelia.Povinnosťou každého člena klubu je dať na predaj aspoň jedno zviera.Všetky zvieratá 
budú predávané len cez pokladňu.Výstavný výbor bude pracovať v zložení:Riaditeľ výstavy-
P.Floriš,zástupca riaditeľa-I.Križan,
ekonóm výstavy-L.Marik,hlavný garant-I.Líška.Zostavovanie katalógu-
N.Králik,Š.Vyrostko,L.Marik,P.Tekeljak.Zodpovedný za správne výsledky v katalógu-N.Králik.Kontrola 
katalógu-P.Floriš,I.Križan,I.Líška.V katalógu musí byť pri každom králikovi napísané buď 
body,neklasifikovaný,nedodaný alebo výluka.Garanti pri výstave:pri FB 
Š.Vyrostko,M.Nyitrai,J.Ondovčin,pri MaB P.Sedlák,M.Hlinka,pri ZB I.Kováč.Pri bráne predaj lístkov 
a kontrola zakúpených králikov A.Zaťko,F.Barborík.Občerstvenie/ navarenie 
gulášu/L.Maruna,M.Flimel.Ceny zabezpečí L.Marik.Výbor klubu odsúhlasil zrušenie udeľovania 5 ks 
klubových cien na CVMK a 5 ks klubových cien na CV zvierat.Vyhodnotenie súťaže Memoriál 
V.Sedliačika zabezpečí I.Križan.Výbor klubu doplnil za poradcu chovu pre MaB J.Dubeca.Š.Adamec 
navrhol výboru klubu napísať list na ÚOK králikov,aby sa pri samiciach MaB tolerovali v rámci 
prípustných chýb voľné kože na krku a lalôčiky.Schôdza bola ukončená o 14.00 hod.

Uznesenie z výborovej schôdze klubu konanej dňa 26.6.2016 v Beckove.

Berie na vedomie:
1./  Počty registrovaných králikov v klube v roku 2016 cez klub a cez regeneračné chovy
Schvaľuje:
1./  Založenie novej web stránky klubu
2./  Poskytnutie zálohy 220€ pre P.Tekeljaka na zaplatenie vytvorenia stránky a na doménu
3./  Prihlášku a výstavné podmienky na klubovú špeciálku v Žiline-Strážove  22.10.2016



4./  Výstavný výbor na K.Š-riaditeľ výstavy P.Floriš
-zástupca riaditeľa I.Križan
-ekonóm výstavy L.Marik
-hlavný garant I.Líška
-zostavovanie katalógu N.Králik,L.Marik,Š.Vyrostko,P.Tekeljak
-zodpovedný za správne údaje v katalógu N.Králik
-kontrola katalógu P.Floriš,I.Križan,I.Líška
-ceny zabezpečí L.Marik
5./  Posudzovateľov na K.Š-
Š.Adamec,J.Kelemen,I.Líška,R.Stehel,M.Hudák,Š.Forberger,P.Blaško,L.Liščák,J.Stoklasa,J.Majerský, 
J.Dubec
6./  Zrušenie pohárov na CVMK a CV zvierat v počte 10 ks spolu
7./  Za poradcu chovu pre MaB J.Dubeca
Ukladá:
1./  Napísať list na ÚOK králikov ohľadom posudzovania MaB  s voľnejšou kožou na krku alebo 
lalôčikom.zod:tajomník klubu

V Beckove dňa 26.6.2016                                                                                               Ivan Líška
                                                                                                                                         Tajomník klubu


