
Zápisnica  z výborovej  schôdze  klubu  konanej  dňa  20.6.2015  v Kráľovej  Lehote. 
 
Prítomní: P.Floriš,Mgr.I.Križan,I.Líška,Ing.N.Králik,P.Sedlák,M.Hlinka,P.Mikolaj 
Ospravedlnení:J.Vozík st,J.Vozík ml,M.Flimel,I.Kováč,J.Hoos 
Hostia:L.Marik,P.Tekeljak 
 
Program: 
1./  Otvorenie 
2./  Kontrola úloh 
3./  Finančná správa 
4./  Čakatelia do klubu 
5./  Registrácia králikov v klube 
6./  Uznané chovy na roky 2015-2016 
7./  Jubilanti v klube v roku 2015  
8./  EV zvierat 2015  
9./ K.Š 2015 v Žiline 
10./  Rôzne 
11./  Záver 
 
Prítomných členov výboru a hostí privítal tajomník klubu Ivan Líška.Výbor klubu a hostia si minútou 
ticha uctili pamiatku zosnulého bývalého člena klubu p.V.Csomora.Ivan Líška potom prečítal program 
schôdze.Kontrolu úloh previedol Ivan Líška,úlohy z VČS sa splnili alebo sa plnia.O stave finančných 
prostriedkov v klube informoval za pokladníka klubu Ivan Líška.Čakatelia do klubu ,ktorí majú 
zaplatené členské sú R.Zorkóci,Ing.L.Benko a M.Košťál,čakateľom je aj G.Handerek z Poľska,ktorý si 
členské uhradí počas klubovej špeciálky.O registrácií králikov v klube informoval registrátor klubu 
ing.N.Králik.Aktuálne máme v klube zaregistrovaných 839 FB,97 MaB a 14 ZB,spolu 950 ks.Tu bala 
otvorená otázka o možnej výmene registrátora klubu,nakoľko p.N.Králik je pracovne veľmi 
vyťažený.Výbor však nenašiel vhodného člena,ktorý by to vedel robiť a tak aj naďalej registrátorom 
klubu ostáva N.Králik.Tu  výbor klubu navrhol na schválenie členskej schôdzi odmenu pre registrátora 
klubu a to nasledovne:za každého člena klubu dostane registrátor 3 EUR ročne,ktoré budú stiahnuté 
z členského poplatku 15 EUR.V tejto sume 3 EUR bude mať každý člen klubu bezplatnú registráciu do 
50 ks králikov.Každý kus nad týchto 50 ks bude spoplatnený sumou 0,10 Eur.Prosíme týmto členov 
klubu,aby o tomto návrhu pouvažovali do VČS.O uznaných chovoch informoval Ivan Líška a taktiež aj 
o jubilantoch v roku 2015,ktorí sú nasledovní-
M.Nyitrai,I.Líška,N.Králik,J.Ondovčin,M.Štefanec,B.Miňovský a Š.Vyrostko.Ku EV zvierat v Métach 
2015,výbor klubu schválil dotáciu na každé zviera v sume 5 EUR.K.Š 2015:Delegovaný budú 
nasledovný posudzovatelia-Š.Adamec,Ivan Líška,J.Kelemen,J.Vozík st,J.Vozík 
ml,J.Dubec,R.Stehel,M.Supuka a M.Hudák.V prípade prihláseného menšieho počtu zvierat nebude 
posudzovať M.Hudák,J.Vozík ml.Za vedúceho posudzovateľa bol určený Ivan Líška.Posudzovateľov 
rozdelí Mgr.I.Križan,posudzovať sa bude v predu v hale pred klietkami,aby boli všetci posudzovatelia 
spolu a mohli v prípade potreby konzultovať.Prihlášky na výstavu budú zverejnené na klubovej web 
stránke,každý člen klubu na nej vyznačí,či si želá vykonať typizáciu králikov alebo nie.V prípade 
dostatočného záujmu o typizáciu,tú vykoná I.Líška s poradcami chovov hneď od rána,postupne ako sa 
budú králiky posudzovať.Príjem zvierat zabezpečí výbor klubu dňa 22.10.2015 od 16.00 hod do 20.00 
hod a v piatok 23.10.2015 od 6.00 hod do 7.00 hod.Ceny na K.Š,CVMK a CV zvierat zabezpečí 
pokladník klubu J.Vozík ml.Katalóg sa bude nahadzovať počas posudzovania aj s bodmi a následne sa 
vytlačí. Zodpovedný L.Marik a členovia výboru.Garanti sa určia v piatok podľa toho,ktorí členovia 
klubu budú prítomní.Pri vstupnom budú A.Zaťko a F.Barborík,predaj zvierat J.Vozík st a J.Vozík 
ml.Občerstvenie –P.Mikolaj.Pečiatky s označením Majster klubu,Šampión klubu,Šampiónka 
klubu,Víťazná kolekcia a čestná cena dal vyrobiť P.Floriš.Fotenie králikov zabezpečí 
Z.Ruttkayová.Oznam o K.Š bude uverejnený v slovenskom Chovateli,českom Chovateli,IFaune a na 



stránkach SZCH.V rôznom sa výbor klubu zaoberal zlepšením titulnej stránky klubu na 
webe.Vypracovať návrhy majú P.Tekeljak a L.Marik. 
 
 
 
 
 
 
 
V Kráľovej Lehote dňa 20.6.2015                                                                        Zapísal:Ivan Líška 
                                                                                                                                  Tajomník klubu  


