
                            Zápisnica  z VČS  konanej  dňa  24.10.2015  v Žiline-Strážove. 
 
 
Program: 
1./  Otvorenie 
2./  Kontrola úloh 
3./  Správa o činnosti výboru klubu za rok 2015 
4./  Finančná správa za rok 2015  
5./  Správa o registrácií králikov v klube za rok 2015  
6.-/  Schválenie odmeny pre registrátora klubu  
7./  Prijatie čakateľov do klubu 
8./  Zhodnotenie klubovej špeciálky 
9./  Odovzdanie cien 
10./  Diskusia 
11./  Záver 
 
VČS zahájil predseda klubu P.Floriš o 11.30 hod,kde privítal prítomných členov ako aj čakateľov do 
klubu a zároveň prečítal program schôdze.Kontrolu úloh previedolt tajomník klubu I.Líška ako aj 
podal správu o činnosti výboru klubu za rok 2015.Finančnú správu za rok 2015 prečítal pokladník 
klubu J.Vozík ml.Správu o registrácií králikov v klube  a z regeneračných chovov za rok 2015 prečítal 
registrátor klubu ing.N.Králik .Výbor klubu predostrel členom klubu návrh na odmeňovanie 
registrátorov v klube a to nasledovne-registrátor klubu odmena 150€ ročne a pre registrátora 
regeneračných chovov 0,10€ za kus ročne.VČS tento návrh jednohlasne prijala.Za nových členov 
klubu boli prijatý p.Lukáš Benko,Marián Košťal,Jaroslav Holmik,Grzegorz Handerek a Rastislav 
Zorkócy.Klubovú špeciálku zhodnotil I.Líška a P.Floriš.Ceny udelené na K.Š odovzdával P.Floriš 
a J.Vozík ml.V diskusii navrhol ing.J.Dubec trestať plnofarebných králikov za biele fúzy.Túto 
požiadavku predloží na schválenie ÚOK pre chov králikov I.Líška.T.Valovič požiadal dať na stránku 
klubu registračný poriadok.M.Želiar požiadal o menší pohyb ľudí v hale počas 
posudzovania.D.Jakubóci kritizoval neudelenie žiadnej ceny na FB žlté,tu mu odpovedal I.Líška 
a P.Floriš,že nakoľko boli uvedené králiky veľmi nízko obodované,ceny sa určili na kvalitnejšie 
ohodnotené králiky.Schôdza bola ukončená o 13.15 hod. 
 
 
 
 
 
 
V Žiline dňa 24.10.2015                                                                                              Tajomník klubu: 
                                                                                                                                             Ivan Líška 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                           Uznesenie  z  VČS   klubu  konanej  dňa  24.10.2015  v  Žiline-Strážove. 
 
 
VČS schvaľuje: 
1./  Program schôdze 
2./  Správu o činnosti výboru za rok 2015  
3./  Finančnú správu za rok 2015  
4./  Správu o registrácií v klube a v regeneračných chovoch za rok 2015  
5./  Odmenu pre registrátora v klube na sumu 150€ ročne 
6./  Odmenu pre registrátora regeneračných chovov v sume 0.10€ na kus ročne 
 
VČS prijíma: 
1./  Za členov klubu J.Holmika,G.Handereka,L.Benku,M.Košťala a R.Zorkócyho. 
 
VČS ukladá: 
1./  Usporiadať minimálne dve zasadnutia výboru klubu v roku 2016. 
2./  Usporiadať klubovú špeciálku v roku 2016. 
3./  Predniesť  žiadosť na UOK pre chov králikov ohľadne neposudzovania králikov s bielymi fúzami. 
 
 
 
 
 
 
 
V Žiline dňa 24.10.2015                                                                                 Tajomník klubu: 
                                                                                                                                  Ivan Líška 


