
               Zápisnica  z výborovej  schôdze  klubu  konanej  dňa  19.7.2014  v Nitr. Rudne. 
 
 
Program: 
1./  Otvorenie 
2./  Kontrola úloh 
3./  Finančná správa 
4./  Registrácia králikov od 1.1.2014 
5./  Čakatelia do klubu a došlá pošta 
6./  Jubilanti v klube v roku 2014  
7./  K.Š 2014 v Žiline 
8./  VČS klubu 
9./  Diskusia 
10./ Návrh na uznesenie 
11./ Záver 
 
Výborovú schôdzu klubu otvoril o 15.00 hod predseda klubu p.P.Floriš.Tajomník klubu I.Líška prečítal 
program schôdze a zároveň previedol aj kontrolu úloh, kde skonštatoval, že úlohy sú splnené alebo sa 
plnia.Pokladník klubu p.J.Vozík ml podal informáciu o momentálnom stave finančných prostriedkov 
v klube,ktorý je nasledovný- na účte má klub 1173,40 EUR.4lenské na rok 2014 nemá uhradené 
p.P.Kasan a bratia Černický poslali len po 10 EUR za každého,miesto 15 EUR.O registrácií králikov 
v klube informoval namiesto registrátora Ing.N.Králika  p.I.Líška.FB je zatiaľ registrovaných 1049 ks, 
MaB 155 ks a ZB 50 ks,spolu 1304 ks.P.Š.Adamec informoval o registrácií cez regeneračné chovy-MaB 
35 ks v chove J.Vozíka st a Š.Adamca.Tajomník I.Líška oboznámil výbor ,že pošta neprišla žiadna,k 
čomu si zobral slovo p.Š.Adamec a informoval výbor o situácií na zväze,nakoľko zomrela tajomníčka 
králikárskej komisie pani V.Nipčová,za ňu nie je zatiaľ náhrada a zmenili sa aj štatutári zväzu.I.Líška 
prečítal zoznam čakateľov do klubu a jubilantov v klube na rok 2014.Niektorí už jubileum 
mali,niektorí ešte ho len budú mať.Výbor klubu schválil udelenie diplomov pre jubilantov a pre tých 
ktorí sú členmi 10 rokov a viac v klube aj vecný dar.Nadlhšie sa výbor klubu venoval klubovej 
špeciálke v Žiline,schvaľovala sa bod po bode prihláška,poplatky ktoré budú nasledovné-klietkové 
1,50 EUR,katalóg 1,50 EUR a manipulačný poplatok 2 EUR,s tým,že poplatky sa nebudú posielať 
poštou ale sa budú uhrádzať priamo pokladníkovi klubu pri dovoze zvierat na výstavu.Posudzovať 
budú Š.Adamec-vedúci posudzovateľ,J.Kelemen,I.Líška,Ing.J.Dubec,J.Vozík st,J.Vozík ml 
a R.Stehel.Káždý s posudzovateľov bude upozornení,aby si priniesol váhu,pretože zvieratá sa budú 
vážiť pri posudzovaní.Prihláška bude zverejnená na klubovej stránke,tajomník ju pošle mailom 
každému členovi klubu,ktorí ju má zverejnenú,ostatným členom bude poslaná poštou. 
Diskusia: 
Š.Adamec  reagoval na prvé zasadnutie výboru klubu v januári v Martine,znovu vysvetlil dôvody 
zrušenia regeneračných chovov niektorím naším členom,vyjadril nespokojnosť s prácov poradcov 
chovov pri ZB.Tu výbor klubu schválil zmenu,keď na miesto p.Ing.J.Dubeca bol schválený za poradcu 
chovu p.I.Kováč.Členovia výboru sa zaoberali aj typizáciou králikov na K.Š,prípravou katalógu na 
výstavu,ktorý sa vytlačí dopredu a v piatok počas posudzovania bude p.I.Kováč s členmi výboru 
nahadzovať do prílohy ušnice králikov s bodovým ocenením,ktoré sa vytlačí ku katalógu výstavy.Po 
ukončení diskusie p.I.Líška prečítal návrh na uznesenie,ktorí výbor klubu schválil.Shôdza bola 
ukončená o 18.00 hod. 
 
Uznesenie z výborovej schôdze klubu konanej dňa 19.7.2014 v Nitr.Rudne. 
 
Výbor klubu berie na vedomie: 
1./ Priebežnú finančnú správu v roku 2014  
2./ Priebežnú správu o registrácií králikov v roku 2014  
3./ Čakateľov do klubu na rok 2014 a to p.Jaroščiaka,Janička,Chovanculiaka,Marunu,Miňovského,  



3./ Karlovského,Kaziho,Krivého,Stančíka a Ondova. 
4./ Diskusný príspevok p.Š.Adamca 
Schvaľuje: 
1./ Prihlášku na K.Š 2014 v Žiline aj s poplatkami 
2./ Posudzovateľov na K.Š-Š.Adamca,J.Kelemena,I.Líšku,Ing.J.Dubeca,J.Vozíka st,J.Vozíka ml,R.Stehela 
3./ Poradcov chovu pre ZB a to-I.Kováč,M.Hlinka a J.Hoos 
Ukladá: 
1./ K.Š 2014 v Žilinea to 25.10.2014 
2./ Usporiadať pri K.Š výročnú členskú schôdzu klubu 
 
 
 
 
 
V Nitr.Rudne dňa 19.7.2014                                                                                  Tajomník klubu:Ivan Líška 


