
Zápisnica  z výborovej  schôdze  klubu  konanej  dňa  20.1. 2013 v Nitrianskom Rudne. 
 
 
Program: 
1./  Otvorenie 
2./  Kontrola úloh 
3./  Finančná správa za rok 2012 
4./  Správy o registrácií králikov za rok 2012 
5./  Správy poradcov chovov za rok 2012 
6./  Zhodnotenie K.Š v roku 2012 
7./  Aktualizácia zoznamu členov klubu 
8./  Usporiadanie K.Š v roku 2013 
9./  Diskusia 
10./  Záver 
 
Schôdzu otvoril a program prečítal p.Š. Adamec. Správu o finančných prostriedkoch v klube za rok 
2012 podal pokladník klubu p.Mgr. I. Križan. Príjem sme mali 574 EUR a výdaj 740,97 EUR, zostatok 
v pokladni je 424,18 EUR a na účte 494,48 EUR , spolu ku dňu 20.1.2013 teda máme 918,66 EUR. 
Bratia Černický a J.Fabo omylom zaplatili staré členské, tak sa od nich ešte dovyberá zvyšok do výšky 
nového členského príspevku. Správu o registrácií králikov za rok 2012 podal registrátor klubu 
ing.N.Králik a za regeneračné chovy p.Š.Adamec. Správu poradcov chovov podali za FB I.Líška a za 
MaB J.Vozík ml.Chýbala správa za ZB.Ku minuloročnej K.Š sa vyjadril kriticky p.Š.Adamec. Nebola 
spravená typizácia pri MaB a ZB, systém posudzovania nebol dobrý, zle sa rozdeľovali posudzovatelia, 
chýbajú správy od jednotlivých posudzovateľov, tie by sa mohli dať na stránku klubu, fotky 
z posudzovania ako aj celej špeciálky, tiež nie sú na stránke. Fotky údajne má p.Petriska, bude 
oslovený Š.Adamcom, aby nám ich poskytol. Š.Adamec a I.Líška majú za úlohu doplniť na stránkach 
SZCH našu klubovú mailovú adresu. Výbor klubu prešiel celý zoznam členov klubu na rok 2013.Ku 
založenej klubovej stránke sa vyjadrili viacerí členovia výboru. Stránka je dobre rozbehnutá, treba 
popracovať na podstránke prezentácia chovov našich členov, opraviť tel.čísla, doplniť novo prijatých 
členov aj s adresami, vytvoriť podstránku dokumenty a tam archivovať aj staršie zápisnice. Výbor 
klubu odsúhlasil odmenu pre webmajstra na 50 eur ročne, tieto budú vyplatené vždy na jeseň pri 
VČS. Ku klubovej špeciálke v roku 2013 podal prvé informácie p.Š. Adamec ,posudzovať sa bude 
4.10.2013 a výstava bude otvorená 5.10.2013.Posudzovatelia budú kluboví p.J. Kelemen,Š. Adamec,I. 
Líška,J. Vozík st, J. Vozík ml a J. Dubec, bude sa posudzovať na preskačku každé piate zviera. Tu treba 
zvýšiť počet predajných zvierat so strany členov klubu. V diskusii predložil svoje pripomienky ku 
registrácií p.N.Králik, niektorí členovia registrujú mláďatá po nízko ohodnotených rodičoch, pri 
registrácií je potrebné doložiť obálku s nalepenou známkou na spätné odoslanie, veľa členov 
neposiela oceňovacie lístky rodičov. Výbor klubu doporučil registrátorovi, aby takéto rodokmene 
vrátil členovi na doplnenie údajov. Výbor sa zaoberal aj došlou sťažnosťou na 
p.D.Jakubociho,tajomník klubu mu pošle sťažnosť na vyjadrenie a potom výbor rozhodne o opatrení. 
Výbor klubu doplnil body do súťaže mem. V. Sedliačika a to nasledovne- za vystavený ks na 
zahraničnej výstave 20 b, za kolekciu vystavenú na zahraničnej výstave 50 b a za získaný pohár 200 b. 
Členovia KRK previedli kontrolu pokladne , kde skonštatovali , že pokladňa je riadne vedená a všetky 
položky sú zapísané. 
 
Schôdza výboru klubu bola ukončená o 12.00 hod. 
 
 
 
 
 
 



 
Uznesenie  z výborovej  schôdze konanej  dňa  20.1.2013  v Nitr. Rudne. 
 
Výbor klubu: 
Schvaľuje: 
1./  Finančnú správu za rok 2012 
2./  Správu o registrácií králikov za rok 2012 
3./  Správy poradcov chovov pre FB a MaB za rok 2012 
4./  Doplnenie bodov v súťaži Mem V.Sedliačika za zahraničné výstavy a to: za vystavený ks 20 b, za 
kolekciu 50 b a za pohár 200 b. 
 
Ukladá: 
1./  Poslať sťažnosť p.Jakubocimu na vyjadrenie: zod.tajomník klubu 
2./  Doplniť klubovú adresu na zväzovú stránku: zod.predseda a tajomník klubu 
3./  Usporiadať minimálne ešte jedno zasadnutie výboru klubu v roku 2013 
4./  Usporiadať klubovú špeciálku v roku 2013 
5./  Pripraviť voľby nového výboru klubu na VČS 
 
 
 
 
 
 
V Nitrianskom Rudne dňa 20.1.2013                                                                 tajomník klubu: Ivan Líška 
 


