
Z á p i s n i c a  z  v ý b o r o v e j  s c h ô d z e , k o n a n e j  d ň a 9.6.2013 v N i t r. R u d n e. 
 
 
 
Program: 
1./  Otvorenie 
2./  Kontrola úloh  
3./  Finančná správa 
4./  Registrácia králikov 
5./  Regeneračné a výskumné chovy v klube 
6./  VČS a voľby výboru a KRK 
7./  Klubová špeciálka 2013 
8./  Diskusia 
9./  Záver 
 
 
Výborovú schôdzu otvoril predseda klubu Štefan Adamec o 9.00 hod, privítal prítomných členov 
a prečítal program schôdze.V druhom bode previedol kontrolu úloh, kde skonštatoval, že všetky 
úlohy sa splnili alebo sa plnia.O stave finančných prostriedkov v klube informoval pokladník 
Mgr.I.Križan a spolu s tajomníkom klubu I.Líškom skontrolovali členskú základňu, kde tajomník  
informoval výbor klubu o čakateľoch do klubu.Jedná sa o p.Milana Štefaneca a Ladislava Marika.O 
registrácií králikov v klube v tomto roku informoval  Ing.N.Králik.Niektorí členovia klubu neovládajú 
ani základnépodmienky registrácie králikov v klube.Ku regeneračným a výskumným chovom podali 
informáciu Š.Adamec  a I.Líška,nakoľko sú aj členmi ÚOK králikov.Chovy ktorých majitelia neposlali 
koncom roku správu boli zrušené.Postihlo to aj našich členov klubu, z tohto dôvodu boli vrátené 
rodokmene a pripúšťacie potvrdenia aj p.J.Fabovi.Je na našich členoch, aby si znovu požiadali 
o uznanie regeneračných chovov .K tomuto bodu sa viedla živá diskusia,nakoľko p.P.Sedlák ako aj 
P.Floriš mali na to iný názor, tvrdiac,že ÚOK králikov nemala právo chovy rušiť, len kvôli neposlanej 
koncoročnej správe.Š.Adamec ako aj I.Líška však našim členom vysvetlili,že majitelia R-chovov si 
nesplnili základnú podmienku a to je zaslanie správy z chovu.Ide totiž o to,že je uznaných na 
Slovensku veľké množstvo regeneračných chovov a ani sa nevie, či tie chovy ešte fungujú alebo 
nie.P.Sedlák navrhol napísať žiadosť na ÚOK králikov, aby sa regeneračné chovy znovu vrátili pod 
špeciálne kluby, ktoré by ich uznávali,evidovali a kontrolovali.VČS bude pri klubovej špeciálke v Nitr. 
Rudne  5.10.3013 o 15.00 hod v zasadačke OÚ.   
Keďže na Výročnej schôdzi klubu dňa 5.októbra 2013 sa uskutočnia voľby nového výboru a KRK, 
chceme Vás poprosiť, aby ste sami zvážili, či máte záujem v novom výbore pracovať. Pokiaľ sa 
rozhodnete, že záujem máte a máte chuť pracovať buď vo výbore, alebo v KRK, sami sa môžte 
písomne prihlásiť do 31.8.2013 buď predsedovi, alebo tajomníkovi. Je len na Vás, ako sa rozhodnete. 
Výbor je päťčlenný – predseda, podpredseda, tajomník, pokladník a registrátor. Na druhej strane si 
treba uvedomiť, že po zvolení si musí každý zobrať jednu funkciu. KRK bude trojčlenná. Chceme Vás 
poprosiť, aby každý zvážil svoje sily a vedomosti a podľa toho aj učinil ! 
Z tohto dôvodu sa každému členovi klubu pošle zápisnica z výborovej schôdze ako aj prihláška na 
K.Š.Posudzovať na K.Š budú naši kluboví posudzovatelia a to každé piate zviera mimo vlastných 
zvierat,ktoré bude mať vynechané.Ceny na špeciálku zabezpečí výbor klubu. 
 
Uznesenie z výborovej schôdze konanej dňa 9.6.2013 v Nitr. Rudne. 
Berie na vedomie: 
1./  Správu o stave financií v klube v roku 2013  
2./  Stav registrácie králikov v roku 2013  
Ukladá: 
1./  Napísať žiadosť na ÚOK králikov ohľadom regeneračných chovov,aby patrili znovu pod 
klub.Zod:tajomník klubu 



2./  Pripraviť a zrealizovať voľby nového výboru klubu a KRK na VČS klubu dňa 5.10.2013.Zod:výbor 
klubu 
3./ Usporiadať K.Š v roku 2013 ,ceny zabezpečí : výbor klubu 
 
V Nitr.Rudne dňa 9.6.2013                                                                 Tajomník klubu: Ivan Líška 


