
Zápisnica z výročnej členskej schôdze klubu , konanej dňa 5.10.2013 v Nitr. Rudne 
 
 
Program: 
1./  Otvorenie 
2./  Kontrola úloh 
3./  Prijatie nových členov klubu 
4./  Správa výboru klubu o činnosti za rok 2013  
5./  Finančná správa za rok 2013  
6./  Správa registrátora klubu za rok 2013  
7./  Voľba volebnej komisie 
8./  Voľba výboru klubu a KRK 
9./  Diskusia 
10./  Oznámenie výsledkov volieb 
11./  Diskusia-pokračovanie 
12./  Zhodnotenie K.Š a odovzdanie cien 
13./  Predstavenie nového výboru klubu a KRK 
14./  Návrh na uznesenie 
15./  Záver 
 
 
VČS otvoril o 15.00 hod predseda klubu Š.Adamec. Prečítal program schôdze a zároveň previedol 
kontrolu úloh , kde skonštatoval, že všetky úlohy boli splnené alebo sa plnia.Ospravedlnil p.Kelemena 
za neúčasť na posudzovaní z osobných dôvodov.VČS prijala za riadnych členov klubu p.Štefanca 
a Marika.Tajomník klubu I. Líška podal správu o činnosti výboru klubu za rok 2013.Pokladník klubu 
Mgr. I. Križan podal správu o stave financií v klube. Na účte je hotovosť 495 EUR a v pokladni 210 
EUR.Správu o registrácií králikov v roku 2013 prečítal Ing. N.Králik , dosiaľ bolo registrovaných 917 FB, 
228 MaB a 194 ZB , pri FB funguje 49 línií , pri MaB 18 línií a pri ZB 14 línií.Správu o registrácií cez 
regeneračné chovy podal Š.Adamec , bolo registrovaných 74 MaB a 12 ZB.Nasledovala voľba volebnej 
komisie , do ktorej boli zvolený p. Nyitrai , Hoos a Marton.Nasledovali voľby nového výboru klubu 
a KRK.Každý  prítomní člen klubu dostal hlasovací lístok na ktorom postupne zakrúžkoval 
z navrhnutých kandidátov najviac 5 členov do výboru klubu a najviac 3 do KRK.Nasledovala diskusia 
počas ktorej v osobitnej miestnosti volebná komisia spočitovala volebné hlasy.V diskusii vystúpil 
p.Karkošiak s kritikou posudzovania na K.Š , na čo p.Marik navrhol ustanoviť odvolaciu 
komisiu.P.Flimel k tomu podotkol , že nieje hanba ak sa počas posudzovania opýta posudzovateľ 
kolegu na jeho názor , ohľadom králika.P.Líška dal do pléna návrh , aby sa členovia klubu vyjadrili 
a navrhli posudzovateľov , ktorí by sa mali žiadať na posudzovanie ďaľšej špeciálky klubu a zároveň 
informoval členov klubu o ponuke ZO SZCH Žilina a Jamník o usporiadanie klubovej 
špeciálky.P.Adamec odôvodnil neváženie zvierat pri príjme , ale až počas posudzovania každým 
posudzovateľom , vyjadril sa aj k návrhu na odvolaciu komisiu.P.Valovič si váži prácu posudzovateľov , 
na druhej strane sa mu to však niekedy javí ako nahrávanie si pohárov a cien.K tomuto sa vyjadril 
p.Líška , treba aby si každý člen klubu uvedomil , že ak v plemene alebo farebnom ráze vystaví 
zvieratá len jeden člen klubu automaticky všetky nárokovateľné ceny ostanú jemu , preto je na 
členoch klubu snažiť sa chovať a vystavovať viac králikov a farebných rázov.Diskusia bola prerušená , 
nakoľko volebná komisia dokončila spočítavanie hlasov a prišla členom klubu oznámiť výsledky 
volieb.Predseda volebnej komisie M.Nyitrai oznámil tieto výsledky- hlasovalo 32 prítomních členov 
klubu a to:do výboru klubu Ing.N.Králik 32 hlasov , I.Líška 32 hlasov , Mgr.I.Križan 30 hlasov ,P. Floriš 
28 hlasov , J.Vozík st  17 hlasov , J.Vozík ml 4 hlasy a do kontrolnej komisie M.Flimel  27 hlasov , 
P.Mikolaj 26 hlasov , Š.Vyrostko 27 hlasov a M.Želiar 8 hlasov.Nasledovalo vyhodnotenie klubovej 
špeciálky a odovzdanie cien.Po odovzdaní cien sa členom klubu predstavil nový výbor klubu 
a KRK.Nakoľko sa po voľbách  do výboru klubu svojho mandátu vzdal Ján Vozík st na jeho miesto 
postúpil ďalší člen a to Ján Vozík ml.Nový výbor klubu na roky 2014 až 2017 bude pracovať v zložení: 



predseda klubu Peter Floriš , podpredseda klubu Mgr. Igor Križan , tajomník klubu Ivan Líška , 
registrátor klubu Ing.Norbert  Králik a pokladník klubu Ján Vozík ml.Kontrólna a revízna komisia bude 
pracovať v zložení- predseda Miroslav Flimel a členovia Peter Mikolaj a Štefan Vyrostko. 
P.Martin Nyitrai bol členskou základňou zvolený za náhradníka do výboru klubu a p.Štefan Adamec za 
dlhoročnú prácu v klube za čestného predsedu klubu to jednohlasne.VČS bola ukončená o 16.15 hod.  
 
Uznesenie z VČS klubu konanej dňa 5.10.2013 v Nitr. Rudne. 
 
VČS schvaľuje: 
1./  Správu o činnosti výboru klubu za rok 2013  
2./  Správu o hospodárení za rok 2013  
3./  Správu o registrácií králikov za rok 2013  
4./  Do nového výboru klubu- P. Floriša ,Mgr. I. Križana , I. Líšku , Ing. N. Králika , J. Vozíka ml. 
5./  Do novej KRK- M. Flimela , Š. Vyrostka , P. Mikolaja 
6./  Za náhradníka do výboru klubu M. Nyitraia 
7./  Za čestného predsedu klubu Š. Adamca 
 
VČS prijíma: 
1./  Za nových členov klubu p. Štefanca a Marika 
 
VČS ukladá: 
1./  Usporiadať v roku 2014 minimálne dve zasadnutia výboru klubu 
2./  Usporiadať v roku 2014 klubovú špeciálku 
 
 
V Nitr. Rudne dňa 5.10.2013                                                                            Tajomník klubu: Ivan Líška   


