
                            Zápisnica  z VČS,konanej  dňa  23.10.2021  v Žiline-Strážove.   

Program: 

1./  Otvorenie 

2./  Správa o činnosti výboru klubu za rok 2021. 

3./  Správa o registrácií králikov v klube za rok 2021. 

4./  Správa o finančnom hospodárení v klube za rok 2021. 

5./  Prijímanie nových členov do klubu. 

6./  Vyhodnotenie K.Š 2021 a odovzdanie cien. 

7./  Voľby nového výboru klubu. 

8./  Diskusia 

9./ Záver 

 

VČS zahájil o 11.00 hod. predseda klubu Peter Floriš. Privítal prítomných členov klubu ako aj hostí. 

Tajomník klubu Ivan Líška prečítal program schôdze a hneď nadviazal na druhý bod programu 

a prečítal správu o činnosti výboru klubu za rok 2021. Predbežnú správu o stave registrovaných 

králikov v klub podal registrátor klubu Ing.Norbert Králik a správu o registrácií cez R-chovy prečítal 

Ivan Líška. O hospodárení s finančnými prostriedkami klubu informoval pokladník klubu Ing.Lukáš 

Benko, správa je zatiaľ predbežná, po zúčtovaní K.Š uzavrie sa rok 2021 a podrobnú správu predloží 

pokladník na najbližšom zasadnutí výboru klubu v roku 2022. VČS prijala nových členov klubu- Júliusa 

Czuczora, Jakuba Kajzara, Bogdana Krawczuka, Gabrielu Pimkovú, Csabu Csanádiho, Romana Rajniša, 

Lýdiu Ondíkovú a Ivana Trúchleho. Predseda klubu Peter Floriš a tajomník klubu Ivan Líška zhodnotili 

K.Š a odovzdali ceny. V ďalšom bode programu prebehla voľba nového výboru klubu na nasledujúce 

štvorročné volebné obdobie. Nakoľko sa neprihlásil žiadny nový kandidát do výboru klubu, celý výbor 

klubu a KRK bola znovu zvolená na ďalšie štyri roky. V diskusii tajomník klubu Ivan Líška informoval 

členov o aktuálnom dianí a činnosti ÚOK pre chov králikov. VČS bola ukončená o 12.30 hod. 

 

 

 

Uznesenie  z VČS klubu, konanej  dňa  23.10.2021  v Žiline-Strážove. 

VČS berie na vedomie: 

1./  Správu o činnosti výboru klubu za rok 2021. 

2./  Správu o registrácií králikov v klube za rok 2021. 

3./  Správu o finančnom hospodárení v klube za rok 2021. 

 

 



VČS schvaľuje:  

1./  Nových členov klubu-Július Czuczor, Ján Kupka, Jakub Kajzar, Bogdan Krawczuk, Gabriela 

Pimková, Csaba Csanádi, Roman Rajniš, Lýdia Ondíková, Ivan Trúchly. 

2./  Výbor klubu a to: predseda klubu Peter Floriš,podpredseda klubu Martin Pavlák, tajomník klubu 

Ivan Líška, pokladník klubu Ing.Lukáš Benko, registrátor klubu Ing.Norbert Králik. 

3./  KRK v zložení: predseda Peter Tekeljak, členovia- Ing.Ladislav Marik, Ing.Michal Želiar  

 

VČS ukladá: 

1./  Zvolať minimálne dve zasadnutia výboru klubu v roku 2022. 

2./  Usporiadať klubovú špeciálku v roku 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Žiline-Strážove dňa 23.10.2021                                                                          Výbor klubu 

  


