
                 Zápisnica  zo  zasadnutia  výboru  klubu, dňa 13.2.2022  v Martine. 

Prítomný: P.Floriš ,M.Pavlák ,I.Líška ,Ing.L.Benko ,Ing.N.Králik ,P.Tekeljak 

Program: 

1./  Otvorenie 

2./  Registrácia za rok 2021. 

3./  Finančné hospodárenie v klube za rok 2021. 

4./  Jubilanti v klube v roku 2022. 

5./  Návrh vyznamenaní pre členov klubu. 

6./  K.Š v Žiline 2022. 

7./  Nová stránka klubu. 

8./  Celoslovenský králikársky aktív. 

9./  Diskusia. 

10. / Návrh na uznesenie. 

11./  Záver 

 

Rokovanie výboru klubu otvoril o 9.00 hod. predseda klubu Peter Floriš. Privítal prítomných 

členov výboru. Tajomník klubu prečítal program zasadnutia výboru klubu. Registrátor klubu 

Ing.N.Králik oboznámil členov výboru o počte registrovaných králikov v klube za rok 2021 

a to- FB 1278 ks, MaB 163 ks, MB 20 ks a ZB 151 ks, AB 0 ks, spolu 1612 ks. Finančnú správu 

za rok 2021 podal Ing.L.Benko, stav pokladne ku dnešnému dňu 2899,86 €, členské zaplatilo 

72 členov, máme 3 čakateľov do klubu, nezaplatili Ľ.Maruna, T.Valovič ,M.Štefanec, Pawlik. 

Členstvo v klube ukončili J.Fabo a M.Košťan. Tajomník klubu I.Líška prečítal jubilantov v klube 

pre rok 2022- Š.Adamec 60 r.,P.Sedlák 70 r.,D.Hredzáková 25 r.,J.Černický 45 r.,V.Závacký 45 

r.,J.Hoos 45 r.,Ing.L.Marik 50 r.,M.Ondov 50 r.,P.Tekeljak 50 r.,J.Holmík 60 r.,M.Lehotská 40 r. 

Výbor klubu navrhol zväzové vyznamenania pre členov a to: Š.Adamec,P.Sedlák- zlatá 

plaketa, Ing.L.Marik ,M.Ondov, J.Holmík ,P.Tekeljak- bronzová plaketa. K.Š sa uskutoční 

28.10.2022 v Žiline-Strážove .Na posudzovanie budú delegovaný štyria rakúsky 

posudzovatelia a Š.Adamec ,I.Líška ,M.Pavlák ,J.Vozík st. ,Ing.J.Dubec, P.Floriš a Ing.M.Želiar 

.Posudzovatelia si budú králiky sami nosiť, každý dostane jedného zapisovateľa. M.Pavlák 

prečítal podnet od Š.Adamca ,klubová výstava je pre každého člena klubu vrchol 

chovateľského roku, preto aj zvieratá by mali byť na ňu poriadne pripravené ,zabezpečiť aby 

v hale počas posudzovania boli prítomný len posudzovatelia, zapisovatelia a členovia výboru, 

ktorí spracovávajú údaje do katalógu, ostatný členovia klubu musia sa zdržiavať mimo 

výstavnej haly, podal podnet na výbor klubu o nižších výstavných poplatkoch pre členov 

klubu, ktorý priamo zabezpečujú K.Š a na nej aj pracujú. Výbor klubu má za úlohu zistiť 

poplatky za halu a energie. Klub si v tomto roku pripomína okrúhle výročie 40 r. od založenia 



klubu. Pri tejto príležitosti každý člen klubu dostane nástenný kalendár. M.Pavlák informoval 

výbor klubu o novej stránke klubu, názov stránky zostáva rovnaky, len na inej doméne 

a správcom bude M.Pavlák. Celoslovenský králikársky aktív sa uskutoční 26.3.2022 vo VÚŽV 

v Lužiankach pri Nitre. Delegátom za klub bude Ing.N.Králik. Výbor klubu navrhol ako 

kandidáta na predsedu zboru posudzovateľov a do ÚOK králikov I.Líšku, Ing. N. Králika a M. 

Pavláka. V rôznom výbor klubu rozhodol, že zabezpečí spoločný odvoz klubových zvierat na 

EV v Kielcoch. 

 

Uznesenie  z výborovej  schôdze, konanej  dňa  13.2.2022  v Martine. 

Výbor klubu berie na vedomie: 

1./  Správu o registrácii králikov za rok 2021. 

2./  Správu o hospodárení v klube za rok 2021. 

3./  Stav členskej základne a čakateľov do klubu na rok 2022. 

3./  Jubilantov na rok 2022. 

Výbor klubu schvaľuje: 

1./  Usporiadanie K.Š v Žiline-Strážove dňa 28.10.2022. 

2./  Delegovanie rakúskych posudzovateľov králikov a Š.Adamca, I.Líšku, M.Pavláka, P.Floriša, 

Ing.J.Dubeca, Ing.M.Želiara, J. Vozíka st. 

 3./  Návrhy na vyznamenania pre Š.Adamca a P.Sedláka- zlatú plaketu, pre Ing.L.Marika, 

M.Ondova, J.Holmíka a P.Tekeljaka – bronzovú plaketu. 

4./  Novú web.stránku klubu 

5./  Delegáta na celoslovenský králikársky aktív- Ing.N.Králika 

6./  Kandidáta za predsedu posudzovateľov králikov a člena ÚOK- I.Líšku, člena ÚOK – 

Ing.N.Králika a M.Pavláka. 

7./  Spoločný odvoz klubových zvierat na EV Kielce 2022. 

 

Výbor klubu ukladá: 

1./  Usporiadať ešte jedno zasadnutie výboru klubu v roku 2022. 

 

 

 

V Martine dňa 13.2.2022                                                                             Výbor klubu 


