
Zápisnica z online zasadnutia výboru klubu dňa 16.9.2022 

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

                  P.Tekeljak 

Program:  1. Príprava KŠ 2022 

                      2. Doplnenie zoznamu čakateľov na členstvo v klube 

                      3. Termín KŠ 2023 

                      4. Interkanin 2022 

                      5. Uznesenie 

1. Príprava KŠ 2022 

KŠ sa uskutoční v plánovanom termíne – 28.29.10 2022 v Žiline. 

Výbor klubu zabezpečil zahraničných posudzovateľov (5 z Rakúska, 2 ČR a 2 

Srbsko+ v prípade vysokého počtu prihlásených zvierat Š. Adamec). Vedúcim 

posudzovateľom bude I. Líška, po skončení posudzovania prejde so zástupcom 

posudzovateľov najlepšie králiky a výlukové králiky a potvrdí oceňovacie lístky... 

Z toho dôvodu sa výbor rozhodol, že posúdenie bude tento rok prebiehať podľa 

európskeho vzorníka. Najpodstatnejší rozdiel – všetky zvieratá budú posúdené 

ako dospelé, a teda musia mať v čase výstavy hmotnosť dospelého králika, bez 

ohľadu na vek. 

Prihlasovanie je zabezpečené online, cez program p. Prombergera, chovatelia 

ktorí nemajú možnosť prihlásiť cez web, môžu poslať prihlášku na klubový e-

mail, a následne bude nahratá do systému. Je nutné uviesť v prihláške všetky 

potrebné údaje (plemeno, farba, pohlavie, tetovanie ), pred posúdením budú 

vytlačené oceňovacie lístky s už vyplnenou hlavičkou, čo by malo urýchliť 

priebeh posúdenia. V záujme zabezpečenia čo najväčšej objektivity posúdenia 

budú mať povolený počas posudzovania vstup len posudzovatelia, v prípade 

potreby zapisovatelia, nosiči (vyberú sa na mieste) a 3 členovia organizačného 

tímu (Králik, Križan, Ondíková) ktorí budú spisovať výsledky pre spracovanie 

katalógu. Ostatných vystavovateľov žiadame o rešpektovanie zákazu vstupu do 

haly počas posudzovania. Hlavným garantom bude J.Marton. Pokladňu (predaj 

zvierat, výber výstavných poplatkov a členského ) zabezpečí Ing. Lukáš Benko. 

Poplatky sa budú vyberať priebežne počas celej výstavy. Výbor klubu zabezpečí 

ešte 3 garantov+ 2 ľudí ku vstupnému. 



Keďže tento rok máme 40-te výročie založenia klubu, výbor klubu pripraví pre 

každého člena malú pozornosť. 

Občerstvenie počas výstavy bude zabezpečené v bufete ZO SZCH Žilina+ 

v piatok sa bude variť guláš (v našej réžii )... 

Poháre, diplomy zabezpečí M. Pavlák. Tlačiareň z králikarskej komisie pre 

potreby výstavy zabezpečí I.Líška. Výbor klubu navrhol požiadať o sponzorský 

príspevok (krmivo) firmy Vetservis a Mifuma SK. 

 

2. Doplnený zoznam čakateľov: 

Csaba Csanádi 
Pimková Gabriela 
Ciezczak Lukasz 
Cosma Cosmin 
Boca Tudor 
Kowalczyk Kacper 
Crhonková Eliška 
Kubačák Marek 
 
3. KŠ 2023 
Klubová špeciálka v roku 2023 sa uskutoční 20-21.10.2023 v Žiline. 
 
4. INTERKANIN 2022 
Klub bol oslovený králikarskou komisiu ohľadom účasti na výstave INTERKANIN 
2022, ktorá sa uskutoční súbežne s CV Nitra 2022. Klub zabezpečí 2 kolekcie pre 
túto súťaž ( predbežne FB – Jozef Marton, MaB – Ján Vozík ml.) 
 
5. UZNESENIE 
 
Výbor klubu schvaľuje: 

1. Delegovanie 9 zahraničných posudzovateľov + Š.Adamec+ I.Líška -vedúci 
posudzovateľ. 

2. Posudzovanie KŠ podľa európskeho vzorníka. 
3. Hlavný garant výstavy – J.Marton 
4. Sumarizácia výsledkov pre spracovanie katalógu – Králik, Križan, 

Ondíková 
5. Výber výstavných poplatkov+ členského počas celej výstavy – L.Benko 
6. Zostavenie katalógu – M.Pavlák, P. Tekeljak 



Ukladá: 
1. Zabezpečiť poháre, diplomy, spomienkové predmety k výročiu (M.Pavlák) 
2. Zabezpečiť suroviny na varenie gulášu počas KŠ (P.Floriš) 
3. Zabezpečiť krmivo (sponzorsky) na KŠ (N.Králik, P.Floriš) 
4. Zabezpečiť tlačiareň z ÚOKK (I.Líška) 
5. Zabezpečiť dar pre jubilantov (výbor klubu) 
6. Doplniť organizačný tým KŠ o 3 garantov + 2 osoby ku vstupnému (výbor 

klubu. 
 
 
16.9.2022                                                                                          VÝBOR KLUBU 
 
 
 


