
Zápisnica zo schôdze výboru KCHKB zo dňa 5.2.2023 v Spišskom Podhradí 

Prítomní: Peter Floriš, Martin Pavlák, Ing. Norbert Králik, Ing.Lukáš Benko, Peter Tekeljak 

Neprítomný: Ivan Líška 

Program: 

1.Otvorenie 

2. Registrácia v klube za rok 2022 

3. Vyúčtovanie roku 2022 a kontrola pokladne 

4.Klubová špeciálka 2023 

5. Čakatelia na členstvo v klube 

6. Rôzne 

7. Uznesenie a záver 

 

1.OTVORENIE 

-schôdzu otvoril predseda klubu, Peter Floriš. Predniesol program, ktorý bol jednohlasne schválený. 

Za zapisovateľa bol zvolený M.Pavlák, overovatelia: Ing.Králik, L.Benko. 

2. REGISTRÁCIA V KLUBE 2022 

-klubový registrátor predniesol výboru klubu správu o registrácii v klube za rok 2022. Prehľad 

registrácie bude zverejnený na web-stránke klubu. 

3. Vyúčtovanie roku 2022 a kontrola pokladne. 

- pokladník klubu Ing. Lukáš Benko predniesol správu o hospodárení klubu za rok 2022, vyúčtovanie 

KŠ 2022. Kontrolór P.Tekeliak vykonal kontrolu pokladne, počas ktorej neboli zistené žiadne 

nedostatky a pochybenia. Podrobné info o hospodárení klubu za rok 2022 prednesie pokladník klubu 

počas VČS 2023. 

4. KŠ 2023 

Výbor klubu odsúhlasil termín konania KŠ 2023 na 17-18.11.2023 v chovateľskom areáli ZO SZCH 

Žilina. (piatok 17.11. posudzovanie, sobota 18.11. výstava otvorená pre verejnosť a VČS. 

Po pozitívnych ohlasoch na posudzovanie KŠ 2022, a prihliadajúc na kladný výsledok finančného 

hospodárenia klubu za rok 2022 sa výbor klubu jednohlasne rozhodol delegovať na KŠ 2023 opäť 

zahraničných posudzovateľov.  

5. Čakatelia na členstvo v klube 2023 

Momentálne evidujeme 3 čakateľov: G.Pimková, Š.Kramár, E.Reimerys 

6.Rôzne 



Výbor klubu sa zaoberal povinnosťou zahraničných členov, byť členom SZCH. Bolo dohodnuté že ich 

členstvo zabezpečí Ing. Králik v jeho ZO, pričom členský poplatok pre ZO budú platiť spolu s členským 

poplatkom klubu počas KŠ 2023. 

Vybor klubu sa takisto opätovne zaoberal myšlienkou organizácie Európskej špeciálky baranovitých 

králikov. Po spoločnej debate sme sa zhodli na tom, že reálny termín je v roku 2024, počas CV v Nitre. 

Bude treba prediskutovať túto možnosť s vedením SZCH a králikárskou sekciu EE. 

7. Uznesenie  

Výbor klubu: 

-berie na vedomie: 

1. Správu registrátora klubu za rok 2022 

2. Správu pokladníka klubu za rok 2022 

3. Kontrolu pokladne , vykonanú kontrolórom klubu 

Schvaľuje: 

1.Termín konania KŠ 17-18.11.2024 

Ukladá:  

1.Zabezpečiť zahraničných posudzovateľov na KŠ 2023 (Rakúsko, ČR, Srbsko) – zodp. M.Pavlák 

2. Zabezpečiť členstvo zahraničných členov v SZCH – zodp:  Ing.Králik, Ing. Benko 

3. Preveriť možnosť organizácie Európskej špeciálky baranovitých králikov v roku 2024  - zodp.: 

M.Pavlák, P.Tekeljak 

4. Usporiadať zasadnutie výboru počas leta, s hlavným bodom: KŠ 2023. Zodp: výbor klubu 

 

Uznesenie bolo jednohlasne schválené. 

Predseda klubu poďakoval prítomným za účasť, a Lukášovi Benkovi za vytvorenie podmienok 

a pohostenie. 

 

V Spišskom Podhradí 5.2.2022 

 

Vypracoval: M.Pavlák                                                                                                Overil: Ing. Králik Norbert 

                                                                                                                                                    Ing. Lukáš Benko 


