
1 
 

 

Z á p i s n i c a 1/2020 

 
 

z výročnej členskej schôdze klubu chovateľov viedenských 
králikov,  konanej dňa 2. februára 2020 v Ružomberku. 

 
 
 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny. 
 
 
Program:  
 
1. Otvorenie a schválenie programu 

2. Voľba návrhovej komisie (zapisovateľa) 

3. Kontrola uznesení 

4. Návrh na prijatie za členov ( noví členovia) 

5. Správa o činnosti klubu za rok 2019 a vyhodnotenie klubovej súťaže za rok 

2019(odovzdávanie cien + jubilanti ) 

6. Návrh činností na rok 2020 

7. Správa o finančnom hospodárení za rok 2019 a plán na rok 2020 – L. Juríček 

8. Správa poradcu chovu – M. Hudák 

9. Správa z činnosti SZCH – M. Sládek 

10. Správa o registrácii za rok 2019 – V. Šebesta 

11. Diskusia - rôzne 

12. Správa návrhovej komisie – prijatie uznesení 

13. Občerstvenie 

14. Záver 

 
 
 
 
 
 
 
1. Otvorenie a schválenie programu:  

Prítomných privítal a schôdzu otvoril predseda Ladislav Adam a poveril riadením schôdze 
tajomníka Maroša Sládeka.  
Po kontrole prítomných a prezenčnej listiny potvrdzujem, že na schôdzi je z celkového počtu 
41 členov 24 prítomných členov, a tak je členská schôdza uznášania schopná.  
Hlasovanie o programe schôdze: za 24, proti 0, zdržal sa 0, program bol bez pripomienok  
schválený.  
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2. Voľba návrhovej komisie (  zapisovateľa a overovateľov zápisnice):  
Za zapisovateľa zápisnice bol navrhnutý p. Tomáš Takáč.  
Hlasovanie sa uskutočnilo nasledovne: Prítomní - 24, za - 24, proti - 0, zdržalo sa – 0.  
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí p. Norbert  Benko  a Robert  Mislovič.  
Hlasovalo sa nasledovne: Prítomní - 24, za - 24, proti - 0, zdržalo sa – 0.  

 
3. Kontrola uznesení 

Kontrolu uznesení  z VČS konanej 17. 2. 2019 v Ružomberku vykonal tajomník klubu p. Sládek 
a  skonštatoval, že všetky prijaté uznesenia z rokovania schôdze  boli splnené až na uznesenie 
6/1/2019, ktoré trvá. 

 
4. Prijatie nových členov:  

Na základe prihlášok za členov  klubu chovateľov viedenských králikov sa predstavili : 
Bartosz Misiura,  Friga Marek,  Krajčír Pavol,  Mrkvica Peter,  Plachý Slávko, Tisoň Michal,  
Tóth Slavomír. 
Hlasovanie sa uskutočnilo nasledovne: Prítomní - 24, za - 24, proti - 0, zdržalo sa – 0  

 
5. Vyhodnotenie klubovej súťaže za rok 2019 a blahoprianie jubilantom 2020:  

Klubovú súťaž za rok 2019 vyhodnotil tajomník p. Maroš Sládek a s Ing Ľubomírom Juríčkom 
odovzdali ocenenia.  

 
Grandmajster klubu  Ing. Ľubomír Juríček – 1360 bodov  
Majster Vm   Slavko Špitalík – 1330 bodov  
Majster Vdm   Maroš  Sládek – 930 bodov  
Majster Vč   Ing. Ľubomír Juríček – 1360 bodov  
Majster Vb   Jana Lociová – 1190 bodov  
Majster Vd   Ján Loci – 1030 bodov  
 
70 rokov – Milan Sliacky a Igor  Tomčík 
 
 
6. Návrh činnosti združenia na rok 2020:  

P. Maroš Sládek predstavil plán činnosti na rok 2020 nasledovne:  
- Celoštátna výstava mladých králikov 29.8. – 30.8.2020 Hniezdne, požiadal členov o vystavenie 

zvierat v čo najväčšom počte. Pri tejto príležitosti je naplánovaná schôdza výboru.  
- Špeciálna výstava klubov chovateľov viedenských králikov 13. – 14.11.2020 Žilina, v prípade 

záujmu spoločné klubové posedenie 
- Celoštátna výstava zvierat 28.11. – 29.11.2020 Nitra, požiadal členov o vystavenie zvierat v čo 

najväčšom počte,  
 

V súvislosti s tým sa diskutovalo o posudzovateľoch na klubovej špeciálnej výstave 
a navrhnutí boli nasledovní posudzovatelia:   

Ing. Miloš Supuka 
MVDr. Peter Supuka 
Ivan Liška 
Ľudovít Bartal 
Čapkovič Ján  
Ing. Michal Britaňák  
Pavlák Martin 
Peter Floriš 
 

Hlasovalo sa nasledovne: Prítomní - 30, za - 30, proti - 0, zdržalo sa – 0.  
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Ďalšie zaujímavé podujatia v roku 2020: 
 

- Saská výstava mláďat králikov 1.8.2020 Tautenhain 
- Výstava s chovateľským večierkom 9.10.2020 Chuchle Praha p. Zuska 
- Nemecká špeciálka viedenských králikov 24.10.2020 Grassau 
- Spoločné špeciálky klubov 6.11.2020 Loosdorf - Rakúsko 
- CVZ Lysá nad Labem 14.11.2020 
- Saská výstava zvierat 5.12.2020 Lipsko 
- Bavorská výstava zvierat 12.12.2020 Straubing 
- Bundes-Rammlerschau – Nemecká národná výstava samcov 30.1.2021 Ulm 

 
 
 
 
 
7. Správa o finančnom hospodárení za rok 2019:  

Správu o hospodárení za rok 2020 predniesol pokladník Ing. Ľubomír Juríček.  
 
 
8. Správa poradcu chovu:  

Potrebné zlepšenia v chovoch zhodnotil poradca chovu p. Marcel Hudák a p. Maroš Sládek 
oboznámil s novými trendami na zahraničných výstavách. 

 
 
9. Správa z činnosti SZCH:  

Správu z činnosti SZCH predniesol p. Maroš Sládek.  
 
 
10. Správa o registrácii za rok 2019 

Správu o registrácii pre neprítomnosť registrátora p. Vladimíra Šebestu predniesol p. Maroš 
Sládek a zároveň informoval členov o aktuálnom stave pripravovanej elektronickej registrácii 
králikov.  

 
 
 
11.Diskusia:  

V rámci diskusie  členovia klubu odsúhlasili : 
- zorganizovanie  klubovej výstavy  chovateľov  viedenských králikov v roku 2021 v Žiline 

(29.-30.10.) 
Hlasovalo sa nasledovne: Prítomní - 30, za - 30, proti - 0, zdržalo sa – 0.  

 
- automatický zánik členstva v klube nezaplatením členského do konca marca každého 

kalendárneho roka (nevzťahuje sa na čestných členov) 
Hlasovalo sa nasledovne: Prítomní - 30, za - 30, proti - 0, zdržalo sa – 0.  

 
- automatický zánik členstva v klube, ak sa člen klubu nezúčastní aspoň 1x za 3roky  

výročnej   členskej schôdze (nevzťahuje sa na čestných členov) 
Hlasovalo sa nasledovne: Prítomní - 30, za - 30, proti - 0, zdržalo sa – 0.  

 
- GDPR (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) – vypracovanie smernice pre klub. 
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12. Z rokovania schôdze boli prijaté nasledovné uznesenia:  
 

Výročná členská schôdza schvaľuje:  
- zapisovateľa zápisnice  
- overovateľov zápisnice  
- prijatie nových členov združenia  
- 1/1/2020 automatický zánik členstva v klube nezaplatením členského do konca marca do 
konca marca každého kalendárneho roka (nevzťahuje sa na čestných členov) 
- 2/1/202 automatický zánik členstva v klube, ak sa člen klubu nezúčastní aspoň 1x za 3roky  
výročnej   členskej schôdze (nevzťahuje sa na čestných členov) 
 

 
Výročná členská schôdza berie na vedomie:  
- správu tajomníka klubu o činnosti a vyhodnotení súťaže  
- správu ekonóma o hospodárení za rok 2019 
- správu poradcu chovu  
- správu registrátora klubu  

 
Výročná členská schôdza ukladá:  
- 3/1/2020 výboru klubu zúčastniť sa rokovania s predstaviteľmi ZO Žilina a dohodnúť 
podmienky konania klubovej výstavy  
- 4/1/2020 výboru klubu dohodnúť posudzovateľov na posudzovaní klubovej výstavy   
- 5/1/2020 výboru klubu zabezpečiť vydanie spravodaja KCHVK  a aktualizáciu internetovej 
stránky 
- 6/1/2020 GDPR (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) – vypracovanie smernice pre klub 
 

 
 

Hlasovalo sa nasledovne: Prítomní - 30, za - 30, proti - 0, zdržalo sa – 0. 
 
13. Záver:  

Na záver sa p. Maroš Sládek poďakoval prítomným za účasť, ukončil výročnú členskú schôdzu 
a poprial šťastnú cestu domov.  

 
Zapisovateľ: Tomáš Takáč  

 
Overovatelia: Norbert Benko  

                            Robert Mislovič 
 
 
Dňa 2. 2. 2020 v Ružomberku 
 
 

 
 
 
 
 
 


