
Klub chovateľov králikov národných plemien a rexov 

Zápisnica č. 3/2022 

Výročná členská schôdza(VČS) – Žilina 

29.1.2022 – 13:00 hod 

Program:  

1. Otvorenie  

2. Voľba návrhovej a mandátovej komisie  

3. Kontrola prijatých uznesení 

4. Prijatie nových členov  

5. Správa o činnosti klubu za rok 2020/2021 

6. Správa o hospodárení klubu za rok 2020/2021 

7. Správa Registrátora klubu za rok 2020/2021 

8. Správa predsedu revíznej komisie klubu za rok 2020/2021 

9. Vyhodnotenie súťaže o Najlepšieho chovateľa klubu za rok 2020/2021 

10. Prerokovanie návrhov Výboru klubu z Výborovej schôdze zo dňa 16.01.2022 

11. Voľba volebnej komisie a schválenie spôsobu volieb do výboru klubu 

12. Voľby do výboru klubu 

13. Rôzne  

14. Diskusia  

15. Návrhy uznesenia  

16. Záver  

 

1) Výročnú členskú schôdzu otvoril a viedol predseda klubu Ing. Miloš Supuka, ktorý na úvod 

privítal členov klubu a poďakoval sa im za ich účasť. Schôdze za zúčastnilo 27 zo 45 členov, 

čím bolo konštatované, že VČS je uznášania schopná. Schôdza pokračovala v súlade 

s programom.  

2) Predsedajúci navrhol do mandátovej a návrhovej komisie p. Britaňáka a p. Nagyho a zároveň 

požiadal prítomných o ich ďalšie návrhy. Nakoľko návrhy neboli, požiadal menovaných o ich 

súhlas. Na základe súhlasu požiadal prítomných za hlasovanie. Menovaní boli jednohlasne 

schválení. O návrhu programu dal predsedajúci hlasovať. Program bol schválený jednohlasne.  

3) Kontrolu prijatých uznesení predniesol MVDr. Peter Supuka, ktorý konštatoval, že uznesenia 

prijaté v roku 2020 a 2021 boli splnené.  

4) Záujem stať sa novým členom klubu prejavil priateľ Tomáš Majtán, jednohlasne bol schválený 

za čakateľa klubu.  

Za člena klubu boli prijatí: M. Cyprich, J. Nagy, P. Malár– Za: 18, Zdržali sa: 6, Nehlasovali: 3  

5) Správu predniesol Ing. M. Supuka 

6) Správu o hospodárení klubu pripravil G. Pósa a pre jeho ospravedlnenú neprítomnosť ju 

predniesol ju MVDr. Peter Supuka.  

7) Správu registrátora spracoval a preniesol Š. Adamec. 

Za rok 2020 bolo cez klub registrovaných 1272 králikov  

Za rok 2021 bolo cez klub registrovaných do 14.1.2022 1338ks 

Registrovalo 35 členov klubu.  

8) Správu revíznej komisie mal predniesť P. Ján. Konštatoval, že kvôli nedoručeným podkladom 

ju nebolo možné pripraviť. Zároveň priateľ Petrík oznámil, že nebude pokračovať v revíznej 

komisií z osobných dôvodov. Po doručení bude správa dopracovaná.  



9) Predsedajúci vyhodnotil klubovú súťaž za rok 2020  a 2021 a odovzdal víťazom ocenenia.  

2020 –  1. miesto: M. Britaňák 

 2. miesto: Š. Adamec 

 3. miesto: D. Benko  

2021 –  1. miesto: M. Britaňák 

 2. miesto: J. Halčišin 

 3. miesto: P. Blaško  

10) Predsedajúci informoval: 

A. Že po schválení králikárkej komisie bude aj v roku 2022 umožnená klasická 

(„papierová“) forma registrácie aj elektronická registrácia. 

 

B. Informoval, že 26/3/2022 sa uskutoční chovateľský aktív v Nitre –Lužianky. 

 

C. O zámere klubu, kompenzovať členské vo forme preplatenia klietkových nákladov na 

1 alebo 2 kolekcie podľa miesta konania KŠV. Následne boli prednesený takýto návrh 

na hlasovanie. Priateľ Benko a Forberger predniesli druhý návrh a to o tom, aby sa 

členské na rok 2022 neplatilo a už zaplatené členské bolo členom vrátené prípadne 

sa previedlo na rok 2023. 

Predsedajúci dal za tieto návrhy hlasovať.  

1. Návrh - kompenzovať členské vo forme preplatenia klietkových nákladov na 1 

alebo 2 kolekcie podľa miesta konania KŠV. 

2. Návrh – neplatiť členské na rok 2023.  

Hlasovanie:  

Za 1. návrh hlasovalo 15 členov  

Za 2. návrh hlasovalo 9 členov  

Nehlasovali: 3 členovia  

D. O návrh výboru klubu, aby sa členský príspevok pre poberateľov starobného a 

invalidného dôchodku znížil na 6€ od roku 2023. 

Hlasovanie: 

Za:23 členov 

Proti: 1 člen 

Nehlasovali: 3 členovia 

E. O návrhu výboru klubu organizovať Európsku výstavu Holičských modrých, Rexov 

Slovenských sivomodrých a zdrobnených rexov slovenských sivomodrých. Zároveň 

predsedajúci predniesol návrh aby bola táto výstava v prípade záujmu rozšírená 

o národné plemená zastrešované našim klubom. Výstava by sa konala v októbrovom 

termíne roku 2023. 

1. hlasovanie – o rozšírení výstavy o plemená zastrešované našim klubom:  

Za: 27 členov 

Proti: 0 členov 

Nehlasovali: 0 členov 

2. hlasovanie – o zámere klubu organizovať Európsku výstavu Holičských modrých 

a národných plemien zastrešených našim klubom. 

Za: 24 členov 

Proti: 0 členov 

Nehlasovali: 3 členovia 



 

Z neúčasti na ďalšom pokračovaní schôdze sa následne ospravedlnili priateľ Ing. 

Adamec, Švancara. Pred odchodom dali návrh aby sa KŠV konala v roku 2022 v Žiline, 

za čo vopred obaja zahlasovali. Schôdzu rovnako opustil priateľ T. Majtán. 

Aktuálne  prítomných 24 členov.  

11) Predsedajúci predniesol návrh aby sa voľby do výboru klub a do revíznej komisie konali 

verejným hlasovaním. Za tento návrh dal následne hlasovať:  

Za: 24 členov 

Proti: 0 členov  

Nehlasovali: 0 členov 

 

Predsedajúci požiadal aby sa prihlásili záujemcovia o členov volebnej komisie. Prihlásili sa 

priatelia P. Malár a M. Cyprich.  

 

12) Predsedajúci predniesol zoznam kandidátov do výboru klubu: Priatelia – M. Supuka, P. 

Supuka, Š. Adamec, G. Pósa, M. Kasala a požiadal o prihlásenie ďalších záujemcov. Neprihlásil 

sa nikto. Ako náhradník sa prihlásil J. Szelle. 

Hlasovanie: 

Za: 18 členov 

Proti: 0 členov 

Nehlasovali: 6 členovia  

 

Predsedajúci požiadal o prihlásenie kandidátov do revíznej komisie. Prihlásili sa priatelia:  

P. Beták, J. Koreň, P. Malár 

Hlasovanie: 

Za: 23 členov 

Proti: 0 členov 

Nehlasovali: 1 člen 

 

Predsedajúci požiadal o prihlásenie sa ako delegát na aktív. Prihlásil sa priateľ P. Krajčír. Ako 

náhradník P. Hricišon. 

Hlasovanie: 

Za: 22 členov 

Proti: 0 členov 

Nehlasovali: 2 členovia  

 

13) Boli prednesené návrhy na miesto konania KŠV v roku 2022. Nitra, Geča a Žilina.  

Hlasovanie: 

Nitra: 3 členovia 

Geča: 12 členov 

Žilina: 11 členov 

Zabezpečením výstavy je poverený výbor podľa výsledkov hlasovania v poradí: Geča, 

Žilina, Nitra 



14) Priateľ Š. Forberger vyjadril nespokojnosť s fungovaním klubu a rozhodol sa ukončiť svoje 

členstvo v klube.  

Priateľ D. Benko poďakoval za členstvo v klube. Zhrnul svoje dlhoročné pôsobenie v klube 

a rozhodol sa ukončiť svoje členstvo v klube.  

 

Predsedajúci apeloval aby do funkcií kandidovali chovatelia, ktorí chcú pracovať na rozvoji 

zväzu. 

 

Priateľ P. Supuka informoval o novo vznikajúcich podmienka pre prepravu zvierat medzi 

krajinami a vyjadril obavu nad ďalším pokračovaním výstavného drobnochovateľstva.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  



UZNESENIE č. 3/2022 

 

Z Výročnej členskej schôdze Klubu chovateľov národných plemien a rexov  

konanej dňa 29.1.2022 v Žiline 

Výročná členská schôdza klubu chovateľov národných plemien a rexov:  

 

Berie na vedomie:   

 Správu o plnení prijatých uznesení za rok 2021 

 Správu o hospodárení za rok 2021 

 Správu registrácií králikov za rok 2021 

 Správu revíznej komisie  

 Vyhodnotenie klubovej súťaže za rok 2020 a 2021 

 Že v roku 2022 bude aj naďalej možná papierová registrácia králikov cez klubového 

registrátora 

 Vzdanie sa členstva v klube priateľa Štefana Forbergera a priateľa Daniela Benka 

 

Schvaľuje:  

 Za zapisovateľa: M. Britaňáka  

 Za overovateľov: T. Takáča a J. Nagy 

 Za členov návrhovej a mandátovej komisie: M.Britaňák a J.Nagy 

 Za členov klubu: M. Cyprich, J. Nagy, P. Malár 

 Za čakateľov klubu: T. Majtán 

 Návrh výboru klubu kompenzovať z klubových financií pri účasti na KŠV v roku 2022 náklady 

na :  

- 1 vystavenú kolekciu v prípade konania výstavy v Nitre/Žiline  

- 2 vystavené kolekcie v prípade konania výstavy v Geči 

 Návrh výboru klubu od roku 2023 znížiť členský poplatok pre poberateľov dôchodku na 6€.  

 Aby Výbor klubu požiadal RR o pridelenie práva organizovať Európsku výstavu Holíčských 

modrých, Rexov Slovenských sivomodrých, zdrobnených Rexov Slovenských sivomodrých a 

národných plemien zastrešovaných klubom Národných plemien a rexov. v Holíči 

v Októbrovom termíne roku 2023.  

 Voľby do výboru klubu a revíznej komisie verejným hlasovaním. 

 Volebnú komisiu v zložení: P. Malár, M. Cyprich  

 Za členov výboru:  

- M. Supuka – predseda  

- P. Supuka - tajomník 

- Š. Adamec - registrátor 

- M. Kasala - podpredseda 

- G. Pósa - pokladník 

- J. Szelle – náhradník  

 



 Za členov revíznej komisie:  

- P. Beták - predseda 

- J. Koreň - člen 

- P. Malár - člen 

 

 Delegáta na aktív králikov:  

- P. Krajčír 

- P. Hričišon – náhradník  

Poveruje:  

 Výbor klubu zabezpečiť konanie ŠKV v jednom z miest podľa poradia:  

- 1. Geča 

- 2. Žilina 

- 3. Nitra 

 

 Uznesenie č. 3/2022 

Hlasovanie: 

Za: 24 členov 

Proti: 0 členov 

Nehlasovali: 0 členov 

 

 

Zapísal:  Michal Britaňák v.r.  

Overovatelia:  Tomáš Takáč v. r.  

  Jaroslav Nagy v. r.  

 

Predseda klubu:  Ing. Miloš Supuka v.r.  

 


