
Klub chovateľov králikov národných plemien a rexov 

Zápisnica č. 1/2016 

Výborová schôdza – Nitrianske Rudno 

21.2.2016 -10:30 hod 

Prítomní : p.Adamec Štefan,p.Kasala Martin,Ing.Supuka Miloš,  Mvdr.Supuka Peter PhD. 

Ospravedlnení: p.Pósa Gabriel 

Zapisovateľ: p.Kasala Martin 

Overovateľ zapisnice: p.Adamec Štefan 

Program : 1. Otvorenie 

2. Kontrola uznesení                 

3. Kalendár výstav 2016 a príprava Klubových akcii 2016 

4. Prihláška na KŠ v Geči 2016 

5. Štatút klubu 

6. Rôzne-Diskusia 

7. Návrhy uznesenia 

8. Záver 

1/ Otvorenie 

Schôdzu otvoril a viedol Ing Supuka Miloš, ktorý zároveň predniesol návrh programu    o ktorom dal hlasovať. 

Za:4  Proti:0   Zdržal sa : 0         Program Výborovej schôdze bol  schválený. 

2/ Kontrola uznesení 

Uznesenia 1-5/2015 – splnené 

3/Kalendár výstav 2016 a príprava Klubových akcii  2016 

Predseda klubu informoval členov výboru klubu 

O termíne Celoštatnej výstavy mládať 7-9.9.2016 v hale Cassovia v Košiciach,daľej informoval o Celoštatnej vystave králikov a drobných zvierat v Nitre 

26-27.11.2016 

Na,ktoré Srdečne pozývame všetkých členov klubu 

   Nakoľko sa na Výročnej  členskej  schôdzi v Geči 9.1.2016 nedohodol termín KŠ v Geči 2016 Predseda klubu navrhol termín konania Klubovej špecialnej 

výstavy Klubu chovateľov králikov národných plemien a rexov v Geči na 10.-11.12.2016. 

 

 

 

4/Prihláška na KŠ v Geči 2016 



Predseda  klubu navrhol dať do prihlášky 

a,králiky prihlásené na klubovú špeciálnu výstavu po uzávierke nemajú nárok na  žiadny titul 

b, králiky donesené na klubovú špeciálnu výstavu po určenej hodine nemajú nárok na žiadny titul 

c, v sobotu bez prístupu verejnosti 

d, prednostné kúpenie králikov členmi klubu 

 

5/Štatút klubu 

Predseda  klubu navrhol dať do štatútu klubu 

a,u Majstrov klubu alebo Šampiónov klubu pri rovnosti bodov u mláďat a dospelých  králikov 

uprednostniť dospelých králikov s tým že,sa budú na KŠ na oceňovacom lístku mláďat body na jednotlivých poziciach uvádzať  v 

zatvorke a pri rovnosti bodov budú rozhodovať body v jednotlivých poziciach 

Výbor dáva návrh na ÚOKCHK : 

Aby na KŠ na oceňovacom lístku mláďt body na jednotlivých poziciach uvádzať v zatvorke a pri rovnosti bodov budú rozhodovať body v 

jednotlivých poziciach 

 

6/Rôzne-Diskusia 

Diskusia bola zameraná na Výstavnú činnosťa uskutočnenie klubovej špeciálky. 

Mvdr.Supuka Peter-výstavný výbor pracoval veľmi dobre a preto navrhujem,aby v tomto zložení pracoval aj pre KŠ v Geči 2016 

7/Navrhy uznesení: 

Uznesenie č.1/2016 

-informovať členov klubu o termíne konania KŠ v Geči 

Z: Kasala Martin   T: 31.3.2016 

Uznesenie č.2/2016 

Výbor dáva návrh na ÚOKCHK : 

Pri rovnosti bodov u mláďat a dospelých králikov sa budú 

Úvadzať na KŠ na oceňovacom lístku mláďat ,body na jednotlivých poziciach v zatvorke a pri rovnosti bodov budú o titul šampiona/ky rozhodovať 

body v jednotlivých poziciach 

Z: Adamec Štefan   T:30.4.2016 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č.3/2016 



Výstavný výbor na KŠ v Geči 10-11.12.2016 

-Propagácia a katalóg-Kasala Martin,Adamec Štefan,Mvdr.Supuka Peter 

-Občerstvenie-Pósa Gabriel,Musák Martin 

-Krmenie zvierat-Kavulič Czril,Lacko Ján,Lacko Martin 

-Výber vstupneho a kontrola zvierat pri odnašaní  zvierat z výstavy- 

Benko Daniel,Forberger Stefan 

-Typizácia -Beták Peter,Ing.Supuka Miloš,Hučko Jaroslav,Ernest Remenysegh,Petrík Ján 

Z:Ing.Supuka Miloš   T:10.12.2016 

Uznesenie č.4/2016 

-zabezpečit razítka -MAJSTER KLUBU-na oceňovacie lístky 

                               -ŠAMPION KLUBU-na oceňovacie lístky 

                             -ŠAMPIONKA KLUBU-na oceňovacie lístky 
                                -KLUBOVÝ CHOV-na rodokmene králikov 

Z:Kasala Martin      T:31.3.2016 

Uznesenie č.5/2016 

-zabezpečiť fotenie Šampionov klubu na webovú stránku 

Z:Rutkayová Zuzana+ Mvdr.Supuka Peter                  T:11.12.2016 

Predsedajúci o predložených návhoch uznesení dal hlasovať.Uznesenia boli jednohlasne schválené. 

7/Záver 

V závere predsedajúci poďakoval prítomným za aktívnu účasť a poprial veľa chovatelských úspechov do ďalších chovatelských dni roku 2016. 

 

Zapisovateľ: Kasala Martin    

Overovateľia:Adamec Stefan 

 

MVDr.Supuka Peter                                                                          Ing.Supuka Miloš             

tajomník klubu                                                                                     predseda klubu 

 

Dátum:21.2.2016                                 Pečiatka klubu: 

 

 UZNESENIE č.1/2016 

Zo zasadnutia výboru Klubu  chovateľov králikov národných plemien a rexov 



Dňa : 21.2.2016    v Nitrianskom Rudne 

Výbor Klubu  chovateľov králikov národných plemien a rexov na svojom zasadnutí Dňa:21.2.2016 v Nitrianskom Rudne 

 1.BERIE NA VEDOMIE:a/kontrolu znesení vykonanú tajomníkom klubu     

                                             b/kalendár výstav 2016a klubových akcii na rok 2016 

2.SCHVAĽUJE: a/: Za overovateľa zapisnice :pAdamec Štefan 

                             b/:u Majstrov klubu alebo Šampiónov klubu pri rovnosti bodov u mláďat a dospelých         

                                  králikov uprednostniť dospelých králikov s tým ,že 

                                  sa  budú úvadzať na KŠ na oceňovacom lístku mláďat ,body na jednotlivých 

                                  poziciach v zatvorke a pri rovnosti bodov budú o titul šampiona/ky rozhodovať 

                                  body v  jednotlivých poziciach 

                              c/:Pridať do prihlášky 

                                1,králiky prihlásené na klubovú špeciálnu výstavu po uzávierke nemajú nárok na   

                                    žiadny titul 

                                  2, králiky donesené na klubovú špeciálnu výstavu po určenej hodine nemajú nárok 

                                       na žiadny titul 

                            3, v sobotu bez prístupu verejnosti 

                                   4, prednostné kúpenie králikov členmi klubu    

                               d/Výstavný výbor na KŠ 10.-11.12.2016 

                                    -Propagácia a katalóg-Kasala Martin,Adamec Štefan,mvdr.Suouka Peter 

                                    -Občerstvenie-Pósa Gabriel,Musák Martin 

                                      -Krmenie Zvierat-Kavulič Cyril,Lacko Ján,Lacko Martin 

                      -Výber vstupného a kontrola zvierat pri odnášaní z výstavy-Benko  Daniel,Forberger Štefan 

                               e/Typizačnú komisiu 

                                   -Beták Peter,Ing.Supuka Miloš,Hučko Jaroslav,Remenysegh Ernest,Petrík Ján 

3.UKLADÁ :          a/razítka na klubovú špeciálku a činnosť 

                                     Z:Kasala Martin                                  T:31.3.2016 

                                  b/zabezpečiť fotenie šampiónov na webovú stranku na KŠ v Geči 2016 

                                            Z:Rutkayová Zuzana,Mvdr.Supuka Peter                 T:11.12.2016 

 

                                  c/Požiadať ÚOKCHK-uvádzať na KŠ na oceňovacom lístku mláďat body na 

                                     jednotlivých poziciách v zátvorke a pri rovnosti bodov budú rozhodovať body na   

                                     jednotlivých poziciách 



                                  Z:Adamec Štefan                                    T:30.4.2016 

                                  d/v zmysle rokovacieho poriadku doručiť kópiu zápisnice s prijatým uznesením 

                                    všetkým  dotknutým 

                                      Z:Mvdr.Supuka Peter                                   T:do 14 dní od overenia zápisnice 

4.DOPORUČUJE:  a/Pravidelne sledovať internetovú stránku www.rexklub.sk svojim členom 

                                  b/Zúčasniť sa Celoštatnej výstavy mláďat 7-9.9.2016  v Košiciach 

                                  c/Zúčasniť sa Celoštatnej výstavy zvierat v 26-27.11.2016 v Nitre a ostatných výstav 

                                      kde bude reprezentovť Klub chovateľov králikov národných plemien a rexov 

V Nitrianskom Rudne:21.2.2016 

 

Tajomník klubu:                                Pečiatka :                                                        Predseda: 

 

http://www.rexklub.sk/

