
Zápisnica  zo  zasadnutia  ÚOK  pre  chov  králikov  konanej  dňa  7.8.2020  v Žiline-Strážove. 
 
Prítomní: M.Sládek,I.Líška,Ing.M.Supuka,L.Salva 
Ospravedlnený: Ľ.Bartal 
Neprítomní: P.Stanko, P.Nádaždy 
 
Program: 
1./  Otvorenie 
2./  Návrh a schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3./  Školenie posudzovateľov a ER 
4./  Otvorenie nového kurzu adeptov na posudzovateľov králikov( prijímacie skúšky- termín a miesto) 
5./  CVMK Hniezdne 2020  
6./  Pridelená dotácia z MP SR  
7./  CV zvierat Nitra 2020  
8./  Interkanin 2021 
9./  Chovy K,R,V 
10./  Rôzne 
11./  Návrh na uznesenie 
12./  Záver 
 
 
Zasadnutie komisie otvoril o 15.00 hod.M.Sládek. Privítal prítomných členov komisie a prečítal 
program rokovania. Ing.M.Supuka požiadal doplniť do programu samostatný bod INTERKANIN 2021. 
Prítomní členovia komisie program schválili. Za zapisovateľa bol navrhnutý I.Líška a za overovateľov 
zápisnice M.Sládek,Ing.M.Supuka,L.Salva. Komisia tento návrh jednohlasne prijala a odsúhlasila. 
Školenie posudzovateľov králikov- Ing.M.Supuka navrhol termín 26.9.2020.I.Líška zistí možnosť jeho 
usporiadania v Martine. M.Sládek previedol kontrolu uznesenia z posledného zasadnutia komisie. 
Požiadal členov komisie o návrh diplomu MSR, ktorý by sa mal už tento rok udeľovať na CV zvierat 
v Nitre 2020 a Ing.M.Supuku o podrobný návrh udeľovania cien v Nitre .Ing.M.Supuka požiadal 
o dodanie predbežného katalógu prihlásených zvierat do Hniezdneho v termíne 11.8.2020, aby sa 
mohli v riadnom termíne vydelegovať potrebný posudzovatelia králikov. Ďalej upozornil 
o nevhodnosti vystavovať veľké a stredné plemená v dvoch radoch na sebe z dôvodu bezpečnosti 
zvierat ako aj zlej viditeľnosti králikov v spodnom rade. Celá komisia bude v Hniezdnom pracovať 
a pomáhať až do skončenia posudzovania, vyvesení cien a odovzdania katalógu. Prijímacie skúšky 
adeptov sa uskutočnia 3.10.2020, miesto konania sa ešte upresní. M.Sládek informoval členov 
komisie o pridelenej dotácií z MP SR na plemennú knihu králikov v sume 45000€, ktorú treba 
vyčerpať do konca roku 2020. Z tejto sumy sa 15000€ použije na haly v Nitre počas CV zvierat. 
Komisia poveruje M.Sládeka zistiť spôsob založenia a vedenia plemennej knihy a plemenárskej 
evidencie králikov. Ing.M.Supuka navrhol založiť komisiu na tvorbu nového vzorníka králikov 
v zložení- Ing.M.Supuka, MVDr.P.Supuka PhD.,MUDr.G.Rácz,Š.Adamec a I.Líška .Tento návrh bol 
schválený členmi komisie. ÚOK žiada sekretariát SZCH, aby na delegačke pre posudzovanie králikov 
bolo znovu uvedené, že prvý posudzovateľ v poradí je vedúci posudzovateľ, ktorý zodpovedá za 
riadne rozdelenie posudzovateľov, za podpisovanie výluk, neklasifikovaný, za udelenie 96,0 a viac 
bodov a za rozdelenie pridelených cien. Na delegovanie vedúcich posudzovateľov treba rešpektovať 
zoznam doporučených vedúcich posudzovateľov králikov z roku 2018. Ing.M.Supuka informoval 
o odstúpení Rakúskeho zväzu chovateľov usporiadať EV zvierat v roku 2021. Túto usporiada Poľský 
zväz v Kielciach v roku 2022. Z tohto dôvodu požiadal Poľský zväz aj o usporiadanie INTERKANINU 
v januári 2021 v Kielciach, išlo by o akúsi generálku pred EV v roku 2022. Výber zvierat sa urobí v 
Hniezdnom , budú oslovený chovatelia a špeciálne kluby králikov. Komisia schvaľuje účasť našich 
králikov na tejto výstave . Komisia schválila dva výskumné chovy králikov Rudniansky čierny rex 
modrooký a Zdrobnený Rudniansky čierny rex modrooký Š.Adamcovi z Nitr.Rudna, výskumný chov na 
MS divokomodrého Ing.J.Belánymu z Vitálišoviec a regeneračný chov na LL čierneho T.Mikurdovi 



z Popradu. Uznávacie listy ku týmto chovom vypracuje a pošle na sekretariát I.Líška. v rôznom 
vysvetlil Ing.M.Supuka združovanie plemien králikov na CVMK a CV zvierat v Nitre. Zasadnutie 
komisie bolo ukončené o 18.00 hod. 
 
 
Uznesenie zo zasadnutia ÚOK pre chov králikov, konanej dňa 7.8.2020 v Žiline-Strážove.  
 
ÚOK schvaľuje: 
1./  Program zasadnutia komisie 
2./  Zapisovateľa- I.Líšku 
3./  Overovateľov zápisnice-M.Sládek, Ing.M.Supuka, L.Salva 
4./  Termín školenia posudzovateľov králikov na 26.9.2020 
5./  Termín prijímacích skúšok adeptov na 3.10.2020 
6./  Komisiu na tvorbu nového vzorníka králikov v zložení- 
Ing.M.Supuka,MVDr.P.SupukaPhD.,MUDr.G.Rácz, Š.Adamec, I.Líška 
7./  Účasť našich králikov na INTERKANINE 2021 v Kielcach. 
8./  Výskumný chov na Rudnianskeho  rexa čierneho modrookého a Zdrobneného Rudnianskeho 
čierneho rexa modrookého Štefanovi Adamcovi z Nitr.Rudna. Garant chovu- Ing.M.Supuka. 
9./  Výskumný chov na MS divokomodrého Ing.Jurajovi Belánymu z Vitálišoviec. Garant chovu- I.Líška 
10./  Regeneračný chov na LL čierneho Tadeášovi Mikurdovi z Popradu. Garant chovu- M.Hudák 
 
 
ÚOK berie na vedomie: 
1./  Kontrolu uznesenia zo zasadnutia komisie dňa 28.2.2020 v Žiline-Strážove  
2./  Informáciu o pridelenej finančnej dotácií z MP SR v sume 45000€   
 
 
 
ÚOK ukladá: 
1./  Vypracovať  podrobný návrh udeľovania cien v Nitre 2020. Zodp.Ing.M.Supuka. 
2./  Poslať predbežný katalóg z CVMK v Hniezdnom Ing.M.Supukovi,v termíne 11.8.2020.     
Zodp.M.Sládek.  
3./  Zistiť podrobnosti o vedení plemennej knihy králikov a evidencií zvierat. Zodp.M.Sládek 
4./  Poslať na sekretariát doplnenie textu na delegačky pre posudzovateľov králikov. Zodp.I.Líška. 
 
 
 
 
V Žiline-Strážove dňa 7.8.2020                                                                 Zapísal: Ivan Líška 


