Zápisnica zo zasadnutia ÚOK pre chov králikov dňa 17.6.2021 v Žiline-Strážove.
Prítomní: M.Sládek ,I.Líška, Ing.M.Supuka ,L.Salva
Ospravedlnení: P.Stanko, Ľ.Bartal
Program:
1./ Otvorenie
2./ Návrh a schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3./ Projekt „Elektronická plemenná kniha králikov.
4./ Školenie posudzovateľov králikov 2021.
5./ Školenie systému elektronickej registrácie králikov
6./ Otvorenie nového kurzu adeptov na posudzovateľov králikov
7./ CVMK Hniezdne 2021
8./ CV zvierat Nitra 2021
9./ Chovy K,R,V
10./ Rôzne
11./ Návrh na uznesenie
12./ Záver
Zasadnutie komisie otvoril o 15.10 hod. predseda komisie M.Sládek privítaním prítomných členov
komisie a zároveň prečítal program rokovania, ktorý členovia komisie schválili. Komisia schválila ako
zapisovateľa I.Líšku a overovateľmi zápisnice budú všetci prítomní členovia komisie. M.Sládek
informoval o projekte Elektronická plemenná kniha králikov, z tohto projektu sa dal vytlačiť nový
vzorník plemien králikov, zakúpili sa tetovacie kliešte pre každý oblastný výbor, notebook pre
ústredného registrátora a jeden spolu s tlačiarňou a laminátovačkou pre celoštátne a iné zväzové
výstavy. Komisia rozhodla, že vzorník dostane zdarma každý adept, ktorí zloží úspešne prijímacie
skúšky do kurzu. Ďalej M.Sládek informoval komisiu o možnosti podania druhej časti tohto projektu
v tomto roku a teda vyzval prítomných členov komisie o návrhy do tohto projektu. Na české školenie
posudzovateľov králikov nám neprišla pozvánka . Ing.M.Supuka podal informáciu o INTERKANINE
2021, ktoré by sa malo uskutočniť v Poľsku, ak by ho Poliaci nespravili, je možnosť usporiadať ho pri
našej CV zvierat v Nitre. Školenie posudzovateľov králikov sa uskutoční dňa 11.7.2021 v Martine
v Múzeu Slovenskej dediny od 8.00 hod. Deň pred tým 10.7.2021 sa tu uskutoční v dopoludnajších
hodinách otvorenie nového kurzu adeptov na posudzovateľov králikov a popoludní bude školenie
oblastných a klubových registrátorov na elektronickú registráciu králikov. Pozvánky na školenie a kurz
adeptov vypracuje Ing.M.Supuka a na školenie registrátorov M.Sládek. CVMK sa uskutoční
v Hniezdnom, budeme mať k dispozícii len dve haly a nie tri, ako nám bolo vlani sľúbené, preto
možno dôjde k redukcii počtu prihlásených zvierat na jedného vystavovateľa. Popri tejto celoštátnej
výstave sa uskutoční aj zasadnutie ÚOK pre chov králikov. CV zvierat v Nitre, tu sa nám termín jej
konania kryje s termínom výstavy Moravia Brno, preto komisia navrhuje predsedníctvu RR ako aj
výstavnému výboru v Nitre, preložiť termín našej CV zvierat na november 2021. ÚOK upozorňuje
výstavný výbor v Nitre, že pán Promberger má už podpísanú zmluvu s výstavou Moravia Brno a teda
na našej CV by nemohol byť. I.Líška informoval komisiu o platných K,R a V chovoch na rok 2021,

komisia dodatočne schválila uznané R a V chovy z roku 2020.I.Líška ďalej informoval komisiu
o prihláške p.J.Paliska na výskumný chov králika Drinovský biely .Komisia tento chov nepovolila, treba
prepracovať navrhnutý štandard králika a to hmotnosť králika jeho hornú ako aj spodnú hranicu,
ktorá sa kryje s Viedenským bielym králikom ako aj treba uviesť presnú dĺžku ušníc v prípustných
a neprípustných chybách. Zasadnutie komisie bolo ukončené o 18.20 hod.

Uznesenie zo zasadnutia ÚOK pre chov králikov konanej dňa 17.6.2021 v Žiline-Strážove.
ÚOK králikov schvaľuje:
1./ Program zasadnutia komisie
2./ Za zapisovateľa I.Líšku a overovateľov zápisnice, celá komisia.
3./ Termín školenia posudzovateľov králikov a to 11.7.2021 v Martine
4./ Termín prijímacích skúšok adeptov na 10.7.2021 v Martine
5./ Termín školenia registrátorov na 10.7.2021 v Martine.
6./ Poskytnutie jedného ks vzorníka každému adeptovi, ktorý zloží prijímacie skúšky.
7./ Regeneračné chovy králikov a to: Ján Šiculiak-LLč, Daniel Benko-Rex hav, Martin Švec-LLm, Tomáš
Barantal-LLm,LL divm, Ján Sabaka- ZRexjap.
8./ Výskumné chovy- Monika Tóthová- Zteddy, Jozef Šoltýs- ŠOčmo, Jozef Bijalko-ŠOčmo, Jaroslav
Miškovic-ŠOčmo.

ÚOK králikov berie na vedomie:
1./ Informácie o projekte Elektronická plemenná kniha králikov
2./ Informáciu o príprave INTERKANINU
3./ Informácie o príprave CVMK v Hniezdnom a o CV zvierat v Nitre

ÚOK králikov ukladá:
1./ Vypracovať pozvánky na školenie posudzovateľov králikov a na kurz adeptov: zodp.Ing.M.Supuka
2./ Vypracovať pozvánku na školenie oblastných a klubových registrátorov:zodp. M.Sládek
3./ Zabezpečiť priestory na školenia a nový kurz: zodp. M.Sládek a I.Líška
4./ Informovať šlachtiteľa Drinovského králika p.J.Paliska, aby prepracoval navrhnutý štandard
králika: zodp.I.Líška

V Žiline-Strážove dňa 17.6.2021

Zapísal: I.Líška

