Výsledok registrácie mláďat králikov v SR za rok 2012.
Registráciu zaslali nasledovné okresy a kluby:
Trnava
Trenčín
Nové Mesto nad Váhom
Prievidza
Nitra
Topoľčany
Žilina
Kys. Nové Mesto
Lipt. Mikuláš
Martin
Námestovo
Rim. Sobota
Zvolen
Žiar nad Hronom
Humenné
Vranov nad Topľou
Ústr. registrácia /90/
Spolu:

479 kusov
233
166
198
1180
140
198
272
533
206
533
172
179
179
431
903
38
6 042 kusov

Kluby
739
KCH NoS a ČS
KCH činčily veľkej
916
KCH národných plemien a rexov
858
KCH angórskych králikov
12
KANINO
1 250
KCH králikov baranovitých
325
KCH meklenburských králikov
160
KCH zdrobnených králikov
181
Plemenné chovy
38
Výskumné a regeneračné chovy
275
Spolu
4 754 kusov
S p o l u za rok 2012

10 796 kusov

Registráciu nezaslali nasledovné okresy, čo skresľuje výsledky registrácie mláďat králikov na
Slovensku: Bratislava, Dunajská Streda, Galanta, Senica, Pov. Bystrica, Komárno, Nové Zámky,
Prešov, Bardejov, Poprad, Michalovce, Spišská Nová Ves, Trebišov.
Neviem, či sa v týchto okresoch neregistruje, alebo sú neschopní funkcionári, aby zhodnotili
svoje výsledky. Tým ale ochudobňujú celkový výsledok slovenského králikárstva a počtu králikov
na Slovensku.
Druhá vec, čo ma najviac trápi sú chovateľské kluby. Chovatelia sústredení v kluboch si hovoria
špecialisti a tým sa aj hrdia. Neviem, či nemajú chuť, alebo funkcionárov, aby svoju úspešnú
činnosť dali aj na papier a podporili aj výsledky za celé Slovensko. Sú to kluby, ktoré to nepovažujú
za potrebné už viac rokov.
Kluby, ktoré si neplnia svoju povinnosť sú nasledovné:
KCH belgických obrov, KCH viedenských králikov, KCH veľkých svetlých strieborných, KCH
zoborského králika, KCH anglických strakáčov, KCH holandských a hototských králikov. Nech
členské schôdze klubov túto skutočnosť zvážia, ide o reprezentáciu práce klubov.
V zmysle platného Registračného poriadku pre registráciu a tetovanie králikov v SR majú

oblastní a kluboví registrátori povinnosť po skončení kalendárneho roku previesť vyhodnotenie
registrácie podľa plemien a toto zaslať najneskôr do 31.12. kalendárneho roku ústrednému
registrátorovi.
Pavol Haspra
ústredný registrátor králikov

