
ŠTATÚT KLUBU KANINO 

Všeobecné ustanovenie 

Klub KANINO bol založený na ustanovujúcej schôdzi v Leviciach v roku 1976.  Združuje chovateľov králikov 

týchto čistokrvných plemien: Kalifornský, Nitriansky, Novozélandský, Kuní veľký , Burgundský, Originálny 

červený Burgundský a Siamsky veľký. 

Klub je špecializovanou organizačnou zložkou zväzu, združuje chovateľov-členov  zväzu za účelom plnenia 

vyšších úloh, najmä šľachtenia nimi chovaných zvierat.  

V klube nie je možné zakladať členstvo vo zväze. 

Klub má celoštátnu pôsobnosť, metodicky je riadený ústrednou králikárskou komisiou. 

Poslanie klubu 

Vytvárať podmienky pre rozvoj chovateľskej činnosti v nadväznosti na osvedčené tradície v chovateľstve a na 

výsledky nových vedeckých poznatkov. 

Zabezpečiť cieľavedomú riadenú plemenitbu zvierat, zvyšovať úroveň plemien združených v klube, zvyšovať 

ich úžitkové vlastnosti a zlepšovať exteriér. 

Evidovať druhy a počty zvierat, zabezpečovať ich tetovanie, usmerňovať kontrolované chovy, viesť plemenné 

knihy. 

Zvláštnu pozornosť venovať genofondu národných plemien králikov. 

Propagovať výsledky práce členov klubu organizovaním klubových výstav -špeciálok a klubových expozícií na 

vopred členskou schôdzou schválených výstavách. Na vybraných výstavách zabezpečiť typizáciu zvierat. 

Podieľať sa na plnení úloh zväzu v súlade so všeobecnými právnymi predpismi, podľa Stanov zväzu, podľa 

vlastného plánu práce a finančného rozpočtu. 

Členstvo v klube 

Členstvo v klube môže byť individuálne, kolektívne a čestné. 

Individuálne členstvo  

Individuálne členstvo v klube je dobrovoľné a podmienené tým, že člen klubu musí byť členom základnej 

organizácie Slovenského zväzu chovateľov a byť aktívnym chovateľom jedného z plemien zaradených 

v klube. 

Záujemca o členstvo zašle výboru klubu prihlášku za člena klubu.  Výbor klubu na svojej výborovej schôdzi 

príjme  záujemcu za čakateľa klubu. Výbor na najbližšej  členskej schôdzi navrhne čakateľa na prijatie za 

člena, ktorá ho hlasovaním zvolí za riadneho člena klubu. 

Kolektívne členstvo 

Kolektívnym členom môže byť právnická osoba, ktorá sa chce aktívne podieľať na plnení úloh klubu alebo 

chce aktívne podporovať jeho rozvoj. 



Kolektívne členstvo vzniká na základe písomnej prihlášky a zmluvy v písomnej forme uzatvorenej zástupcom 

klubu a zástupcom právnickej osoby. 

Čestné členstvo 

Čestným členom môže byť osoba s mimoriadnymi zásluhami o rozvoj klubu. Čestné členstvo udeľuje členská 

schôdza klubu za súhlasného vyjadrenia prijímaného člena. 

Zánik členstva 

Oznámením o ukončení členstva v klube. 

Rozhodnutím o vylúčení zo zväzu v zmysle disciplinárneho poriadku zväzu. 

Nezaplatením členského príspevku v termíne do 31.1. bežného roku. 

Vylúčením za hrubé porušenie Štatútu alebo poškodzovanie dobrého mena klubu. 

Úmrtím člena. 

Zánikom členstva stráca bývalý člen všetky práva voči klubu, ktoré vyplynuli z jeho členstva. 

Členstvo v klube ako i registráciu králikov môže dočasne pozastaviť výbor klubu, ale len do konania 

a rozhodnutia členskej schôdze. 

Práva a povinnosti členov 

Člen klubu má tieto práva: 

a/zúčastňovať sa na schôdzach klubu a vystavovať na klubových výstavách, 

b/hlasovať, voliť a po dosiahnutí 18 rokov byť volený do funkcií klubu, 

c/podávať návrhy, námety, sťažnosti a uplatňovať otázky týkajúce sa činnosti klubu, 

d/požadovať plnenie uznesení z členských schôdzí, 

e/registrovať svoj odchov u klubového registrátora, zapisovať svoje odchovy do plemennej knihy, požadovať 

o založenie kontrolovaného chovu, 

f/odvolať sa proti rozhodnutiu klubu k vyšším nadriadeným orgánom, 

g/rozhodnutím o vylúčení z klubu formou disciplinárneho konania. 

Člen klubu je povinný: 

a/riadiť sa pokynmi výboru a uzneseniami členskej schôdze, riadiť sa Štatútom klubu, 

b/platiť členské príspevky, prípadne ďalšie príspevky schválené  členskou schôdzou, 

c/zúčastňovať sa na členských schôdzach, aktívne pracovať a vykonávať funkcie, do ktorých bol zvolený, 

d/chovať čistokrvne a rozmnožovať králiky príslušných plemien a registrovať ich podľa zásad klubu, 



e/v klubovej a zväzovej práci sa riadiť pravidlami a zásadami chovateľskej a spoločenskej etiky. 

Orgány klubu 

Orgánmi klubu sú:  členská schôdza, výbor klubu a kontrolná komisia. 

Členská schôdza 

a/Rozhoduje o prijímaní nových členov, prípadne ukončení ich členstva, 

b/kontroluje a hodnotí ako výbor klubu plní úlohy plánu práce, uznesenia členskej schôdze, uznesenia 

a smernice vyšších zväzových orgánov, 

c/odvoláva členov výboru a kontrolnej komisie pre neplnenie povinností, 

d/doplňovacou voľbou volí nových členov výboru a členov kontrolnej komisie. 

Výročná členská schôdza mimo vyše uvedených úloh: 

a/hodnotí činnosť za sledované obdobie, schvaľuje plán práce a rozpočet na ďalšie obdobie, 

b/vyjadruje sa k plneniu plánu práce, rozpočtu a celkovému hospodáreniu klubu, 

c/v predzjazdovom období volí na príslušné volebné obdobie členov výboru, kontrolnú komisiu, poradcov 

chovov a členov typizačnej komisie, 

d/schvaľuje výšku členských príspevkov, prípadne výšku účelových príspevkov pre klub. 

Výbor klubu 

a/riadi činnosť klubu medzi členskými schôdzami. Za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi, 

b/zabezpečuje plnenie všetkých úloh, ktoré je potrebné realizovať medzi členskými schôdzami. Úlohy, ktoré 

patria do výlučnej kompetencie členskej schôdze, môže vykonať len v mimoriadnych a neodkladných 

prípadoch a musia byť dodatočne schválené členskou schôdzou, 

c/pripravuje návrh plánu práce a návrh rozpočtu na príslušný rok a predkladá ich členskej schôdzi na 

schválenie, 

d/zo svojho stredu si volí predsedu, podpredsedu, tajomníka, pokladníka, registrátora, prípadne  ďalších 

členov výboru podľa potreby. S výsledkami oboznámi výročnú členskú schôdzu, 

e/jedenkrát ročne vydáva klubový spravodaj, 

f/koordinuje prácu poradcov chovu, 

g/spracováva výstavné podmienky, organizačné a finančné zabezpečenie klubovej špeciálky a tieto dáva 

schváliť členskej schôdzi, 

i/vyhotovuje zápisnice zo zasadnutí klubu a členských schôdzí a uschováva dokumentáciu vzťahujúcu sa na 

činnosť klubu,  

h/ schôdzu výboru klubu zvoláva tajomník po dohode s predsedom minimálne raz za rok. 



Kontrolná komisia klubu 

Je volená členskou schôdzou, pracuje v trojčlennom zložení. Zo svojho stredu si volí predsedu. 

Činnosť vykonáva v zmysle smerníc zväzu pre kontrolu. 

Náplňou práce komisie je sledovať hospodárenie klubu, dodržiavanie stanov zväzu, dodržiavanie štatútu 

klubu, plnenie uznesení z členských schôdzí a uznesení vyšších zväzových orgánov. 

Kontrola činnosti a hospodárenia sa vykonáva aspoň jedenkrát ročne. Správa o vykonanej kontrole sa 

písomne predkladá na schválenie výročnej členskej schôdzi. 

Predseda kontrolnej komisie sa zúčastňuje zasadnutí výboru klubu s hlasom poradným. 

Hospodárenie a finančné prostriedky klubu 

Za riadne hospodárenie klubu zodpovedajú členskej schôdzi predseda a tajomník klubu. 

Finančné zdroje pre plnenie úloh klubu sú: 

a/členské príspevky, 

b/príjmy získané z organizovania klubových výstav a expozícií, 

c/ iné príjmy, napr. dotácie, vecné dary, sponzorstvo a iné. 

Hospodárenie klubu sa riadi Smernicami o hospodárení vydaných SZCH. 

Zastupovanie klubu 

Klub zastupuje a v jeho mene koná predseda, podpredseda a tajomník klubu. 

Zánik klubu 

Klub Kanino zaniká: 

a/ak stav členskej základne klesne pod 10 členov, 

b/rozhodnutím králikárskej komisie, ak nevyvíja činnosť po dobu dlhšiu ako 12 mesiacov, 

c/rozhodnutím členskej schôdze, schválenej dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov klubu. 

Úkony vyplývajúce z majetkoprávneho vysporiadania finančných a materiálových prostriedkov vykoná 

päťčlenná komisia, ktorú menuje záverečná členská schôdza klubu. 

Záverečné ustanovenie 

Toto znenie štatútu nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia členskou schôdzou klubu dňa 5.9.2021. 

Týmto dňom stráca platnosť doterajší štatút vydaný v roku 1995. 

 

 



Zásady pre udeľovanie cien na klubových špeciálkach 

Jedným z poslaní klubu je organizovanie klubových výstav. Ich cieľom je propagovať plemená králikov, ktoré 

sú združené v klube, hodnotenie súčasného stavu populácie chovaných zvierat a určovanie ďalšieho 

smerovania šľachtiteľskej práce. 

Klub na svojich špeciálkach a klubových expozíciách udeľuje pre najlepšie zvieratá klubové ceny. 

Ich počet sa riadi určitými zásadami a finančnými možnosťami klubu. 

Ceny sa udeľujú na: 

a/najlepšie ocenených jednotlivcov oboch pohlaví v jednotlivých plemenách, 

b/najlepšie ocenené kolekcie v jednotlivých plemenách 

U jednotlivcov možno udeliť cenu zvieratám oceneným 94 bodmi a viac. 

Pri kolekciách platí zásada, že: 

- sú vystavené minimálne 4 kolekcie od troch chovateľov, 

- najnižší súčet bodov za kolekciu na udelenie majstra klubu je 378. 
 

Pri farebných rázoch, pri nesplnení podmienky vystavenia 4 kolekcii jedného farebného rázu, možno farebné 

rázy zlúčiť – platí pre plemená kuní veľký a siamsky veľký. 

Udeľujú sa nasledovné klubové ceny: 

Jednotlivci: Šampión klubu, Šampiónka klubu na najlepšie ocenené zvieratá v jednotlivých plemenách. 

Pri veľkom počte vystavených zvierat sa udeľuje ďalší titul, a to vícešampión a vicešampiónka. 

Na ďalšie kvalitné zvieratá sa udeľujú čestné ceny. Ich počet sa odvodí od počtu vystavených zvierat tak, aby 

na každé 20. zviera bola táto cena udelená. 

Kolekcie: udeľuje sa cena Majster klubu. 

Táto cena sa udeľuje na najlepšiu kolekciu králikov – kolekcia K4 alebo K2+2. 

Pri rovnakom počte bodov má prednosť kolekcia, kde je: 

- viac samíc v kolekcii. 

Pri veľkom počte vystavených kolekcií možno udeliť cenu prvý a druhý vícemajster. 

Rozdelenie týchto cien je v plnej kompetencii posudzovateľov. Pri ich udeľovaní však musia rešpektovať tieto 

zásady. 

 



Putovný pohár: udeľuje sa na najlepšiu štvorčlennú kolekciu súrodencov z jedného vrhu. Udeľuje sa  na jeden 

rok. Ak ho chovateľ získa trikrát za sebou, alebo trikrát za päť rokov, získava ho do trvalého vlastníctva. 

Ďalšie ceny udeľované na klubových výstavách: 

Memoriál Jozefa Ulrycha - zakladateľa klubu a chovateľa Nb králikov. Cenu udeľuje typizačná komisia na  

samičku Nb. 

Memoriál Doc. Ing. Zelníka - zakladateľa klubu a šľachtiteľa Ni králikov. Cena sa na samčeka Ni králika 

s genotypom GG. Cenu udeľuje typizačná komisia. 

Súťaž o najúspešnejšieho chovateľa v jednotlivých plemenách. Vyhodnocuje sa každý rok. 

Hodnotí sa: 6 najlepšie ocenených vlastných králikov registrovaných  v klube alebo v ústrednej registrácii 

narodených v hodnotenom alebo v predchádzajúcom roku. Králik započítaný do hodnotenia 

v predchádzajúcom roku sa do súťaže v nasledujúcom roku nezapočítava. Každý králik môže byť do súťaže 

započítaný len raz. 

Hodnotenie králikov predikátom s uvedením bodov v zátvorke na celoštátnej výstave alebo klubovej 

špeciálke sa uznáva akoby bol králik ocenený bodovo.  

Poradie v súťaži o najlepšieho chovateľa sa určí spočítaním udelených bodov u králikov zaradených do 

súťaže.  

 


