Založenie klubu chovateľov králikov Liptovského Lyska
Slovo na úvod...
Vážení priatelia, chovatelia králikov Liptovského Lyska “LL“.
Srdečne Vás pozdravujem a prajem všetko najlepšie, hlavne zdravia, šťastia, úspechov
v rodine a v chovateľstve.
Dostáva sa Vám do rúk prvé číslo Spravodaja klubu. Budeme sa snažiť Vás o všetkom
informovať.
Dňa 20.04.2013 sa v Liptovskom Mikuláši uskutočnila ustanovujúca členská schôdza klubu
chovateľov králikov LL. Prítomní členovia si zvolili výbor klubu a kontrólnu komisiu
s mandátom na dobu jedného roka. Potom sa uskutočnia nové voľby výboru klubu na štyri
nasledujúce roky.
Dostáva sa k Vám kompletný adresár členov klubu, včetne zápisnice a výboru klubu z tejto
schôdze.
Pri každom ďalšom vydaní Spravodaja budeme uverejňovať inzerciu t.j. predaj a kúpa nášho
klubového plemena. Je preto na Vás všetkých členov, aby ste oznamy tohto obsahu zasielali
mailom
Prípadne poštou na adresu tajomníka klubu pána Laca.
Aj noví záujemcovia o členstvo v klube nech sa obrátia na tajomníka klubu, ktorý poskytne
potrebné informácie a zašle Vám aj prihlášku do klubu. Taktiež privítame príspevky a názory
na činnosť klubu, ktoré Isto obohatia náš klub a budú uverejnené v Spravodaji.
Prosím všetkých členov, aby svoje odchovy mladých králikov, ktoré zaregistrujú a zatetujú
prednostne ponúkli členom klubu, alebo záujemcom o členstvo a to preto, aby sa nám
nestrácal pekný chovný materiál medzi neregistrivaných čiže len úžitkových chovateľov.
Klubová registrácia mláďat sa bude vykonávať až nám králikárska komisia pri SZCH RR schváli
klub LL.
Všetky potrebné doklady pre založenie klubu sme odoslali na Slovenský zväz.
Samostatnú klubovú registráciu budeme môcť vykonávať po vyhotovení razítok klubu,
ktoré zabezpečí SZCH RR. Dovtedy musíme všetci členovia klubu registrovať svoje odchovy
u svojho doterajšíeho registrátora v mieste svojho bydliska.
Na záver tohto príhovoru Vás chcem pozvať na takzvaný nultý ročník výstavy králikov
Liptovský Lysko 14.12.2013 v Likavke v spolupráci s miestnou ZO.
Nakoniec Vám prajem veľa síl, trpezlivosti a zdravia v každodennom živote.

Predseda klubu: Jozef Červeň

Výbor Klubu LL
Predseda :

Červeň Jozef

Tajomník :

Laco Ivan

Podpredseda :

MVDr.Bystriansky Blažej

Hospodár – pokladník : Bc.Socháň Ján
Registrátor :

Slebodník Anton

Kontrolna komisia :
Predseda :

Tomčík Igor

Členovia :

Stotka Michal

ZÁPISNICA
z členskej schôdze klubu chovateľov Liptovského Lyska
konanej dňa 20.4.2013 v Liptovskom Mikuláši.

Program schôdze :
1. zahájenie
2. schválenie programu
3. voľba volebnej komisie a zapisovateľa
4. prednesenie návrhu plánu činnosti klubu na 1 rok
5. diskusia – rôzne, každý prítomný člen môže predniesť svoj návrh na činnosť klubu
6. voľba členov výboru a kontrolnej komisie
7. schválenie uznesenia a plánu činnosti klubu
8. záver – vykoná novozvolený predseda

Prítomní:

13 členov

Neprítomní:

6 členov

ospravedlnili sa telefonicky

UZNESENIE č. 2013
z riadnej členskej schôdze klubu chovateľov Liptovského Lyska.

A/ Schvaľuje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Program rokovania členskej schôdze
Voľbu návrhovej komisie a zapisovateľa
Prijatie prihlášok členov klubu Liptovského Lyska
Návrh činnosti klubu Liptovského Lyska
Voľbu členov výboru a návrhovej komisie
Sídlo klubu Liptovský Lysko v Liptovskom Mikuláši

B/ Ukladá:
1. Novozvolenému predsedovi zaslať všetok potrebný materiál na SZCH RR a králikárskej komisii
2. Zvolať výbor min. 2 – 3 týždne pred výročnou schôdzou klubu Liptovského Lyska
3. Tajomníkovi doplniť zoznam o nových členov a poslať ho všetkým členom klubu

C/Záver:
Novozvolený predseda zhodnotil priebeh rokovania a poďakoval všetkým za účasť.
Uznesenie bolo jednohlasne schválené.

Zapísal: Ivan Laco

Zoznam členov klubu LL
Červeň Jozef
Vitališovce 362, 031 04 Liptovský Mikuláš
Tel: 0948/048663 mail: ziarlm@ziarlm.sk
www.lysko.polnoobchod.sk
chová: LL – divosfarbený,LL – modrodivoký, LL – čierny
Laco Ivan
ČSA 689, 034 95 Likavka
Tel: 0903/493291
www.viedenskymodry.wbl.sk
chová: LL – divosfarbený, LL – čierny

mail: ivan.laco@post.sk

Slebodník Anton
Štúrova 32, 054 01 Levoča
Tel: 0907/933302 mail: stol.sleb@centrum.sk
chová: LL – čierny, má výskumný chov na LL – činčilový
Šobek Jaroslav
Brestov 161, 066 01 Humenné
Tel: 0915/935676
www.nasechovy.weblahko.sk
chová: LL – divosfarbený,LL - modrodivoký
Šobek Ľubomír
Ševčenkova 6,066 01 Humenné
chová: LL – divosfarbený

mail: j.sobek@zoznam.sk

Tel: 0907/920661

Bc.Socháň Ján
Veterná Poruba 100, 031 04 Lipt.Mikuláš Tel: 0917/905691
chová: LL – divosfarbený
Čatloš Dušan
Stošice 297, 031 04 Lipt.Mikuláš
chová: LL – divosfarbený

Tel: 0949/844166

MVDr.Bystriansky Blažej
Klín 360, 029 41 Klín
Tel: 0903/695710
chová: LL – divosfarbený

mail: catlosova.z@zoznam.sk

mail: blazejb@centrum.sk

Stotka Michal
Klatova Nová Ves 409, 958 44 Prievidza
Tel: 0944/541281
chová: LL – divosfarbený,LL – modrodivoký
Hadvig Rudolf
Chorvatsky grob Hlavný dvor 3,900 25 Čierna Voda
Má záujem chovať LL
Chlepko Peter
Liptovská Lužna 1121, 03472
chová: LL – čierny
Chren Peter
Hlavná 319, 951 93 Nachulince
chová: LL – divosfarbený

mail: sobaklm@gmail.com

Tel: 0918/539197

mail: michal.stotka@gmail.com

Tel: 0944/940201 mail: rudolfhad@gmail.com

mail: bachbau@zoznam.sk

Tel: 0908/468108 mail: peterchren@azet.sk

Mgr.Filičko Michal
Zimná 887/3, Stará Ľubovňa , 06401 Tel: 0948/541641
chová: LL – divosfarbený

mail: michal.filicko@gmail.com

Kopáč Jaroslav
Prečin 28, 018 15 Považská Bystrica Tel: 0915/703166
chová: LL – divosfarbený,LL – modrodivoký, LL – čierny

mail: jarocoach21@gmail.com

Forgáč Ján MCH
Beňadovo ,02963 Mútne
chová: LL – divosfarbený

Tel: 0915/237742

Antoliková Jaroslava MCH
Hažin nad Cirochou 9, 067 83
chová: LL – divomodrý

Tel: 0907/265168

Antolik Pavol
MCH
Hažin nad Cirochou 9, 067 83
chová: LL – divomodrý

Tel: 0915/255790

Antolíková Antónia MCH
Hažin nad Cirochou 9, 067 83
chová: LL – divomodrý

Tel: 0917/237829

Lacika Roman
Klatova Nová Ves 480,95 844
Tel: 0907/313337
chová: LL – divosfarbený,LL – modrodivoký
Tomčík Igor
Školská 477,03495 Likavka

mail: janci1842001@azet.sk

mail: michal.stotka@gmail.com

Tel: 0918/643607

Divosfarbený
Názov plemena
Liptovský Lysko (LL)

Genotyp
AA BB CC DD GG ss

Charakteristika
Stredné plemeno s veľmi dobrou až výbornou rastovou schopnosťou a mäsovou výťažnosťou,
k čomu ho predurčuje jeho pôvod. Plemeno vzniklo krížením králika Viedeňského divoko
sfarbeného a Holandského divoko sfarbeného, pričom na novošľachtenom plemeni vyniká
kresba hlavy, ktorú tvorí biela lyska začínajúca sa na bielom motýliku a končiaca pri koreni
ušníc. Je to vlastne prvý stupeň holandskej strakatosti a udržať ho bude veľmi náročné, takže
plemeno poskytuje dostatok priestoru aj na šlachtiteľskú prácu.

Mesačné prírastky živej hmotnosti
Mesiac 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
kg 0,45 0,85 1,40 1,95 2,5 3,0 3,5 4,0

Divomodrý
Názov plemena
Liptovský Lysko divomodrý (LL dm)

Genotyp
AA BB CC dd GG ss

Charakteristika
Stredné plemeno s veľmi dobrou rastovou schopnosťou a mäsovou výťažnosťou, zhodujúcou
sa s plemenom Liptovský Lysko divosfarbeným. Tento nový farebný ráz vznikol z LL-div. Pri
jeho vyšľachtení sa občas vyskytli jedince modrodivé, keďže zdedili skrytú recesívnu vlohu d.
Tento faktor sa prejavil fenotypove po čiastočnom príbuzenskom spojení v predošlých
generáciách.Jedince typovo a kresbovo totožné modrodivé treba došľachtiť s viedenskými
modrodivými. Do ďalšieho chovu treba zaraďovať len králiky s požadovanou bielou kresbou
hlavy, ktorú tvorí biela lyska začínajúca sa na bielom motýliku a končiaca sa pri koreni ušníc.

Mesačné prírastky živej hmotnosti
Mesiac 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
kg 0,45 0,85 1,40 1,95 2,5 3,0 3,5 4,0

Čierny
Názov plemena
Liptovský Lysko čierny (LL č)

Genotyp
AA BB CC DD gg ss

Charakteristika
Stredné plemeno s veľmi dobrou rastovou schopnosťou a mäsovouvýťažnosťou, zhodujúcou
sa s plemenom Liptovský Lysky divosfarbený. Krycia farba tela je totožná s králikom
plemena Viedenský čierny, s miernym leskom. Brucho je o niečo matnejšie. Na hlave králika
vyniká kresba hlavy, ktorú tvorí biela lyska, začínajúca sa na bielom motýliku a postupne
zužujúca sa pri koreni ušníc.

Mesačné prírastky živej hmotnosti
Mesiac 1.
kg

2.

3.

4.

5. 6. 7. 8.

0,45 0,85 1,35 1,85 2,3 2,7 3,2 3,7

Z výročnej členskej schôdze
Vážení priateľia chovatelia:
Srdečne Vás aj ja vítam na našej prvej výročnej členskej schôdzi klubu chovateľov Liptovského
lyska. Za týždeň bude tomu 8 mesiacov, ako sme sa zišli v Liptovskom Mikuláši 20.4.2013.
Bol to základ a prvý krok na to, aby sme sa mohlí spolu nielen spoznávať, ale hlavne napredovať
v chove pekného slovenského plemena Liptovského lyska. Čaká nás veľa práce, aby sme sa dostali na
úroveň popredných králikárskych klubov na Slovensku.
Podľa mojich vedomostí je ich 17 a my sme najmladší 18-ty. Ja však verím, že cieľavedomou
a trpezlivou prácou to v našich chovoch za pár rokov dosiahneme.
Moje samotné zhodnotenie činnosti klubu ja samozrejme subjektívne. Myslím si, ale že je pravdivé.
Ďakujem všetkým členom klubu, ktorí sa akoukoľvek mierou podielali na činnosti klubu.
Najviac ďakujem členom dočasného výboru. Členstvo v klube je vlastne vyššia forma a úroveň
vlastného chovu. Každý by mal byť na to hrdý, že sa môže podielať na skvalitňovaní a rozširovaní
králikov Liptovského lyska. Ľahšie sa chová už schválený a osvedčený druh králikov akého koľvek
plemena, ako odchovať a vybrať do chovu králiky takého mladého plemena, ako je naše.
No ešte ťažšie sa šlachtí a odchováva nový farebný ráz.
Máme však v klube chovateľov, ktorí sa na túto ťažkú a zodpovednú prácu dali.
Pán Slebodník Antón šľachtí LL činčilového ktorého vystavoval na výstave mláďat v Košiciach
a môžeme ho vidieť aj na klubovej výstave. Tento rok začali so šlachtením Liptovského lyska modrého
páni Jozef Červeň a Ivan Laco. Všetky farebné rázý sú schválené králikárskou komisiou.
Treba mať na pamäti, že najkrajšie čo doma odchováme snažíme sa aj spropagovať akoukoľvek
formou a najlepšie na výstavách.
Samotný predaj uprednostňujeme medzi členmi klubu najlepšie po odcenení na naších klubových
výstavách.
Ako som už na začiatku spomenul, čaká nielen novozvolený výbor, ale nás všetkých veľa práce.
Musíme po volbách výboru schváliť plán práce na rok 2014.
Navrhujem novozvolenému výboru nasledovné:
Vypracovať do konca roku 2014 štatút klubu /Smernice/.
Prejednať finančné hospodárenie klubu do budúcnosti.
Registrovať odchované mláďatá len cez klubového registrátora.
Do plánu práce zakotviť ako úlohu stálu pre všetkých členov klubu nábor nových členov.
Pre vstup do klubu je podmienka, že musí byť členom SZCH.
Treba pokračovať v organizovaní špeciálnych výstav, spojených s konaním výročných schôdzí.
Akýkoľvek majetok, ktorý sa nadobudne počas trvania klubu treba zaregistrovať u hospodára klubu.
Vypracovať do konca tohto volebného obdobia t.j.4 roky, typizačné kódy pre chov králikov pre všetky
farebné rázy.
Do konca volebného obdobia vypracovať podmienky /hodnotiace/ za ktorých môže byť králik
zapísaný do plemenných kníh.
Vypracovať propozície klubovej súťaže do konca prvého volebného roku a dať ich schváliť na
najbližšej členskej schôdzi.
Zároveň treba navrhnúť o aké ceny by sa v klube súťažilo.
Výbor klubu by mal zaviesť evidenciu ocenených členov klubu zo všetkých klubových výstav.
Všetky tieto návrhy, ktoré som tu predniesol, nechávam na diskusiu pre všetkých Vás.
Na záver môjho hodnotiaceho príhovoru, Vám prajem veľa zdravia, chovateľských úspechov a šťastia
v rodine aj chovoch.

Jozef Červeň – predseda klubu

ZÁPISNICA
z výročnej členskej schôdze klubu chovateľov Liptovského Lyska
konanej dňa 14.12.2013 v Likavke.

Program schôdze :
9. zahájenie
10. schválenie programu
11. kontrola uznesenia za rok 2013
12. voľba volebnej komisie a zapisovateľa
13. správa o činnosti za rok 2013 a plánu činnosti klubu na ďalšie volebné obdobie
14. registrácia králikov za rok 2013
15. diskusia – rôzne, každý prítomný člen môže predniesť svoj návrh na činnosť klubu
16. voľba členov výboru a kontrolnej komisie
17. schválenie uznesenia a plánu činnosti klubu
18. záver – vykoná predseda klubu

Prítomní:
Neprítomní:

11 členov
9 členov ospravedlnení telefonicky

UZNESENIE č. 2013
z riadnej výročnej schôdze klubu Liptovského Lyska

A/ Schvaľuje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Program výročnej schôdze
Voľbu návrhovej komisie a zapisovateľa
Návrh činnosti klubu a plán práce na ďalšie obdobie
Voľbu členov výboru na 4 ročné obdobie
Členský príspevok 10 € na člena /na mladých chovateľov sa poplatok nevzťahuje/
Vypracovať štatút klubu

B/ Ukladá:
1. Výboru klubu vypracovať typizačné kódy na všetky uznané farebné rázy
2. Vypracovať propozície vyhodnotenia klubových výstav
3. Tajomníkovi klubu oboznámiť neprítomných členov s uznesením

C/ Záver:
Uznesenie bolo jednohlasne schválené.
Predseda zhodnotil priebeh schôdze a poďakoval všetkým za účasť.

Zapísal: Ivan Laco

Výbor klubu Liptovského Lyska
Schválení kandidáti výboru klubu chovateľov králikov LL a kontrolnej
komisie.

Predseda :

Červeň Jozef

Tajomník :

Laco Ivan

Podpredseda :

MVDr.Bystriansky Blažej

Hospodár – pokladník : Kopáč Jaroslav

Registrátor :

Slebodník Anton

Kontrolna komisia :

Predseda :

Tomčík Igor

Členovia :

Chlepko Peter

Registracia v klube Liptovskeho lyska v roku 2013
divosfarbený
Červeň Jozef

5

Ján Forgač

4

Anton Slebodnik
9

Regeneračny chov LL činčilový
LL modrý

V Levoči 15.1.2014

spolu

7

12
4

Laco Ivan

Spolu

čierny

4

4

25

25

36

45

88
3

Anton Slebodnik
registrator

