
Zápisnica z riadnej Konferencie ZŠO 14.8.2021 OC MAX Nitra, Bowling Place 
 
Zúčastnení : Prítomní členovia sa prezentovali 46 mandátmi z celkového počtu 51. Neprítomní 
Gooddart Prešov (3 mandáty) a Dart Klub Bardejov (3 mandáty). Ostatní prítomní v zmysle 
delegačného listu.  
 
 

- Kontrola uznášaniaschopnosti  
Jednotliví delegáti predložili svoje mandáty a po ščítaní prítomných mandátov predseda 
konštatoval, že Konferencia je uznášania schopná.  

 
- Schválenie navrhovaného programu 

Následne predseda prečítal navrhovaný program Konferencie. Následne bol program 
Konferencie schválený jednohlasne.  
 
Program :  

- Hlasovanie o odobratí, či ponechaní hlasovacieho práva členom, ktorí nemajú voči ZŠO 
vysporiadané finančné záväzky 

- Oznámenie člena kontrolnej komisie o dostúpení z funkcie 
- Voľba predsedu kontrolnej komisie 
- Návrh VV ZŠO na prerozdelenie dotačných peňazí ZŠO ( Kirchner, Pocklan, Šulc ) 
- Správa o stave financií a hospodárenia s nimi. ( Šulc, Kirchner ) 
- Návrh štruktúry súťaží klasické šípky ( Šulc ) 
- Návrhy na prijatie ďalších členov do radov ZŠO (Hlohovec, Senica) 

 
Vedenie schôdze – Karol Kirchner  
Sčítanie hlasov - Karol Kirchner  
Zápis o schôdzi Karol Kirchner 
 
Následne pokračovala schôdza podľa schváleného programu 

 
- Hlasovanie o odobratí, či ponechaní hlasovacieho práva členom, ktorí nemajú voči ZŠO 

vysporiadané finančné záväzky . (Niektorí členovia nemajú zaplatený minimálne potrebný 
počet licencií , ktorý je stanovený na 12 )   
Vzhľadom na mimoriadne obdobie bola platnosť hráčskych licencií predĺžená do 30.6.2022. 
Tento bod programu bol teda zamietnutý ako bezpredmetný.  

   
- Informácia Martina Horečného o vzdaní sa členstva v Kontrolnej komisii 

Martin Horečný oznámil svoje odstúpenie z funkcie mailom 10.8.2021 a to ku dňu 
14.8.2021. Konferencia toto rozhodnutie vzala na vedomie.  

 
- Voľba nových členov a predsedu Kontrolnej komisie  

Do dňa začiatku konania Konferencie žiadny z členov nepredložil návrh na nového člena 
Kontrolnej komisie a preto nebolo možné o žiadnych kandidátoch hlasovať. Zároveň však 
po vzájomnej diskusii členov boli navrhnutí dvaja kandidáti :  
Jana Tokárová do funkcie predsedu kontrolnej komisie 
Milada Bartošová do funkcie člen 
 

- Návrh VV ZŠO na prerozdelenie dotačných peňazí ZŠO ( Kirchner, Pocklan, Šulc )  
Konferencia schválila návrh Výkonného výboru na prerozdelenie finančných zdrojov  
získaných z príspevku uznanému športu, ktorý schvaľuje a prideľuje Ministerstvo školstva 
SR sekcia športu na činnosť v  nasledovnom pomere :  



Klasické šípky 50% príspevku uznanému športu  
Elektronické šípky 50 % príspevku uznanému športu  
V súvislosti s týmto bodom bude toto rozhodnutie Konferencie zakotvené do stanov ZŠO 
formou doplnenia Stanov o tento bod.  Týmto úkonom bol poverený Karol Kirchner.  
Hlasy ZA : 45 mandátov 
Zdržal sa : Roman Pavlovič ( 1 mandát )  
Proti návrhu : 0 mandátov 
 

- Správa o stave financií a hospodárenia s nimi. ( Šulc, Kirchner ) 
Tento bod programu bol presunutý na nasledujúce zasadnutie.  
  

- Návrh štruktúry súťaží klasické šípky ( Šulc ) 
Vzhľadom na pretrvávajúcu mimoriadnu situáciu z dôvodu pandémie, bude sezóna 2021-
2022 prebiehať v provizóriu a termíny jednotlivých turnajov doplňované priebežne, ako to 
bude umožňovať Covid Automat.  

- Návrh štruktúry súťaží elektronické šípky ( Kirchner )   
Do 1.9.2021 bude predložený návrh na pozmenenú štruktúru súťaží, ktorá bude 
prispôsobená mimoriadnej situácii. Bude nastavený model, ktorý by v maximálne možnej 
miere umožnil odohrať čo možno najväčší počet turnajov rátaných do SP. Celý termínový 
kalendár bude ale podliehať aktuálnemu stavu Covid automatu.  
 

- Návrhy na prijatie ďalších členov do radov ZŠO (Hlohovec, Senica) 
Kluby Dart Klub Hlohovec a Bar Klub Senica boli jednohlasne prijatí za členov ZŠO.  
 
 

 
Podpis člena povereného vedením schôdze 
 
Ing. K. Kirchner 
 
 
 
 
 


