
Program Konferencie ZŠO, 11.8.2022 Brezno 

Kontrola uznášaniaschopnosti :  

Na začiatku schôdze prebehla kontrola uznášania schopnosti. Prezentovali sa nasledovné 

subjekty .  

PDC Košice   5 mandátov 

DC Brezno   5 mandátov 

MPB Darts   3 mandáty 

DC Nové Zámky   3 mandáty 

DC Prievidza   3 mandáty 

DC Hlohovec   3 mandáty 

MCasino Nováky  3 mandáty 

Garžol Bardejov  3 mandáty 

Zväz Komp.Športov  2 mandáty 

Slovenská šípk. Federácia 2 mandáty 

DC Zlaté Moravce  1 mandát 

Šípkarský klub Vrútky  1 mandát 

Spolu z celkového počtu 48 platných madátov sa prezentovalo 34. Mohli sme teda 

konštatovať, že Konferencia je uznášania schopná.  

Nasledovalo hlasovanie za schválenie programu schôdze. Program schôdze bol schválený 

jednohlasne 34 – 0.  

Vedenie schôdze –  Karol Kirchner 

Sčítanie hlasov -  Karol Kirchner 

Zápis o schôdzi  Karol Kirchner 

1. Prijatie nových klubov za členov ZŠO, ktorí dostali pozvánku :  

Darts Club Vištuk – pán Grúber 

DC Poprad – pán Strnisko 

DC Šaľa – pán Kubovič 

DC Topoľčany – pán Piterka 



DC Levice – pán Markievič 

DC Rožňava – pán Klementy 

 

Všetkých 6 uchádzačov dostalo pozvánku členstva v ZŠO. Predseda ZŠO konštatoval, že Stanovy 

všetkých uchádzačov spĺňajú základnú podmienku, že ich činnosť je zameraná na šípkarský šport. 

Všetci uchádzači sú povinní do konca augusta deklarovať minimálne 12 hráčov klubu a vyplatiť za nich 

licencie. Splnením tejto podmienky sa stanú plnohodnotným členom ZŠO.  

Nasledovalo hlasovanie za schválenie prijatia všetkých uchádzačov za stanovených podmienok. 

Hlasovanie prebehlo jednohlasne pomerom hlasov ZA-34, PROTI – 0, ZDRŽALI SA- 0 

 

2. Príprava steelovej sezóny 2022 – 2023 , zhodnotenie účasti juniorov na Eurocupe 2022 

v Budapešti. ( F. Šulc ) 

K bodu 2 sa vyjadril  František Šulc, ktorý informoval členov o pripravovaných zmenách v sezóne 

2022/2023 pre klasické šípky. Zároveň informoval, že pracuje na veľmi dôležitej Zmluve o spolupráci 

so spoločnosťou NIKÉ na ďalšie tri sezóny. Konkrétne úpravy pravidiel sezóny budú prejednávané 

v ďalších bodoch programu Konferencie.  

Krátko zhodnotil vystúpenie juniorov na Eurocupe v Budapešti. Vyzdvihol výborný výsledok 

dvojice Čverha-Kočík, ktorí získali v kategórii dvojíc 3. miesto  

 

 

3. Príprava softovej sezóny 2022 – 2023, zhodnotenie účasti slovenskej reprezentácie na ME 

v Španielsku. ( K. Kirchner )  

K bodu 3 sa vyjadril K. Kirchner, ktorí členov informoval predovšetkým o výborných 

umiestneniach našej reprezentácie na ME v Španielsku.  Historický prvý titul Majsterky Európy 

v kategórii 501 DO vybojovala Lucia Jankovská. Nadviazala tak na skvelé individuálne výsledky 

Martiny Sulovskej a Dominiky Kopkášovej z minulých rokov. Na ME sme získali ešte jednu medailu 

a to bronzovú. Zaslúžila sa o ňu Martina Sulovská v kategórii Cricket.  

Čo sa týka softovej sezóny 2022/2023, jednotlivé zmeny budú obsiahnuté v ďalších bodoch 

programu Konferencie 

 

4. Definícia hráča, povolenia cudzincov na účasť v turnajoch ( pre obe kategórie )  

Na turnajoch kategórií  OPEN, MASTER, TOP môže hrať hráč, ktorý má platnú licenciu a má trvalý, 

alebo dlhodobý pobyt na území Slovenskej republiky.  Hráč preukazuje trvalý pobyt občianskym 

preukazom občana Slovenskej republiky. Ak hráč nie je občanom Slovenskej republiky, alebo nemá 

na Slovensku trvalý pobyt, musí sa preukázať platným dokladom o dlhodobom pobyte, ktorý udeľuje 

Policajný útvar ( oddelenie cudzineckej polície ) v mieste pobytu cudzinca.  

Turnaje kategórie „Majstrovstvá Slovenska jednotlivcov, dvojíc a trojíc“ môže hrať hráč,  ktorý má 

platnú licenciu, má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a je občanom Slovenskej republiky.  

Pre teamových súťažiach družstiev sú povolení na súpiske družstva maximálne dvaja cudzinci, avšak 

v rovnakej fáze zápasu ( aktuálna štvrtina zápasu ) môže za družstvo nastúpiť iba jeden cudzinec. 

Zjednodušene povedané, že v rámci jedného zápasu sa môžu cudzinci v rámci jedného družstva 

vystriedať iba medzi sebou. Za cudzinca je považovaný každý hráč, ktorý nie je občanom Slovenskej 



republiky. Upozorňujem, že medzi cudzincov sú rátaní aj hráči, ktorí síce majú dlhodobý pobyt na 

území Slovenska, no nie sú občanmi Slovenskej republiky.  

Po rozsiahlej argumentácii viacerých prítomných bola sformulovaná otázka pre hlasovnie 

nasledovne:  

Turnajov organizovaných ZŠO,  s výnimkou súťaží pomenovaných ako Majstrovstvá Slovenska, sa 

môže účastniť hráč, ktorý je :  

- Občanom Slovenskej republiky alebo má na území Slovenskej republiky dlhodobý pobyt. Svoj 

dlhodobý pobyt je povinný preukázať potvrdením príslušného oddelenia cudzineckej polície.  

- Má platnú licenciu pre sezónu. 

- Turnaje majstrovstiev Slovenska môžu hrať iba hráči , ktorí sú občanmi Slovenskej republiky.   

Po takto definovanej definícii hráča prebehlo hlasovanie s nasledovným výsledkom :  

ZA : PDC Košice-5, Prievidza-3, Nováky-3, Vrútky-1, Zlaté Moravce-1, Garžoľ Bardejov-3, Slov. 

Šípkarská Federácia-2 = 18 hlasov 

PROTI : DC Brezno-5, DC Nové Zámky-3, MPB Darts-3, DC Hlohovec-3 = 14 hlasov 

ZDRŽALI SA : Zväz Komp. Športov-2 

 Definícia hráč v horeuvedenom znení prešla počtom hlasov 18 z celkového počtu 34 hlasov.  

5. Zavedenie jednorázovej licencie pre turnaje TOP a M SR ( pre obe kategórie ) 

Neregistrovaným hráčom bude umožnené v prípade záujmu hrať turnaj kategórie TOP (SP), že pri 

prezentácii zaplatí jednorazový poplatok vo výške 5 Eur. Tento poplatok bude slúžiť ako jednorazová 

licencia iba pre ten konkrétny turnaj. Hráčom aj naďalej zostáva možnosť pri prezentácii si uhradiť aj 

celoročnú licenciu vo výške 15 Eur. V prípade, že sa hráč registruje priamo na turnaji, celých 15 Eur 

zostáva v kase ZŠO a hráč bude vnímaný ako individuálne zaregistrovaný bez klubovej príslušnosti. 

Zároveň upozorňujeme, že hráč musí spĺňať podmienky bodu 7.  

Otázka pre hlasovanie :  

- Ste „ZA“  návrh v horeuvedenom znení ? Druhá možnosť ste „PROTI“ návrhu 

Po prečítaní bodu programu sme prešli ku hlasovaniu. Návrh prešiel jednohlasne, keď za 

uvedený návrh hlasovali všetci prítomní s počtom hlasov 34.  

6. Definícia príslušnosti hráča ku klubu ( družstvo ) a zároveň ku OZ .  

Stáva sa nám predovšetkým v turnajoch družstiev, že družstvo tvoria hráči registrovaní 

v rôznych OZ. To spôsobuje komplikácie hlavne pri určovaní výsledkov družstva v náväznosti na 

mandáty, ktoré OZ získa. Tento stav nie je dobrý a preto by sme mali zadefinovať jasne a zreteľne 

príslušnosť hráča ku družstvo a ku svojmu OZ.  

K tomuto bodu bude otvorená diskusia a následne sformulovaná otázka pre hlasovanie.  



Hráč sa stáva príslušným klubu v momente, keď sa pod klubom zaregistruje. Hráč môže v danej 

sezóne nastúpiť za iné družstvo iba na základe dohody oboch klubov ( súhlas materského klubu ) .V 

prípade, že materský klub do danej súťaže nepostaví svoje družstvo, nemôže svojmu hráčovi brániť 

v účasti danej súťaže v inom družstve inej organizácie.  Hosťovanie v inom klube platí do konca 

sezóny.   Administratívny poplatok za prestup alebo hosťovanie : 10 Eur. Hlásenie o hosťovaní .  

 V následnej spoločnej diskusii členovi Konferencie dospeli ku sformulovaniu otázky pre 

hlasovanie nasledovne :  

- Hráč je kmeňovým hráčom OZ, u ktorého platí licenciu. Licencia platí na jednu sezónu. 

V danej sezóne hráč nastupuje za toto OZ (materské OZ), alebo družstvo vytvorené OZ do 

všetkých súťaží organizovaných ZŠO.  

- Hráč môže v rámci sezóny nastúpiť za iné OZ alebo iné družstvo vytvorené iným OZ iba 

v prípade, že bude mať v inom OZ hosťovanie. Hosťovanie musí byť oznámené vopred na 

sekretariát ZŠO ( mailom na sipky@sipky.sk). Musí byť so súhlasom materského OZ, ktorý 

je potvrdený písomným súhlasom predsedu materského OZ (súhlasné stanovisko odoslať 

mailom na sipky@sipky.sk). Za podanie žiadosti o hosťovanie sa zavádza poplatok 10 Eur, 

ktorý je povinný zaplatiť subjekt, ktorý hráča získava. V momente splnenia všetkých 

požiadaviek je hráč oprávnený za iné OZ (alebo jeho družstvo) nastúpiť ako hosťujúci 

hráč.  

 Následne k tomuto bodu prebehlo hlasovnie. Konferencie prijala tento bod počtom mandátov ZA-31, 

PROTI-3 (DC Hlohovec), ZRDŽALI SA-0.  

  

7. Redukcia počtu kôl v legu na 15 kôl pre turnaje v elektronických šípkach.  

 

Cieľom je zefektívniť a zrýchliť chod turnaja. Na úrovni TOP a M SR by sa táto zmena mala 

týkať minimálneho počtu legov ( muži), zároveň urýchli priebeh turnaja žien, kde sme boli x-

krát svedkami doslova trápenia sa žien s ukončením legu.  

 

V prípade, že do 15 kola ani jeden zo súperov nezavrie leg , nasleduje rozhod na stred podľa 

nasledovných pravidiel :  

- Rozhod na stred začína prvý hráč v poradí legu 

- Platia tri zóny hodu : červený stred (50), modrý stred (25), mimo stred ( všetko ostatné 

mimo stred)  

- Rozhod na stred vyhráva ten, ktorý hodí svoju šípku do zóny bližšej ku stredu. Ak obaja 

hráči hodia šípky do rovnakej zóny ( oba stredy ), rozhod sa opakuje v opačnom poradí. 

V červenom a modrom strede sa neráta absolútna vzdialenosť od stredu. Vzdialenosť od 

stredu sa ráta iba v prípade, ak obaja hráči trafia zónu mimo oba stredy.  

- Z terča sa vyťahuje šípka z červeného a modrého stredu , ďalšie šípky zostávajú v terči až 

do momentu rozhodnutia.  

- V prípade, že sa hráčovi nezapichne šípka, môže hádzať aj druhou, poprípade treťou 

šípkou. Ak sa mu nezapichne ani jedna, automaticky rozhod na stred prehráva.  



Otázka pre hlasovanie :  

Ste „ZA“ návrh v horeuvedenom znení ? Druhá možnosť ste „PROTI“ návrhu 

Hlasovanie k tomuto bodu programu : ZA-34 , PROTI-0, ZDRŽALI SA-0 

8. Zákaz nosenia alkoholických nápojov do hracej zóny pre elektronické šípky.  

V rámci turnajov bude vytýčená hracia zóna, do ktorej nebude možné nosiť akékoľvek nápoje 

počas zápasu. Hráč môže vo výnimočných prípadoch požiadať o jednu technickú prestávku na 

občerstvenie medzi legmi, nie však v jeho priebehu.  

 K tomuto bodu prebehla krátka diskusia, počas ktorej došlo ku malej úprave 

v nasledovnom znení.  

Hracia zóna bude buď vyznačená, alebo je za ňo považovaná hranica jeden meter za hracou 

čiarou.  Do hracej zóny je povolené priniesť iba minerálnu vodu v plastovej priehľadnej 

originálnej  fľaši. Akékoľvek iné nápoje (alko či nealko) sú vo výtýčenej hracej zóne zakázané.   

Otázka pre hlasovanie :  

Ste „ZA“  návrh v horeuvedenom znení ? Druhá možnosť ste „PROTI“ návrhu 

Hlasovanie k tomuto bodu programu : ZA-34 , PROTI-0, ZDRŽALI SA-0 

 

 

9. Zníženie počtu turnajov kategórie TOP zo 4 na 3 a znovu spojenie poslednej TOPKY 

s finálovým turnajom M SR družstiev pre softové súťaže.  

V rámci sezóny dochádza ku zníženiu počtu turnajov kategórie TOP zo štyroch na tri. Z tejto 

skutočnosti vyplýva návrh na hlasovanie. Do rebríčka počítať výsledky všetkých troch Topiek (3-3), 

alebo počítať dva najlepšie výsledky z troch Topiek (3-2).  

K tomuto bodu neprebehlo hlasovanie. Definitívne rozhodnutie spôsobu započítania bodov 

z TOP turnajov ostane na organizačný výbor softových súťaží.  

  

10. Zníženie počtu turnajov MASTER zo súčasných 6-4 na 4-3 pre elektronické šípky.  

Návrh zníženia počtu turnajov MASTER zo šiestich na 4 sleduje odľahčenie nabitého termínového 

kalendára. Terajší stav 6 turnajov pričom do rebríčka sa počítajú najlepšie 4 výsledky, nahradiť 

stavom 4-3. K tomuto bodu existuje ešte jedna alternatíva. Zjednotiť stav so steelmi. Je to alternatíva 

5-4. V tomto bode predpokladám ešte krátku diskusiu a preto neformulujem otázku pre hlasovanie. 

Otázku sformulujeme po diskusii.  

K tomuto bodu zaujali už stanovisko kluby organizujúce softové súťaže a odsúhlasili si variantu 

6-4.  

 

 



11. Dress kód na turnajoch TOP a M SR pre elektronické šípky. 

Na turnajoch kategórie TOP sa dress kód týka posledných 8 hráčov v turnaji. Na M SR je to 

posledných 16 hráčov v turnaji. Dress kód je definovaný nasledovne :  

- Dlhé nohavice čiernej farby ( akceptované budú aj jeansy, ale výhradne v jednom odtieni 

čiernej )  

- Spoločenská obuv tmavej farby. V prípade športovej obuvy, povolené sú tenisky iba 

v jedinej farbe , a to čiernej vrátane podrážky.  

- Dres s golierom a minimálne krátkym rukávom. 

- Nie je dovolená akákoľvek pokrývka hlavy ani slnečné okuliare. Doplnené o klauzulu : 

„a to počas celého turnaja“ 

Otázka pre hlasovanie :  

- Ste „ZA“  návrh v horeuvedenom znení ? Druhá možnosť ste „PROTI“ návrhu 

Hlasovanie k tomuto bodu programu : ZA-34 , PROTI-0, ZDRŽALI SA-0 

 

12. Úprava programu majstrovstiev SR jednotlivcov a družstiev pre elektronické šípky 

Vraciame sa ku 3-dňovému programu M SR. Z uvedeného dôvodu sme nútení z programu vyradiť 

turnaje SPLIT SCORE a DVOJICE MIX. Miešané dvojice sa budú hrať iba ako OPEN turnaj v rámci 

piatkového večerného programu. V programe turnaja zostávajú 501 DO 45+, CRICKET muži aj ženy, 

501 DO muži aj ženy, TRIPLE MIX, DVOJICE 501 DO TEAM. Zároveň zabezpečíme 32 automatov pre 

potreby turnaja.  

Čo sa týka M SR družstiev, vraciame sa ku spojeniu poslednej Topky s finálovým turnajom 

družstiev, ktorý sa odohrá v nedeľu po Topke. Hrací model sa upraví podľa počtu prihlásených 

družstiev. Alternatívne postúpi do finálového turnaja 12 alebo 16 teamov.  

Tento bod vychádza s našich technických možností. a nie je predmetom hlasovania. Má iba 

informatívny charakter.  

Konferencia vzala tieto zmeny na vedomie.  

STEELOVÁ ČASŤ : 

13. Rozdelenie Slovenského pohára na 1. a 2. Ligu klasické šípky 
 

Konkrétne v bode ohľadom formátu Slov. Pohárov, kde nastala v zásade zhoda, aby sa SP rozdelili 
na prvú a druhú ligu, kde v prvej by štartovalo 64 hráčov a zvyšok v druhej lige. Rozdielne názory boli, 
či sa tento formát aplikuje už od nastávajúcej sezóny 2022/23, alebo bude táto sezóna kvalifikačná, 
tak aby všetci hráči vedeli dopredu, že ak chcú byť v prvej lige, musia sa umiestniť do 64.miesta. Tu 
bolo hlasovanie tesné v prospech kvalifikačnej sezóny. Posúvam tento bod do programu oficiálnej 
konferencie v Brezne, kde sa o tom riadne zahlasuje, keďže sa zhodneme, že je to bod zásadného 
charakteru. 

 



Otázka pre hlasovanie :  

- Ste „ZA“  návrh kvalifikácia a následne rozdelenie ? Druhá možnosť ste  návrhu. Ste „ZA“  

návrh rozdelenie Slovenského pohára na 1. a 2. ligu už od sezóny 2022 - 2023  

Hlasovanie :  

ZA kvalifikačnú sezónu 2022/2023 a následné rozdelenie na 1. a 2. Ligu : DC Brezno-5, DC Hlohovec-3, 

DC Zlaté Moravce-1 = 9 mandátov 

ZA rozdelenie súťaže na 1.a 2. Ligu už v ročníku 2022/2023 : DC Vrútky-1, Nováky-3, PDC Košice-5, DC 

Prievidza-3, Garžoľ Bardejov-3, DC Nové Zámky-3, MPB Darts-3= 21 mandátov 

ZDRŽALI SA : Zväz Kompaktných športov-2, Slovenská Šíp. Federácia-2= 4 mandáty 

Na základe výsledku hlasovania dôjde ku rozdelenie súťaží jednotlivcov na 1. a 2. Ligu už 

v nastávajúcej sezóne 2022/2023 

14. Zmena formátu súťaže družstiev  

Druhý bod, ktorý posúvam na oficiálnu konferenciu je ohľadom formátu súťaže družstiev, kde 
bolo tesné hlasovanie v prospech jednovíkendového formátu súťaže družstiev (celá súťaž družstiev sa 
odohrá za jeden víkend), čo v nasledujúcich hodinách vyvolalo dosť veľkú dávku nespokojnosti od 
mnohých hráčov a aj klubov. Snažili sme následne komunikovať medzi sebou (či už cez msg, alebo 
telefonicky) a vyzerá, že sme prišli k zhode, že dlhodobá súťaž ostane zachovaná tak ako bola akurát 
sa bude volať Majstrovstvá Slovenska družstiev a cez jeden víkend sa odohrá samostatný turnaj 
Slovenský pohár družstiev. Víťazné teamy týchto dvoch súťaži sa stretnú v tzv. Superpohári 
systémom doma-vonku. 
 

Otázka pre hlasovanie :  

- Ste „ZA“  návrh v horeuvedenom znení ? Druhá možnosť ste „PROTI“ návrhu 

Hlasovanie ZA : ŠK Vrútky-1, DC Zlaté Moravce-1, Mcasino Nováky-3, DC Prievidza-3, MPB Darts-3, DC 

Nové Zámky-3, DC Hlohovec-3, Zväz kompaktných športov-2= 19 mandátov.  

PROTI : DC Brezno-5, PDC Košice-5, Garžoľ Bardejov-3, Slovenská šípkarská federácia-2= 15 

mandátov. 

Návrh prijatý nadpolovičnou väčšinou hlasov  

 

15. Ďalšie odsúhlasené zmeny, v ktorých nastala na schôdzi steelových klubov zhoda a majú iba 

informatívny charakter.  

1.) Mastre ostávajú pre budúcu sezónu vo formáte v akom sa hrávali 
minulé sezóny 
2.) Junior (U13), ktorý k 1.9. nemá 18 rokov (13) sa môže účastniť 
juniorskej kategórie (U13) celú sezónu, aj keď v nej dovŕši 18 rokov (13 
rokov) 



3.) Pri talentoch bola zhoda, čo sa týka efektívnejšieho rozdeľovania 
dotácií, konkrétne vytvorenia užšieho okruhu talentov, tak aby sa 
zohľadňovali najmä talenty, ktoré majú záujem sa účastniť medzinárodných 
turnajov. 
4.) Zavedenie oficiálneho rebríčka pre kategóriu U13. Každý kto sa chce 
zúčastniť na SP (MSR) v tejto kategórií musí mať zaplatený členský 
poplatok do zväzu. 
5.) V prípade zápasov v skupinách, ak sa hráči dostanú na 45.šípku, 
rozhodne o víťazovi legu rozhod na stred. 
6.) Členské- ak sa dostaví hráč na SP (MSR) a nemá uhradené členské, 
musí toto členské uhradiť pri rozhodcovskom stole, ako aj vyplniť údaje.  
Vratka bude poslaná na účet OZ, ktoré si hráč vyberie (toto všetko 
porieši Zdenko Pastorek). Prípadne ak si nevyberie žiadny klub, tak 
ostáva celá čiastka v ZŠO. 
V prípade, ak niekto nesúhlasí s bodmi 1-6 ,mám najmä na mysli OZ, ktoré 
sa nezúčastnili pracovnej porady, a je názoru, že o danom bode 
(bodoch) by sa malo ešte hlasovať na oficiálnej konferencií, môže mi 
poslať mail (prípadne priamo Karolovi Kirchnerovi) a zaradí sa to do 
programu. 
 
Konferencia vzala tieto skutočnosti na vedomie.  
 

16. Ukončenie Konferencie – rôzne  

 

V tejto časti bol prejednaný bod programu Konferencie navrhnutý  DC Hlohovec  

Financie ZŠO a hospodárenie .  
Keďže DC Hlohovec (Andrej Daniš) nešpecifikovalo čo týmto bodom má 

konkrétne na mysli, slovo si vzal predseda K. Kirchner, ktorý informoval, že 
verejné financie zo štátneho rozpočtu a hospodárenie s nimi je zverejňované na 
stránke www.slovakiadart.sk, k dispozícii je tabuľka s detailným rozpisom 
nákladov.  

Zároveň K. Kirchner oznámil, že poskytne detailné vyúčtovanie príjmov 
a výdavkov aj v ďalších finančných zdrojoch, ktoré má pod kontrolou a to sú 
licencie a organizácia celoslovenských turnajov v elektronických šípkach.  

K tomuto bodu sa vyjadril aj František Šulc, ktorý je zodpovedný za 
hospodárenie sponzorských zdrojov pre klasické šípky. Prečítal zoznam výdavkov 
a príjmov, ktoré mal v sezóne 2021/2022 a konštatoval, že ktokoľvek bude mať 
záujem o písomnú formu vyúčtovania, nech mu pošle požiadavku.  

 
  Nasledovala faktická poznámka DC Hlohovec (Andrej Daniš), že sa 
nehospodárne nakladá s výdavkami spojenými s vystavovaním mesačného výpisu 
bankových operácií, za ktoré Združenie platí 5 Eur mesačne.  
 K tejto faktickej poznámke sa vyjadril K. Kirchner ktorý konštatoval, že 
výpis v tlačovej podobe je požadovaný v originálnej podobe účtovnou firmou 
a výpis v originálnej forme je relevantným dokladom pre potreby kontroly 
z Ministerstva školstva.  
 Nasledovala ďalšie poznámka DC Hlohovec (Andrej Daniš), či má ZŠO reálne 
sídlo (kanceláriu).  
 Na túto poznámku reagoval K. Kirchner konštatovaním, že sídlo ZŠO je 
riadne evidované na adrese Szakkayho 1, Košice s reálnou kanceláriou.  
 Nasledoval návrh DC Hlohovec (Andrej Daniš), že ZŠO poskytne fiktívnu 
adresu pre sídlo ZŠO s následnou možnosťou využiť prostriedky na iné účely. 
 K tomuto návrhu sa zamietavo vyjadril K. Kirchner. Považuje za 
štandardné, aby mal Národný športový zväz riadne sídlo s kanceláriou. Už aj 
z toho dôvodu, že od budúceho roku sa uvažuje so zamestnaním administratívneho 

http://www.slovakiadart.sk/


pracovníka pre potreby ZŠO. Určite by fiktívne sídlo nezvýšilo kredit zväzu 
ani v očiach partnerov. Navyše, financie získané z Ministerstva školstva majú 
vytvorené finančné zdroje spojené s nákladmi pre administratívu.  
 
S ďalšou faktickou poznámkou  v rámci tohto bodu vystúpil zástupca Garžoľ 
Bardejov (Pavol Kočík), ktorý sa vyjadril :  
 
 Nikde nie je informácia o turnajoch na Slovensku, nikde nie je 
informácia o zložení kontrolnej komisie, nikde nie je informácia o zložení 
disciplinárnej komisie, niekde nie je informácia, kto je reprezentant. Nikde 
nie je informácia o zápise z Konferencie. Navrhol, že stránku na ktorú budú 
vedieť kluby zapisovať termíny svojich turnajov vie urobiť šikovný študent cez 
noc za 300 Eur.  
 K tejto poznámke sa vyjadril predseda ZŠo K. Kirchner nasledovne :  
Informácie o zložení kontrolnej, disciplinárnej komisie, zápisnice 
z Konferencií sú zverejňované na stránke www.slovakiadart.sk 
 Čo sa týka informácií o turnajoch, reprezentácii, na tieto informácie je 
vo väčšine prípadov využívaný priestor sociálnych sietí a to predovšetkým FB ( 
Slovak Steel Darts, E-Darts Slovakia).  
 Čo sa týka vytvorenia webu, ktorý by umožňoval klubom zverejňovať svoje 
turnaje na spoločný web konštatoval, že to si vyžaduje vytvorenie dynamických 
stránok a takýto web je určite oveľa zložitejší. Určite nie za 300 Eur. Ale 
pokiaľ pán Kočík má človeka, ktorý toto zvládne za 300 Eur, určite radi 
využijeme jeho služby. V skutočnosti však ( aspoň pre elektronické šípky ) nič 
také nepotrebujeme, lebo všetko máme už dva roky k dispozícii vďaka spolupráci 
s Českou šípkarskou organizáciou UŠO, ktorá nám poskytla web priestor na 
svojich stránkach a to už od roku 2019 za symbolický poplatok.  
 
 Smutné je, že tento web je využívaný iba sporadicky a čo je paradoxné, 
že OZ Garžoľ Bardejov, ktorý na schôdzi zastupuje autor faktickej poznámky 
(Pavol Kočík), sa ani na web za dva roky nezaregistroval.  
 Web , ktorý je pre softové šípky k dispozícii, ponúka neskutočné 
možnosti, prehľadné tabuľky, možnosť zadávania termínov turnajov, výsledkových 
listín, ponúka štatistiky, ponúka organizovanie turnajov v online priestore, 
kde má každý možnosť vidieť priebeh turnaja (pavúk). To všetko je 
nadštandardný softvér, ponúkajúci maximálny komfort hráčom aj organizátorom. 
Napriek tomu ho využívajú maximálne 2-3 kluby. 
  
 Následne po 4 hodinách sme program schôdze ukončili.  
 
V Brezne 11.8.2022  
 
  
    
  
 

http://www.slovakiadart.sk/

