
Zápisnica zo zasadnutia Konferencie ZŠO zo dňa 30.8.2020 

Kontrola uznášaniaschopnosti : prítomných 48 mandátov z celkového počtu 51. Na základe 

počtu prítomných sme konštatovali, že Konferencia je uznášaniaschopná.  

Bod. Č. 1 - Posúdenie žiadosti Františka Šulca na prevzatie kontroly nad financovaním Slovenského 

pohára v klasických šípkach.   

 František Šulc predostrel prítomným svoj návrh o financovaní Slovenského pohára 

v klasických šípkach nasledovne :  

Návrh :  

- ZŠO zo zdrojov pre klasické šípky zakúpi stojany s osvetlením na 40 terčov v hodnote 2500 

Eur. Tieto stojany bezplatne zapožičia a zverí do užívania DC Nové Zámky pre potreby 

organizovania 4 turnajov Slovenského pohára a majstrovstiev Slovenska v sezóne 2020-2021.  

- DC Nové Zámky zorganizuje štyri turnaje Slovenského pohára a majstrovstvá Slovenska 

v klasických šípkach z finančných zdrojov, ktoré zabezpečí František Šulc od sponzorov. Celá 

finančná čiastka, ktorú získa od sponzorov mu bude k dispozícii v plnej výške na pokrytie 

nákladov spojených s organizáciou spomenutých turnajov. Na pokrytie nákladov spojených 

s uvedenými turnajmi mu budú k dispozícii aj čiastky, ktoré vzniknú ako prebytok zo 

štartovného na týchto turnajoch.  

- DC Nové Zámky, zo zdrojov spomenutých v predošlom bode, zabezpečí kompletne každý 

z turnajov vrátane uskladnenia aj prevozov techniky potrebnej ku organizácii predmetných 

turnajov tak, že v súvislosti s organizáciou predmetných turnajov nevznikne ZŠO žiaden ďalší 

náklad. V prípade, že vznikne prebytok finančných zdrojov, tento prebytok bude DC Nové 

Zámky fakturovať ZŠO ako cenu za poskytnuté marketingové služby. Táto cena však nesmie 

presiahnuť hodnotu 50% výšky sponzorských peňazí získaných Františkom Šulcom pre 

klasické šípky.  

Diskusia : 

- V rámci diskusie bol Karolom Kirchnerom predložený návrh, aby  neboli sponzorské príspevky 

poskytnuté DC Nové Zámky v plnej výške, ale aby časť z nich ( 25% ) bola vyčlenená pre 

potreby slovenskej reprezentácie. Tento návrh si však predkladateľ odmietol a trval na 

svojom návrhu.  

Hlasovanie :  

- Následne členovia Konferencie pristúpili ku hlasovaniu o predmetnom návrhu. Za bolo 27 

prítomných mandátov ( DC Nové Zámky – 3 mandáty, Dart Klub Bardejov – 3 mandáty, DC 

Zlaté Moravce – 3 mandáty, Mcasino Nováky – 4 mandáty, DC Prievidza – 2 mandáty, 

Šípkarský klub Vrútky – 3 mandáty, DC Brezová pod Bradlom – 1 mandát, DC Dubnica Nad 

Váhom – 3 mandáty, DC Nitra – 5 mandátov )  

- Proti návrhu bolo  21 prítomných mandátov ( DC Olympia Košice – 2 mandáty, Good Dart 

Prešov – 3 mandáty, Dart Klub Brezno – 5 mandátov, DC Žilina – 1 mandát, 

Slov.šípk.federácia – 2 mandáty, Zväz komp.športov – 2 mandáty, PDC Košice – 6 mandátov ) 



- Na základe hlasovanie sme konštatovali, že Františka Šulca ( DC Nové Zámky ) bol prijatý 

nadpolovičnou prítomných mandátov.   

- ZÁVER : K tomuto bodu požiadame právnu kanceláriu o vypracovanie právnej analýzy a 

formuláciu zmluvy tak, aby bola v súlade s platnou legislatívou a Zákonom o športe. 

 

- Bod. Č. 2 – Žiadosť Karola Kirchnera, aby boli vytvorené rovnaké finančné podmienky pre 

ohodnotenie osôb ( subjektov ) organizujúcich TOP SLOVAKIA DART CUP v elektronických 

šípkach.   

 

Návrh :  

- Predmetom žiadosti bol návrh, aby aj organizátor Top Slovakia Dart Cupu v elektronických 

šípkach mohol plne disponovať so sponzorskými príjmami získanými pre elektronické šípky 

a takisto aj s prebytkom, získaným zo štartovného na turnajoch Top Slovakia Dart Cupu. Tieto 

prostriedky použije na zabezpečenie piatich turnajov v rámci sezóny 2020.-2021 ( 3x TOPKA + 

M SR jednotlivcov 1 M SR družstiev ) V prípade, že vznikne prebytok finančných zdrojov, 

tento prebytok bude PDC Košice fakturovať ZŠO ako cenu za poskytnuté marketingové 

služby. Táto cena však nesmie presiahnuť hodnotu 50% výšky sponzorských peňazí získaných  

pre elektronické šípky.  

Diskusia :  

- V rámci diskusie predniesol Vladimír Rajnoha požiadavku, aby sa na turnajoch Top SLOVAKIA 

Dart Cup zvýšilo štartovné zo súčasných 8 na 10 Eur a zároveň sa rozdalo do cien 75% 

štartovného. Keďže nikto z prítomných nevzniesol námietku, od novej sezóny bude platiť 

výška štartovného do hlavného turnaja 10 Eur. Do cien hlavného turnaja bude rozdelených 

75 % štartovného.  

Hlasovanie :  

Za predložený návrh bolo 46 prítomných mandátov. Proti bol iba predkladateľ žiadosti Karol 

Kirchner ( 2 mandáty za Slov.šípk.federáciu ) . Dôvodom bol nesúhlas so skutočnosťou, že sa 

žiadne finančné zdroje získané zo sponzoringu členovia Konferencie nevyčlenili pre 

reprezentantov a potreby reprezentácie.  

- ZÁVER : K tomuto bodu požiadame právnu kanceláriu o vypracovanie právnej analýzy a 

formuláciu zmluvy tak, aby bola v súlade s platnou legislatívou a Zákonom o športe. 

 

Bod. Č. 3 – Talenty 2020. Určenie zoznamu hráčov zaradených medzi talenty oboch 

kategórií.  

Na stránke www.slovakiadart.sk je zverejnený zoznam osôb zaradených medzi Talenty 2020. 

Za prerozdelenie dotácií medzi určených hráčov pre klasické šípky zodpovedá František Šulc 

a pre elektronické šípky Peter Pocklan.  

Diskusia :  

V rámci diskusie sa členovia Konferencie dohodli, že všetci, ktorým bude poskytnutý 

príspevok sú povinní vyúčtovanie predložiť do 30.11.2020. Následne do 10.12.2020 prebehne 

kontrola oprávnenosti predložených dokladov. Po termíne 10.12.2020 dôjde k vyplateniu 

schválených výdavkov.  

Ďalšou požiadavkou v rámci diskusie bol návrh prednesený Karolom Kirchnerom, aby 

slovenská reprezentantka Dominika Kopkášová získala zo zdrojov pre Talenty ( elektronické 

šípky )  výrazne vyššiu čiastku, ako ostatní nominovaní. Dôvodom sú výsledky, ktoré dosiahla 

http://www.slovakiadart.sk/


na posledných ME ( tri medaily, z toho 2 medaily v individuálnych disciplínach) Návrh znel 

1500 Eur.  

Hlasovanie : Tento návrh prešiel jednohlasne plným počtom mandátov 48.  

 

Bod. Č. 4 – Mládež 2020. Predstavenie činnosti klubov pracujúcich s mládežou. Predloženie 

požiadaviek na podporu 

V rámci dotácií pre rok 2020 získalo ZŠO čiastku 6119 Eur na podporu klubom pracujúcich 

s mládežou. Konferencia stanovila termín do 30.9.2020 na predloženie žiadostí o podporu 

z tohto dotačného balíka. Následne VV ZŠO žiadosti posúdi a prerozdelí získané prostriedky. 

Kluby boli upozornené na skutočnosť, že ak chcú získať podporu z týchto zdrojov, musia mať 

svoje stanovy zosúladené so Zákonom o športe, keďže v prípade získania prostriedkov sa 

stávajú prijímateľom dotácie.  

 

Bod. Č. 5 – Termínový kalendár 2020 - 2021 

Termínový kalendár na nasledujúcu sezónu prediskutovali hlavní organizátori a zhodli sa na 

takmer celom termínovom kalendári. Ten bude zverejnený v priebehu nasledujúceho týždňa.  

 

Bod. Č. 6 – Posúdenie výziev na dodávateľa techniky a služieb pre SP v klasických šípkach 

a TOPIEK pre elektronické šípky.  

Návrh : 

Tento bod programu priamo súvisel s bodmi 1 a 2 pre zabezpečenie techniky a služieb pre 

obe kategórie.  

Diskusia :  

Pre potreby turnajov v klasických šípkach vyčíslil Karol Kirchner priame náklady spojené 

s dopravou na turnaje a späť a montážou a demontážou na 3500 Eur za 5 turnajov. František 

Šulc však Konferencii deklaroval, že tú istú službu je schopný zabezpečiť za 500-600 Eur za 5 

turnajov. Nakoniec sa Konferencia dohodla na riešení tejto služby tak, ako je uvedené v bode 

1 Zápisnice.  

Čo sa týka zabezpečenia techniky pre elektronické šípky, prišla iba jedna ponuka od 

spoločnosti Barbot Slovakia s.r.o. v čiastke 500 Eur na turnaj za 18 súťažných automatov. Pri 

počte piatich turnajov to predstavuje za prenájom techniky čiastku 2500 Eur.  

V prípade potreby vyššieho počtu súťažných prístrojov ( M SR jednotlivcov + M SR družstiev ) 

vypomôže spoločnosť VIVA TRADE-Košice. 

Hlasovanie:  

Konferencia tieto návrhy schválila jednohlasne počtom 48 mandátov.  

 

 Bod. Č. 7 – Odsúhlasenie výšky členského príspevku členov ZŠO.   

Návrh :  

V rámci diskusie boli podané tri návrhy, z ktorých sa jeden stiahol a zostalo rozhodovanie 

medzi dvomi:  

Návrh č. 1 Čiastka 30 Eur za mandát na rok 

Návrh č. 2 – Paušál 100 Eur + 20 Eur za každý mandát na rok 

Hlasovanie :  

Konfrenciou bol prijatý návrh č. 1 v počte 30 prítomných mandátov ( DC Nové Zámky – 3 

mandáty, Dart Klub Bardejov – 3 mandáty, DC Zlaté Moravce – 3 mandáty, Mcasino Nováky – 



4 mandáty, Olympia Košice – 2 mandáty, DC Prievidza – 2 mandáty, DC Brezová pod Bradlom 

– 1 mandát, DC Dubnica – 3 mandáty, PDS Košice – 6 mandátov Good Dart Prešov – 3 

mandáty )  

Keďže bol počet mandátov 30 dostatočný na prijatie návrhu č. 1 , o návrhu č. 2 sa už 

nehlasovalo.  

 

Bod. Č. 8 – Posúdenie žiadostí uchádzačov o členstvo v ZŠO.    

Návrh :  

Pred konaním samotnej konferencie došli na ZŠO dve žiadosti o prijatie za riadnych 

členov. Boli to AD Darts Klub Hlohovec a Trnafská šípka. V prípade AD Darts Klub Hlohovec 

boli predložené všetky podklady.  

Stanovy ZŠO však majú v článku 3 bod 2 písmeno b zakotvené , že poslanie uchádzača musí 

výhradne súvisieť so šíparským športom.  

Následne prebehla diskusia, ako problém vyriešiť. Do úvahy prichádzali dve varianty. 

Jedna z variánt bola udeľovať uchádzačom výnimky, či prepracovať Stanovy ZŠO. Druhou 

variantou bolo, aby sme novým uchádzačom odporučili zosúladiť svoje stanovy 

s podmienkami prijatie za riadneho člena tak, ako to uvádzajú Stanovy ZŠO.  

Na základe odporúčania Františka Šulca bola akceptovaná druhá alternatíva – 

zosúladenie stanov každého uchádzača s podmienkami pre prijatie, ktoré sú zakotvené 

v Stanovách ZŠO.   

Stanovy  AD Darts Klub Hlohovec nespĺňajú podmienku zakotvenú v čl.3 bod 2 písm b 

Stanov ZŠO. Z uvedeného dôvodu vydá ZŠO uchádzačovi odporúčanie, aby upravil svoje 

stanovy v zmysle požiadaviek zakotvených v stanovách ZŠO.  

V druhom prípade žiadosť uchádzača Trnafská šípková liga neobsahoval potrebné 

dokumenty ( Stanovy ). Uchádzač bude vyzvaný na doplnenie žiadosti.  

 

 Bod. Č. 9 – Odstúpenie Karola Kirchnera z disciplinárnej komisie.  

Návrh :  

Karol Kirchner požiadal o ukončenie svojej činnosti v Disciplinárnej komisii. Zatiaľ nebol 

určený nikto ako kandidát na obsadenie tohto postu.  

 

Bod. Č. 10 – Rôzne . 

Do bodu rôzne neboli zadané do stanoveného termínu 25.8.2020 žiadne ďalšie body 

programu. Avšak v rámci diskusie sa vyskytli dve témy, resp. skutočnosti, ktoré bolo potrebné  

v rámci zápisnice zaznamenať.  

Ad. - 1 

Priamo na Konferencii sa rozhodol Milan Štefaňák odstúpiť z funkcie predsedu kontrolnej 

komisie. Konferencia vzala na vedomie jeho rozhodnutie. Keďže nešlo o vopred oznámený 

krok ale jeho rozhodnutie zrejme vyplynulo z priebehu schvaľovacích procesov v rámci 

Konferencie, nemali sme na túto funkciu žiadneho kandidáta.  

Tak ako v bode č. 9 tak aj v bode č. 10 bude disciplinárna a kontrolná komisia až do zvolenia 

ďalšieho člena pracovať v redukovanom počte.  

Ad. – 2 

Zo strany Mcasino Nováky bola vznesená kritika na spôsob losovania nedávno skončených 

MSR družstiev v elektronických šípkach. Nespokojnosť vyvstala zo skutočnosti, že prebehlo 



losovanie štvrťfinálových dvojíc tým istým spôsobom ako sa deje losovanie do skupín na 

začiatku turnaja. Namiesto tohto losovania sa MCasino Nováky dožadovalo priameho pavúka.  

Vysvetlenie :  

Dňa 18.8.2020 bol organizátorom kvalifikačných líg odoslaný mail s propozíciami pre 

záverečný turnaj. Jednotlivé zúčastnené družstvá mali možnosť namietať zvolený spôsob 

chodu turnaja od 18.8. až do 22.8.2020. Nikto však nevzniesol námietky. Organizátor turnaja 

preto mal za to, že existuje všeobecná zhoda s propozíciami turnaja a teda aj s losovaním 

štvrťfinálových skupín. V priebehu turnaja už tento postup nebolo možné zmeniť. 

 

Týmto sa program Konferencie ZŠO naplnil a Konferencia bola ukončená. 

 

Dňa 31.8.2020  vypracoval : Ing. Karol Kirchner 

 


