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Účastníci / mandáty
PDC Košice

6

DC Brezno

4

DC Žilina

2

DC VRÚTKY

2

Š.K. Zlaté Moravce

3

MCASINO Nováky

1

GOOD DARTS Prešov

3

DC Nitra

3

DC Dubnica nad Váhom 2
Celkom počet mandátov

24/35

Na základe súčtu mandátov je schôdza uznášaniaschopná.
Bod č. 1 – Prejednanie žiadostí o prijatie nových členských subjektov
Do doby konania Konferencie podalo žiadosť o prijatie medzi členov ZŠO celkom 6 subjektov :
Dart Klub Bardejov, Dart Klub Prievidza, DC Nové Zámky, MPB Dart Club, OZ Dart Club Trezor,
Brezová pod Bradlom, Olympia Darts Klub Košice
Nikto z prítomných členov nevzniesol žiadne námietky ohľadne ktoréhokoľvek uchádzača
a preto sa pristúpilo k hlasovaniu za podmienečné prijatie týchto subjektov za riadnych členov ZŠO.
Všetci uchádzači boli prijatí za riadnych členov od momentu, kedy preukážu uhradené
registrácie minimálne 12-tich svojich členov. Momentom zaplatenia sa automaticky stávajú riadnymi
členmi ZŠO.
Bod č. 2 – Voľba Kontrolnej komisie
Bol prijatý návrh na troch členov Kontrolnej komisie v zložení : Miroslav Šiplák, Ladislav
Bůžek, Martin Horečný. Za predsedu Kontrolnej komisie bol navrhnutý Miroslav Šiplák.
Návrh zloženia Kontrolnej komisie bol Konferenciou jednohlasne schválený.
Bod č. 3 – Financovanie z projektov mládež a talenty 2019
Konferencia doplnila stanovisko, že spôsob rozdelenia týchto účelových zdrojov zostáva 50% 50% medzi kategórie STEELY – SOFTY.

Účelovo viazané prostriedky pre mládež budú využité na projekty fungujúce od 2004 pod
klubmi Dart Klub Brezno a PDC Košice, ktoré vedú mládežnícke krúžky na viacerých stredných školách
a organizujú kvalifikačné turnaje pre družstvá chlapcov a dievčat. Následne potom táto súťaž vrcholí
M SR mládeže. Pre kategóriu STEEL bude podporená súťaž juniorov organizovaná DC Nitra.
Zároveň poverila Františka Šulca pre STEELY a Karol Kirchnera pre softy, aby doplnili
navrhnutú skupinu hráčov zaradených do kategórie TALENTY 2019. Aktualizovaný zoznam
talentovaných športovcov je potrebné zverejniť do 31.8.2019. Skupina týchto ľudí bude podporovaná
formou účastí na športových podujatiach.
Bod. č. 4 – ( dodatočne doplnený do programu ) Personálna zmena za STEELY vo Výkonnom
výbore, určenie šéftrénera pre kategóriu STEEL.
Konferencia vzala na vedomie a vyslovila súhlas so skutočnosťou, že na základe dohody
organizátorov súťaží v klasických šípkach , František Šulc prevzal za Martina Horečného miesto vo
Výkonnom výbore za kategóriu STEEL. Zároveň bol František Šulc menovaný do funkcie šéftrénera
pre klasické šípky. Nomináciu pre SOFTY určuje širšie zoskupenie členov VV v zložení ( K. Kirchner, P.
Pocklan, J. Hirčko ).
Bod. č. 5 – ( dodatočne doplnený do programu ) Kompetencie šéftrénera
Konferencia schválila nominačné kritériá pre určenie reprezentácie SR na vrcholných
podujatiach ako sú EP,SP,MS, ME.
Šéftréner pre kategóriu STEEL ( SOFT) určí nomináciu na podujatie a následne ju predloží VV
na schválenie. Riadi sa pritom pravidlom, že určujúcim faktorom pre súťaže jednotlivcov je rebríček
súťaží. Pre tvorbu družstva do teamových medzinárodných súťaží sa týmto pravidlom riadiť nemusí,
môže navrhnúť nomináciu aj s hráčov, ktorí typologicky zapadajú do teamu viac aj napriek tomu, že
v aktuálnom rebríčku nefigurujú na miestach garantujúcich pozvánku do reprezentácie.
Nominácia na podujatia pre kategóriu SOFT sa stanoví podľa zverejnených kritérií. Záverečnú
nomináciu určí zoskupenie členov VV podľa bodu č. 4 .
V Brezne 23.8.2019

