
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadnej konferencie Brezno 15.2.2020 

Prezenčná listina :  

Klub    počet mandátov   zastúpený 

Dart Klub Brezno   5    Peter Pocklan 

Mcasino Nováky  5    Peter Jakubis 

DC Z.Moravce   3    Vladimír Rajnoha 

Š.K. Vrútky   3    Stanislav Bartoš 

PDC Košice   6    Gabriel Váraljay 

Good Darts Prešov  3    Milan Štefaňák 

DC Nitra   3    Martin Horečný 

DC Dubnica n Váhom  3    Zdeno Pastorek 

Žilinská šípka   1    Ladislav Bužek 

Slov.Šípk.Federácia  2    Ján Hirčko 

Zväz komp.športov  2    Karol Kirchner 

 

Prezencia : Prítomných 36 zo 44 platných mandátov, schôdza uznášania schopná 

Body programu :  

- Žiadosť DC Nové Zámky a prevzatie právomocí – kompetencií za steely od ZŠO ( Šulc)  

K tomuto bodu nebol predložený žiaden dokument. Mgr. František Šulc požiadal o možnosť 

prezentácie svojich zámerov a predstáv.  

- Žiadosť klubu PDC Košice o prevzatie právomocí – kompetencií za softy od ZŠO ( Váraljay)  

K tomuto bodu nebol predložený žiaden dokument. Gabriel Váraljay predložil požiadavku 

o rovnaké nastavenie podmienok pre obe kategórie šípiek.  

Program konferencie bol rozposlaný jednotlivým členom 14 dní vopred a jeho obsah prednesený 

predsedajúcim Ing. Karolom Kirchnerom opätovne priamo na Konferencii. Bol jednohlasne schválený 

všetkými prítomnými zástupcami. Následne členovia Konferencie pristúpili k prejednávaniu 

jednotlivých bodov programu.  

1. Žiadosť člena VV ZŠO Františka Šulca o prevzatie právomocí – kompetencií ZŠO na klub DC 

Nové Zámky .  

František Šulc predniesol svoje predstavy o správe financií , ktorými by prispeli 

sponzori, ktorých sám oslovil. Prejavil záujem o prevzatie kontroly nad týmto balíkom peňazí. 



Svoj záujem o správu týchto finančných prostriedkov zdôvodnil tým, že by sa mu pracovalo 

jednoduchšie a priamočiarejšie, ak by nemusel finančné transakcie konzultovať s ostatnými 

členmi. Zároveň uviedol, že požaduje, aby jeho aktivity v organizácii Slovenského pohára 

v klasických šípkach boli platenou funkciou.  

K tomuto bodu sa následne viedla široká diskusia a po nej nasledovalo hlasovanie 

s nasledovným výsledkom :  

ZA NÁVRH : 0 mandátov PROTI : 28 mandátov ZDRŽALI SA : 6 mandátov 

Žiadny zástupca prítomných klubov nekomentoval svoje rozhodnutie a ani nepožadoval 

zdokumentovať svoje pripomienky, či názory.  

Žiadosť bola na základe výsledkov hlasovanie zamietnutá, s doporučením, aby predkladateľ 

predložil iné, alternatívne návrhy, či riešenia.  

       2.  Žiadosť klubu PDC Košice o prevzatie právomocí – kompetencií za softy od ZŠO ( Váraljay)  

Žiadateľ stiahol svoju požiadavku z programu zasadnutia.  

 

Následne bola predsedajúcim, Ing. Karolom Kirchnerom schôdza ukončená.  

 

Predsedajúci : Ing. Karol Kirchner    Zapisovateľ : Ing. Ján Hirčko 

 

 

 

 

Zápisnicu vypracoval :  

Dňa  27.2.2020   Ing. Ján Hirčko 

 

 

 

 


