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Zápisnica a uznesenie zo schôdze Výkonného výboru TK DRANaM Košice 
konanej dňa 8.4.2015 

Program: 
1. Návrh tréningového procesu apríl – jún 2015 a súťaže družstiev 
2. Hala + technická príprava letnej sezóny 2015, zakúpenie registračnej pokladne 
3. Poplatky 
4. Príprava členskej schôdze 
5. Diskusia 
6. Záver 

Prítomní - 2 členovia výboru, zástupca rodičov a hostia 
 

Uznesenie 
1. Pripraviť spolu s trénermi štruktúru a obsah tréningového procesu na mesiace apríl-jún 
a súťaže družstiev 
Z: A. Dragun ml. 
 
2. Zloženie haly – technické a logistické zabezpečenie a príprava dvorcov na letnú sezónu, 
v zmysle platnej legislatívy zakúpiť registračnú pokladňu 
Z: Ing. Dragun 
 
3. Poplatky 
- prenájom dvorca - verejnosť (rekreačné hranie): 

pondelok – piatok:  07.00 - 15.00 hod. 4 €/hod. 
     15.00 - 22.00 hod. 5€/hod. + 2€/hod. hra pri osvetlení 
  víkendy a sviatky: 07.00 - 22.00 hod. 4€/hod. + 2€/hod. hra pri osvetlení 
- hráči (členovia klubu platiaci členské a klubové príspevky) 

pondelok – piatok:  07.00 - 15.00 hod. 3 €/hod. 
     15.00 - 22.00 hod. 4€/hod. + 2€/hod. hra pri osvetlení 
  víkendy a sviatky: 07.00 - 22.00 hod. 3€/hod. + 2€/hod. hra pri osvetlení 
- členské príspevky ml.žiaci až seniori – 60€ na rok 
- členské príspevky - deti s registráciou STZ – 30€ na rok 
- členské príspevky - deti - prípravka – 10€ na rok 
- členské príspevky – ostatní členovia klubu (nehrajúci) – 10€ na rok 
- klubové príspevky (mesačné poplatky) podľa počtu a štruktúry tréningov 
 
4. Pripraviť podklady pre členskú schôdzu 
 
5. Termíny individuálnych tréningov sa koordinujú s rozpisom obsadenia dvorcov 
schváleným výborom TK. Na individuálne tréningy sa používajú výhradne vlastné lopty. 
Z: Ing. Dragun 
 

A. Dragun ml. 
    predseda 

V Košiciach 8.4.2015 


