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Zápisnica a uznesenie zo schôdze Výkonného výboru TK DRANaM Košice 
konanej dňa 2.10.2017 

Program: 1. Príprava tréningového procesu - zima 2017/2018 
2. Príprava na zimnú sezónu v hale 
3. Diskusia 
4. Uznesenie 

Prítomní - 2 členovia výboru, p. Martavuz - ospravedlnený, 1 hosť 
 

Uznesenie 
1. Pripraviť plány a harmonogramy pre zimnú prípravu vrátane kondičnej prípravy. 
Z: A. Dragun ml. 
T: ihneď 
 
2. Pripraviť plán turnajov zima 2017/2018 
Z: A. Dragun ml. 
T: ihneď 
 
3. Logisticky a organizačne pripraviť stavbu haly na dni 7.-8.10.2017 -  kontrola a odskúšanie 
el. zariadení a vzduchotechniky (motory, remenice...), revízia plynu, oprava a odskúšanie 
záložného agregátu, zabezpečenie materiálov. Počas stavby haly nebude prebiehať 
tréningový proces – všetky kapacity budú sústredené na stavbu haly. 
Z: Ing. A.Dragun,  
T: ihneď 
 
4. Boli schválené herné poplatky v zimnej sezóne v hale a to nasledovne: 
Základná hodinová sadzba  pondelok - piatok  15.00-22.00 13 Eur/h 
    pondelok - piatok 8.00-15.00 9 Eur/h 
    víkendy a sviatky 8.00-22.00 12 Eur/h 
Zľavy pri platbe vopred 12% zo zákl. sadzby pri vyplatení celej sezóny 
    20% zo zákl. sadzby pri začiatku hrania po 20.30 hod. 
Zľava pre hráčov platiacich oddielové a členské príspevky 20% zo zákl. sadzby. 
Zľava pre ostatných členov klubu 10% zo zákl. sadzby. 
 
Hodnota tréningovej jednotky pre hráčov zaradených do tréningového procesu v zimnej 
sezóne je 20€ - 1 kurt, 1 tréner, lopty. Výška oddielového mesačného poplatku je určená 
podľa počtu a štruktúry tréningov. Krátkodobá neúčasť hráča na oddielovom tréningu nemá 
vplyv na zmenu poplatku. Individuálne tréningy je potrebné dohodnúť s manežerom klubu. 
V prípade neúčasti hráča na individuálnom tréningu je možné dohodnúť náhradný termín 
podľa obsadenosti haly. Na individuálny tréning hrá či používajú výhradne vlastné lopty.  
 
 

A. Dragun ml. 
    predseda 

V Košiciach 2.10.2017 


