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Členská schôdza výboru a kontrolnej rady O.z. DC Nitra 
dňa 6. apríla 2010 

 
P R O T O K O L 

 
PRÍTOMNÍ: 
Drinka, Bédy, Galbavý, Hojčuš, Hudák, Danáč 
 
PROGRAM: 
 

1. Členstvo 
• Prezentácia tlačív „Prihláška za člena“ a „Členský preukaz“ 
• Úprava výšky členských príspevkov – členovia klubu 30€, výbor 

a kontrolná rada 40€. Platba zaručuje členstvo vždy do 31.12. Pri 
vstupe do O.z. sa platí alikvótne do konca roka, vždy k 1. v mesiaci. 
Výbor a rada sa dohodli,že uhradia členské k 1.4.2010 vo výške 
30€. Ostatní záujemcovia môžu uhradiť členské vo výške 22.50€ 
k 1.4.2010. 

• Povinnosti člena – podľa Stanov 
• Práva člena – podľa Stanov 
• Výhody člena – návrh: 

a) každý člen dostane do 30 dní po vstupe do O.z. dres DC Nitra – úprava: 
po 6 mesiacoch členstva, výnimky schvaľuje členská schôdza 

b) oslobodenie od platenia štartovného v nitrianskych súťažiach – úprava: 
jedná sa o ligové súťaže (napr. Zvonica), nie o súťaže typu 
Premier liga či turnaje 

c) úhrada cestovných nákladov zo strany klubu – výška na schválenie – 
úhrada platí pre turnaje SŠF (steely a softy) vo výške 50% 

d) úhrada časti ceny zo strany klubu pri objednávkach pre člena 
z www.reddragondarts.com a www.a180.co.uk – výška na schválenie – 
odročené  

e) ďalšie návrhy - žiadne 
 

2. Hospodárenie DC Nitra 
• Pridelenie IČO 
• Založenie účtu – obe záležitosti boli vybavené 8.4. 

IČO: 42201047 
č. účtu: 2925834989/1100 
IBAN: SK91 1100 0000 0029 2583 4989 
BIC: TATR SK BX 

 
3. Zvonica 2009/2010 

• Play-off – návrhy 
a) K.O. systém 
b) obojstranný pavúk 
c) skupina Round-Robin 
d) ...  
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Schválený bol model 2 skupín po 4 hráčoch. V jeden štvrtok (6. mája 2010) sa 
odohrajú skupiny - A skupina (1, 3, 5, 7) a B skupina (2, 4, 6, 8). Hrá sa na 5 
víťazných legov. Prví dvaja z každej skupiny postupujú do KO pavúka do bojov 
o 1. – 4. miesto (6 víťazných legov). Poslední štyria hrajú KO pavúka o 5. – 8. 
miesto (4 víťazné legy). KO pavúky sa odohrajú ďalší štvrtok (13. mája). Hráči 
do 5. mája nahlásia svoju účasť. Ak sa niektorý nedostaví, automaticky sa 
nastupuje hráč č. 9 v poradí, atď. Ak sa nedostaví hráč na zápasy KO, budú jeho 
zápasy automaticky kontumované. Finále sa odohrá na 2 víťazné sety (4 víťazné 
legy). 

 
 

4. Súpisky DC Nitra pre sezónu 2010 
• Tím RedDragon Nitra – steely 2010 

Súpiska: 
kapitán: Miloš Bédy 
hráči: Robert Danáč, Radim Drinka, Ján Galbavý, Rudolf Hojčuš, Martin 
Horečný, Tomáš Líčeník, Peter Pešta. 
Hráči tímu musia byť členmi O.z. DC Nitra! 

• Ostatné tímy – úloha: zistiť záujem 
 

5. Diskusia 
 

 
 
Protokol: Radim Drinka 
 
 
 
V Nitre, 6. apríla 2010 
 
Protokol vypracovaný: 9. apríla 2010 


