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MMOORRAAVVSSKKOOSSLLEEZZSSKKÝÝ    SSVVAAZZ    SSTTOOLLNNÍÍHHOO    TTEENNIISSUU                                                                                                        
  

Vítkovická 3083/1, 702 00 Ostrava   

www.mssst.cz 
 

 
 

Z Á P I S 

z Konference Moravskoslezského svazu stolního tenisu, 

 

konané dne 16. června 2018 v Ostravě, zasedačka MS KO ČUS – 6.patro od 9.00 hod 

 

P Ř Í T O M N I   :     

 

Hlas r o z h o d u j í c í: 

• Za MSSST   1 delegát 

• Za OSST, RSST, MěSST  9 delegátů

• Za oddíly a kluby  14 delegátů

• Celkem  24 delegátů  

• Host za ČAST   1 host současně delegátem za SKST Baník Havířov 

 

PROGRAM:     

 

 Zahájení, schválení programu Konference;  volba pracovního předsednictva 

 Volba mandátové, návrhové komise a zapisovatele. 

 Zpráva předsedy o činnosti MSSST za sezónu 2017-18 

 Doplňující zprávy předsedů STK, KM, 

 Zpráva o hospodaření MSSST za sezónu 2017-18 

 Návrh rozpočtu na sezónu 2018-19 

 Zpráva mandátové komise 

 Diskuse 

 Zpráva návrhové komise – schválení usnesení Konference MSSST 

 Závěr jednání Konference 

 
Ad. 1 

 

Zahájení Konference MSSST provedl předseda MSSST p. Olbricht. Přivítal přítomné delegáty a zástupce ČAST 

p. Endala.  Dále nechal předseda MSSST schválit navržený program a jednací řád Konference – delegáti schválili 

jednomyslně. Navrženo a schváleno pracovní předsednictvo Konference ve složení: p. Olbricht;  p.Endal, p. Hen-

žel. Předseda se ujal řízení konference. 
 

 Ad. 2 

 

  Navrženo a schváleno složení komisí a zapisovatele konference:  

 

• Zapisovatel konference: p. Miroslav Henžel 

• Mandátová komise: p. Lesník Vladimír (předseda komise), p. Pavlínek Ivo (člen) 

• Návrhová komise: p. Bednář Ota (předseda komise), p. Bajtek Jiří (člen) 

 

 

 

http://www.mssst.cz/
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 Ad. 3 

 

Předseda MSSST ve svém vystoupení předal poháry za vítězství KSI, ostatní zástupci vítězů DIMU, KSIIA, 

KSIIB se nedostavili. Poděkoval členům VV za práci v uplynulé sezóně. Dále podal informaci o práci VV 

MSSST. Informoval o obdržených dotací z ČAST a ČUS. Všechny získané dotační finance byly investovány do 

mládeže. Dále hovořil o práci v oddílech s mládeží např. TJ Ostrava KST, SKST Baník Havířov, TTC Ostrava 

2016, TJ Sokol Děhylov. Naše mládež dobře reprezentuje na republikové i mezinárodní úrovni. Podal informaci o 

konferenci ČAST. Probral práci s dotacemi – nemožnost posílat finance z ČAST na kraje. Informovalo navýšení 

evidenčních příspěvků – zůstává v krajích a regionech. Další informace nechal na diskusi – ohledně financí a roz-

dělení dotací. 

Host – Nikolas Endal požádal o slovo k problematice Evidenčních poplatků a informoval o důvodu navýšení evi-

denčních poplatků. Změna přinese krajům a regionům částku ve výši 2.8 mil. ČAST se vzdává částky 0,8mil ve 

prospěch krajů. 
 

 Ad. 4 

 

4.1. Předseda STK MSSST p. Henžel Miroslav seznámil podrobně přítomné s činností na úseku STK za sezónu 

2017-18. Komise je ve složení - Henžel, Spevák, Přeček, Chovanec. Podal informace o mistrovských dlouho-

dobých soutěžích v sezóně 2017-18. Byly rozesílány zprávy STK – 10 zpráv. Dále informoval o konání KP 

dospělých jednotlivců, Českém poháru. Dále podal informace ohledně řešených přestupků během sezóny 

2017-18. Podal informaci o průběhu soutěží, postupech a sestupech. Podal informaci o nominaci na MČR.. 

Dále jmenoval přeborníky kraje v jednotlivých kategoriích. Podal informaci ohledně termínů pro nadcházejí-

cí sezónu:15. 6. 2018 je termín pro vytvoření evidenčního seznamu na příští sezónu, zaplacení poplatků. Sva-

zy schvalují do 30.6. Uzávěrka přihlášek do krajských soutěží je 15. 7. 2018. Soupisky do 5. 9. 2018. Od 1.6. 

do 30.6. je uvolněna možnost editace fotografií. V sezóně 2018-19 se bude hrát jen plastovými míčky, bude 

umožněn on-lin zápis. Hrací dny stejné sobota – neděle. Na základě zaslaných dotazníků ohledně hracích dnů 

si oddíly nepřejí změnu. Z 34 dotazníků se vrátilo zpět 12 a jen 5 oddílů požadovalo jiný termín. Konference 

ČAST neschválila žádné významné změny, které by zasahovaly do našich soutěží. Informace o GDPR a in-

formace o změnách v Rozpisu soutěže. 
 

4.2. V úvodu svého vystoupení předseda KM MSSST p. Bednář poděkoval pracujícím s mládeži a pořadatelům 

KBTM, okresním svazům stolního tenisu a oddílům za výchovu mládeže. Zmínil se o pořádání KBTM, počet 

hráčů přibližně stejný, jak v loňské sezóně, rekordní počet ve Frenštátě, kde bylo málo stolů. Průměrně se 

účastnilo 104 hráčů. Dívky průměr 14 hráček na turnaj. Celkem 8 turnajů, pořadatelsky se podílely TJ Fren-

štát p. R., Baník Havířov; KLUBSten Karviná, a nově TJ Spartak Bílovec, který nahradil TJ Fulnek. Proběhly 

krajské přebory – účast byla dobrá. Návrh na pořádání KBTM v neděli – požádal okres FM. Informace o od-

měnách hráčům za umístění na KBTM. Dále podal informaci o nominaci na MČR družstev 2018. Systém 

KBTM zůstane stejný.    
 

 Ad. 5 

 

Hospodář MSSST p. Lesník přednesl zprávu o hospodaření MSSST za sezónu 2017-18 (k 31.5.2018): 

• Celkový příjem MSSST: 487 571,06 Kč včetně dotace z ČAST 284 950,- Kč) 

• Celková vydání MSSST: 403 221,- Kč 

Hospodaření za sezónu celkově:        s přebytkem          + 84 300,- Kč.  

 

 Ad. 6 

 

Návrh rozpočtu MSSST na sezónu 2018-19 (od 1. 6. 2018 – do 31. 5. 2019) přednesli společně hospodář MSSST p. 

Lesník a předseda MSSST p. Olbricht 

Plánovaný příjem MSSST :  470 000 Kč (včetně přislíbené dotace 100 000,-Kč ČAST) 

Plánované vydání MSSST :  467 000 Kč  

Plánovaný přebytek   :       2 300 Kč Rozpočet navržen, jako mírně přebytkový 

 

 

 Ad. 7 

Předseda mandátové komise p. Lesník vystoupil se zprávou o počtech delegátů. Na Konferenci MSSST bylo po-

zváno 45 delegátů s hlasem rozhodujícím, přítomno bylo 25 delegátů což je 55,5 %. Konference byla usnášení 

schopná.  
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 Ad. 8 

 

• p. Hütl – informoval o pořádání KBTM ve Frenštátě, kde postaví 14 stolů. Dotaz na chování hráčů na KP dospě-

lých (neomluvené odchody, omluvy po rozlosování hlavní soutěže. Požadoval zveřejnění jmen hráčů. 

• Odpověď: Miroslav Henžel informoval, že jména byla zveřejněna v nominacích na MČR. 

 

• p. Schimetzek – dotaz na přidělování dotací pro oddíly a regionální turnaje z prostředků MSSST. 

• Odpověď: Jiří Olbricht – na regionální turnaje musí oddíly požádat regionální svaz. V souvislosti dotazu na do-

tace, podal informaci ohledně podmínek rozdělení dotací v rámci MSSST. Oddíly jen na náborové turnaje, svazy 

jen na bodovací turnaje a přebory regionu. Dále podal informaci k problematice GDPR. 

• Odpověď: Nikolas Endal – kluby mohou požádat MŠMT v programu Můj klub. Podmínkou je minimálně 12 dětí 

a právní osobnost. Dále informoval, že regiony mohou požádat o dotaci na mládež ČAST. 

 

• p. Bajtek – dotaz na zvýšení poplatků a žádost o jejich snížení 

• p. Kubala – proč nemohou být hrající senioři nad 65let bez poplatků 

• Odpověď – Nikolas Endal – evidenční poplatky schvaluje konference ČAST a nemyslí si, že by mohlo dojít ke 

snížení. Stolní tenis má nejnižší poplatky ze všech svazů. 
 

 Ad. 9 

 

Předseda návrhové komise p. Bednář přednesl návrh Usnesení Konference MSSST. Usnesení bylo přijato delegá-

ty Konference.  

 

 Ad. 10 

 

p. Olbricht (MSSST) poděkoval delegátům za účast na Konferenci MSSST.  Dále poděkoval oddílům za činnost 

ve prospěch českého stolního tenisu.  

 

 

Zapsal: Miroslav Henžel   

16.06.2018 

 
Zápis schválil: Jiří Olbricht 

20.06.2018      

                             


