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MoravskoSlezský  Svaz  Stolního  Tenisu   v  Ostravě 

 
 
 
 

Z Á P I S 

z  Konference  Moravskoslezského svazu stolního tenisu, 

 

konané dne 13. června  2015  v Ostravě,  zasedačka KS 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 ligové oddíly a kluby muži  7 delegáti

 Za oddíly a kluby Divize MSSST  5 delegáti

 Za ligové oddíly ženy  1 delegát 

 Celkem  23 delegátů 

 
 

 

PROGRAM :     

 

 Zahájení, schválení programu Konference;  volba pracovního předsednictva 

 Volba mandátové a návrhové komise 

 Zpráva předsedy o činnosti  MSSST  za sezónu  2014 - 15 

 Doplňující zprávy předsedů STK, KM, TMK a KR 

 Zpráva o hospodaření  MSSST za uplynulou sezónu 2014 - 15 

 Návrh rozpočtu na sezónu  2015 - 16 

 Zpráva revizní komise  MSSST 

 Zpráva mandátové komise 

 Diskuse 

 Zpráva návrhové komise – schválení usnesení Konference 

 Závěr jednání Konference 

 
Ad. 1 

 

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

ČÁST p. Endala. Navrženo a schváleno pracovní předsednictvo Konference ve složení: p. Olbricht;  p.Endal, 

p.Henžel, p. Vařák.  Dále nechal následně schválit navržený program a jednací řád Konference – delegáti schválili 

jednomyslně. Předal řízení konference p. Vařákovi, jenž řídil její další průběh. 
 

 

 Ad. 2 

 

  Navrženo a schváleno složení komisí:  

 Mandátová komise: ing. Lesník Vladimír (předseda komise), p. Huttl Adolf Ivo (člen) 

 Návrhová komise: p. Bednář Ota (předseda komise), p. Turay Tomáš (člen) 
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 Ad. 3 

 

  Předseda MSSST ve svém vystoupení předal poháry za vítězství v KS1, KS2a, KS2b. Dále podal infor-

maci o konferenci ČAST. Konference byla volební. Vyzvedl informaci o změně stanov v jednotlivých oddílech, 

svazech. Je to navázáno na nový občanský zákoník. MSSST je již zapsán do registru což je podmínka pro získání 

dotací. Upozornil na práci s ostatními členy, doporučil registraci dětí zejména kvůli pojištění úrazu. 
 

 Ad. 4 

 

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

2014-15. Komise je ve složení - Henžel, Spevák, Přeček. Podal informace o mistrovských dlouhodobých sou-

těžích v sezóně 2014-15. Dále informoval o konání KP dospělých jednotlivců, Českém poháru. Dále podal 

informace ohledně řešených přestupků během sezóny 2014-15. Podal informaci o aktualizaci adresáře pro za-

sílání informací MSSST. Podal informaci o průběhu soutěží, postupech a sestupech. Podal informaci o nomi-

naci na MČR. Dále jmenoval přeborníky kraje v jednotlivých kategoriích. Popsal mechanismus přestupu 

ostatních členů – je nutné jej nejprve zaregistrovat jako hráče, pak teprve realizovat přestup. Formuláře na 

schvalování herny jsou již jen elektronicky – povinný údaj GPS souřadnice. Plánek herny - .jpg formát. Žeb-

říčky měly být ve STISU, nebudou, bude to stejné jako loni. Přihláška do soutěže by měla být elektronická – 

zatím není, až bude, pošle předseda STK informaci. Pokud by nebyla, zůstanou papírové. 15. 6. 2015 je ter-

mín pro vytvoření evidenčního seznamu na příští sezónu, zaplacení poplatků. 15. 7. 2015 je termín pro při-

hlášku do soutěže. 5. 9. 2015 je termín pro soupisky družstev.  Bude možné, aby ženy startovaly v soutěži 

mužů i pro divizi. Oddíl si stanoví, jakými míčky hraje (druh – plastový, celuloidový, značka). Značku je 

možné změnit v průběhu soutěže, druh je možné změnit v polovině soutěže. 
 

4.2. V úvodu svého vystoupení před. KM MSSST p. Bednář poděkoval pořadatelům KBTM, okresním svazům 

stolního tenisu a oddílům za výchovu mládeže. Zhodnotil systém KBTM, který byl hrán do skupin sestave-

ných podle výkonnosti. Celkem bylo 8 turnajů, pořadateli byli TJ Frenštát p. R., Baník Havířov; KLUBSten 

Karviná, a TJ Fulnek. Mírně poklesla účast – o 100 hráčů méně. Účast našich hráčů na soutěžích ČAST mír-

ně vzrostla. Okres NJ zaznamenal největší nárůst hráčů na RBTM. Proběhly krajské přebory – účast byla 

dobrá. Podařilo se zajistit odměny ve formě poukázek v celkem vysoké hodnotě. Dále zhodnotil účast mláde-

že kraje na M-ČR 2015. VV vyhlásí konkurs na konání KBTM. Mírně narostl počet mladšího žactva. Systém 

KBTM není důvod měnit. RBTM se hrají také tímto systémem.  
 

4.3. Před. TMK a KR MSSST p. Pavlínek přednesl zprávu o činnosti komise. Podal informaci o proběhlém škole-

ní trenérů v minulém týdnu. Současný stav rozhodčích v našem kraji je pro následující sezónu 2014-15 (cel-

kem 156 platných licencí) : Rozhodčí lic. C = 90, lic. B = 33, lic. A = 17, lic. M = 5., NU = 8, NR = 3 

Školení a doškolení trenérů lic. C proběhlo v červnu letošního roku. 

 Současný stav trenérů v našem kraji je pro následující sezónu 2014-15 (celkem 145 platných licencí) : 

Trenéři lic. D = 12;  lic. C = 97; lic. B = 28; lic. A = 8.  

 

4.4. Sekretář MSSST p. Vařák krátce přednesl zprávu o stavu členské základny MSSST. Co se týká členské zá-

kladny, máme 3. nejvyšší členskou základnu v rámci ČÁST. Byl výrazně navýšen počet ostatních členů. 

 
 

 Ad. 5 

 

Hospodář MSSST ing. Lesník přednesl zprávu o hospodaření MSSST za sezónu 2014-15  : 

 Celk. příjem MSSST: 418 000 Kč 

 Celk. vydání MSSST: 415 000 Kč 

Hospodaření za sezónu celkově:         s přebytkem          + 3 000 Kč vlivem plateb za loňskou sezónu až v červnu 

2015. 

 

 Ad. 6 

 

Návrh rozpočtu MSSST na sezónu 2015-16 (od 1. 6. 2015 – do 31. 5. 2016) přednesl hospodář MSSST ing. Lesník: 

Plánovaný příjem MSSST :  340 000 Kč  

Plánované vydání MSSST :  375 000 Kč  

Plánovaný deficit  :     35 000 Kč 
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Loňský rozpočet byl navržen jako schodkový. Protože některá čerpání proběhnou až v červnu, byl rozpočet mírně 

přebytkový, nicméně bylo dodrženo usnesení loňské konference. Z toho vyplývá návrh rozpočtu pro letošní sezó-

nu, který byl původně navržen jako vyrovnaný. Vzhledem k čerpání loňských závazků až letos bude schodkový, 
 

 Ad. 7 

 

 Zprávu revizní komise přednesl předseda RK p. Pelech. Ve zprávě informoval o výsledcích kontroly 

hospodaření MSSST k 31. 12. 2014, kterou revizní komisí MSSST provedla 19. 1. 2014 v plném složení 

a o výsledcích kontroly hospodaření MSSST k 31. 5. 2015, kterou revizní provedla 13. 6. 2015, v počtu 3 

členů. Při žádné z kontrol nebyly zjištěny závady. 

 

  Ad. 8 

 

Předseda mandátové komise ing. Lesník vystoupil se zprávou o počtech delegátů. Na Konferenci bylo pozvá-

no 31 delegátů s hlasem rozhodujícím, přítomno je 23 delegátů což je 74 %. Konference je usnášení schopná.  

 

 Ad. 9 

 

 

• p. Endal (ČAST) : Endal doporučil do nižších soutěží celuloidové – jsou levnější, kvalitnější.  

 

• Návrh na hraní KBTM s plastovými míčky – p. Hrachová. 
 

• Návrh na hraní KBTM s plastovými míčky  v divizi A a B – p. Bělík. 

 

•Návrh na hraní KBTM s celuloidovými míčky – p. Olbricht. 

 

• M. Henžel rozebral cenu za plastové míčky za TJ Svinov – nárůst o 100 procent. 
 

• Hlasováni o návrhu hraní KBTM s plastovými míčky  – 7 pro, 12 zdrželo, 4 proti 
 

• Hlasováni o návrhu hraní KBTM v divizi A a B s plastovými míčky  – 14 pro, 5 zdrželo, 4 proti 
 

• Hlasováni o návrhu hraní KP mládeže s plastovými míčky  – 23 pro 

 

• J. Olbricht požádal okresní svazy, aby zasílaly zpravodaje L. Vařákovi.  

  

• p. Bajtek, předseda RSST Karviná poděkování J. Olbrichtovi za účast na okresní konferenci v Karviné. 

 

• Návrh na změnu bodování dlouhodobých soutěží na 3,2,1,0 – 10 pro, 8 proti, 3 zdrželo 

• Návrh na změnu bodování dlouhodobých soutěží na 4,3,1,-3 – 5 pro, 13 proti, 5 zdrželo 

• Návrh na fotodokumentaci začátku utkání – p. Lesník – nikdo nebyl pro 
 

 Ad. 10 

 

 Předseda návrhové komise p. Bednář přednesl návrh Usnesení Konference MSSST, toto bylo přijato dele-

gáty Konference.  

 

 Ad. 11 

 

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

ve prospěch českého stolního tenisu.  

 

Zapsal:  Luděk Vařák - sekretář  svazu 

13. června 2015 


