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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 5 června 2021 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  5 delegátů

 Za oddíly a kluby  18 delegátů

 Celkem  24 delegátů  

 Host za ČAST   1 host 

 

PROGRAM:     

 

 Zahájení, schválení programu Konference;  volba pracovního předsednictva 

 Volba mandátové, návrhové komise, volební komise a zapisovatele. 

 Zpráva předsedy o činnosti MSSST za volební období 2017-21 

 Doplňující zprávy předsedů STK, KM, TMK a KR. 

 Zpráva o hospodaření MSSST za sezónu 2020-21 

 Návrh rozpočtu na sezónu 2021-22 

 Zpráva mandátové komise 

 Schválení změn stanov 

 Volba předsedy MSSST a jím navržených členů VV MSSST. 

 Zpráva volební komise. 

 Diskuse 

 Zpráva návrhové komise. 

 Schválení usnesení Konference MSSST 

 Závěr jednání Konference 

 
Ad. 1 

  

Zahájení Konference MSSST provedl předseda MSSST p. Olbricht. Při zahájení Konference MSSST bylo pří-

tomno celkem 24 delegátů s hlasem rozhodujícím. Přivítal přítomné delegáty. Dále nechal předseda MSSST 

schválit navržený program a jednací řád Konference – delegáti jej schválili jednomyslně. Bylo navrženo a schvá-

leno pracovní předsednictvo konference ve složení: p. Olbricht, p. Henžel, p. Hazuka, p. Vařák. Předsednictvo 

bylo schváleno jednohlasně a p. Vařák se ujal řízení konference. 
 

 Ad. 2 

 

  Navrženo a schváleno složení komisí a zapisovatele konference:  

http://www.mssst.cz/
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 Zapisovatel konference: p. Luděk Vařák 

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

 Návrhová komise: p. Bednář Ota (předseda komise), p. Synek Petr (člen) 

 Volební komise: p. Radim Petr (předseda komise), p. Manda 

 

 

 

 Ad. 3 

 

Předseda MSSST ve svém vystoupení zhodnotil působení VV MSSST. Zejména vyzvedl navýšení dotací na mlá-

dež. Dotace byly financovány z dotací ČAST, ČUS a z rozpočtu MSSST. Další prioritou za uplynulé období bylo 

zlepšení komunikace s členy MSSST. Naše www stránky jsou trvale aktuální. Jejich návštěvnost je vysoká. VV 

MSSST se snažil zajistit férovou svých soutěží a zatraktivnit tyto soutěže. Další prioritou byly soutěže mládeže. 

MSSST začal jako první kraj pořádat KBTM. Systém pořádání vymyslel a realizuje p. O. bednář. Tento systém se  

v různých obměnách používá i v našich okresech. Naše mládež se prosazuje i v republikových soutěžích. Další 

prioritou bylo hospodaření svazu. To se daří a vytvořenou rezervu bude možné použít. Pak se vrátil k průběhu sou-

těží v sezóně 2019-20. Soutěže byly předčasně ukončeny s tím, že bylo umožněno zachování a postupy všech 

možných kandidátů. Sezónu 2020-21 se nepodařilo odehrát. Na závěr poděkoval kolegům z VV, vedení okresních 

a regionálních a městského svazu, trenérům a rozhodčím za jejich práci. Předal ocenění končícím členům VV p. 

Lesníkovi a p. Pavlínkovi.  

 Ad. 4 

 

Doplňující zprávy byly účastníkům zaslány předem. 
 

 Ad. 5 a 6 

 

Zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu byly účastníkům zaslány předem.  

Přítomní neměli připomínky ke zprávě o hospodaření za sezónu 2020-21. 

Řídící konference nechal hlasovat o zprávě o hospodaření MSSST a návrhu hospodaření MSSST na sezónu 2021-

22 – zpráva o hospodaření i návrh hospodaření, byly schváleny jednohlasně.  
 
 

 Ad. 7 

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

zváno 41 delegátů s hlasem rozhodujícím, přítomno bylo 24 delegátů což je 58,5 %. Konference byla usnášení 

schopná.  

 Ad. 8 

 

Změny stanov byly zaslány účastníkům konference předem.  Nikdo k nim neměl připomínky. Řídící konference 

nechal hlasovat o novém znění stanov – byly schválen jednohlasně.  

 

 Ad. 9 

 

Předseda volební komise p. Petr přednesl zprávu komise. Byla podána jedna kandidátka v čele s J. Olbrichtem. 

Předal mu slovo. J. Olbricht představil nový VV ve složení O. Bednář, M. Henžel., L. Vařák, P. Synek. Dále 

přednesl priority nového vedení MSSST. Jsou to zejména restarty dlouhodobých soutěží MSSST, restarty soutěží 

mládeže, český pohár. Dále se bude MSSST soustředit na atraktivitu, objektivitu a spravedlnost soutěží. Bude dr-

žet vysokou úroveň soutěží mládeže. Podpora mládeže bude trvalá. 

 
 

 Ad. 10 

 

Předseda volební komise vyhlásil veřejnou volbu nového VV MSSST. Nový VV MSSST v čele s J. Olbrichtem 

byl zvolen 23 hlasy z 24, jeden člen se zdržel hlasování. Nový VV MSSST byl zvolen. 

 
 
 

 Ad. 11 

p. Huttl poděkoval VV za práci. Oddíl Frenštátu pod Radhoštěm je připraven pořádat krajské přebory mládeže. 
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Zástupce oddílu Nová Bělá sdělil, že jejich herna je plně vytížená a že není schopen plnit kvótu aktivní mládeže. 

K tomu mu J. Olbricht odpověděl, že bez členské základny mládeže není možný další rozvoj stolního tenisu 

v kraji. Zástupce okresního svazu Opava sdělil, že tento okres uděluje pokuty za neaktivní mládež i okresním klu-

bům. 

Na p. Endala byl vznesen dotaz, zda je možné získat z ČAST dotaci na trenéry mládeže.  P. Endal odpověděl, že je 

možné o tuto dotaci požádat, je však nutné splnit podmínky dotace. Podmínky jsou k dispozici u p. Valentové 

z komise mládeže ČAST. 

Dále byl vznesen dotaz, zda by bylo možné, aby byl rozhodní utkání současně hráč. M. Henžel sdělil, že to možné 

není. 

Dále byl vznesen dotaz k online zápisům soutěží MSSST. M. Henžel sdělil, že to bude stejné tak, jak bylo stano-

veno pro sezónu 2020-21 – divize povinně, ostatní soutěže dobrovolně. 

J. Olbricht seznámil přítomné s tím, že se nemohla konat lednová schůze VV MSSST s představiteli okresních a 

městského svazu. Na této schůzi se volí delegáti na konferenci ČAST.  Navrhl konferenci jako delegáty M. Henže-

la a P. Synka. Tito delegáti byli schváleni jednohlasně. 

P. Synek informoval o tom, že nebylo možné pořádat školení trenérů. Bude se konat v průběhu září 2021. 

R. Kratochvíl informoval o získávání peněz na mládež v KST Nový Jičín – mají dotace u města, NSA a kraje. 

Složitější než je získání dotací je nábor dětí. 

Byl vznesen dotaz, jak bude probíhat program MSSST COVID 21. 

 

 Ad. 12 

 

Předseda návrhové komise p. Bednář přednesl návrh Usnesení Konference MSSST. 

 

 Ad. 13 

 

Usnesení bylo přijato delegáty konference jednohlasně.  

 

 Ad. 14 

 

L. Vařák poděkoval delegátům za účast na Konferenci MSSST.  Dále poděkoval oddílům za činnost ve prospěch 

českého stolního tenisu.  

 

Zapsal: Luděk Vařák  

Dne 5. 6. 2021 
 

 


