
M  oravsko  S  lezský      S  vaz      S  tolního      T  enisu     v  Ostravě

Z Á P I S
z  Konference  Moravskoslezského svazu stolního tenisu,

konané dne 14. června  2014  v Ostravě,  zasedačka KS ČSTV – 6.patro od  9.00 hod

P Ř Í T O M N I   :    

A)   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  4 delegáti  :
• za  oddíly  a  kluby  Divize  MSSST  3 delegáti  :
• za  ligové  oddíly ženy 2 delegáti

PROGRAM :   

1. Zahájení, schválení programu Konference;  volba pracovního předsednictva

2. Volba mandátové  a  návrhové komise

3. Zpráva  předsedy  o  činnosti  MSSST  za sezónu  2013 - 14

4. Doplňující zprávy  předsedů  STK,  KM,  TMK  a  KR

5. Zpráva o hospodaření  MSSST za uplynulou sezónu 2013 - 14

6. Návrh rozpočtu na sezónu  2014 - 15

7. Zpráva  revizní  komise  MSSST

8. Zpráva  mandátové komise

9. Diskuse

10. Zpráva návrhové komise – schválení usnesení Konference

11. Závěr  jednání  Konference

        ad    1
 Zahájení Konference MSSST provedl předseda MSSST p. Olbricht. Přivítal přítomné delegáty a zástupce
ČAST  p. Endala. Navrženo a schváleno pracovní předsednictvo Konference ve složení : p. Olbricht;  p.Endal,
p.Henžel, p. Vařák.  Nechal následně schválit kooptaci p. Vařáka do funkce sekretáře svazu MSSST. 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 (před. komise);   p. Pavlínek Ivo (člen)
• Návrhová komise :  p.Bednář Ota (před. komise);   p. Hajko Marian (člen)
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ad    3

 Ve svém vystoupení podal důležité informaci ohledně členské základny ČAST. Podrobně informoval o
konferenci ČAST a jejím rozhodnutí k práci s členskou základnou. Dále podal informace o získání a čerpání dotací
na práci s mládeží. Podrobně rozebral způsob čerpání dotací. Na konci svého vystoupení předal pohár zástupci od-
dílu TTC Frýdlant n.O. panu Ivo Vantuchovi za vítězství v Divizi MSSST a popřál jim hodně sportovních úspěchů
ve 3. Lize. Dále poděkoval všem hráčům, kteří se zúčastnili všech M ČR a za vynikající reprezentaci MSSST.

ad    4

4.1.  Předseda STK MSSST p. Henžel Miroslav seznámil podrobně přítomné s činností na úseku STK za sezónu
2013-14. Podal informace o mistrovských dlouhodobých soutěžích v sezóně 2013-14. Dále informoval o ko-
nání KP dospělých jednotlivců, Českém poháru. Dále podal informace ohledně řešených přestupků během se-
zóny 2013-14.  Dále rozebral způsob bodování  soutěží a porovnával počet  remíz před zavedením nového
bodování a po něm. Dále informoval účastníky konference o problému s velikostí heren u některých účastníků
soutěže. Také informoval o prodloužení registrací – aktualizaci fotografií. Také podrobně popsal postup při
zakládání nových členů bez hráčské registrace a při obnově neaktivních členů.

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 sesta-
vených podle výkonnosti. Celkem bylo 8 turnajů, pořadateli byli TJ Frenštát p.R., Baník Havířov; Klubsten
Karviná, a TJ Fulnek. Nicméně vyzdvihl vysokou účast na všech turnajích cca 120 mládežníků. Dále zhodnotil
účast mládeže kraje na M-ČR 2014. 

4.3. Před. TMK a KR MSSST p. Pavlínek přednesl zprávu o činnosti komise.
Současný stav rozhodčích v našem kraji je pro následující sezónu 2014-15 (celkem 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 se letos nebude pořádat z důvodu malého zájmu.
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 týče členské základ-
ny máme 3. nejvyšší členskou základnu v rámci ČAST, což neodpovídá počtu obyvatel, mohli bychom dosáh-
nou větší..      

ad    5

Hospodář MSSST ing. Lesník přednesl zprávu o hospodaření MSSST za sezónu 2013-14  :
• Celk. příjem MSSST : plánovaný  195 000 Kč     skutečnost  226 000 Kč rozdíl  + 31 000 Kč
• Celk. vydání MSSST : plánované  195 000 Kč     skutečnost  139 000 Kč rozdíl  + 56 000 Kč
Hospodaření za sezónu  celkově  :         s přebytkem          + 87 000 Kč vlivem dotace 213850,- Kč z ČAST

ad    6

Návrh rozpočtu MSSST na sezónu 2014-15 (od 1.6.2014 – do 31.5.2015) přednesl hospodář MSSST ing. Lesník  :
Plánovaný  příjem MSSST :  160 000 Kč (očekáván pokles vlastních příjmů MSSST z EP, ostatních poplat-
ků a pokut)
Plánované vydání MSSST :  230 000 Kč (v důsledku úhrady startovného 8xKBTM vysílajícím oddílům)
Plánovaný deficit  :    70 000 Kč

Návrh rozpočtu je zpracován jako schodkový. Při výrazné změně odvodů evidenčních poplatků či obdržení další
dotace bude jeho reálné čerpání adekvátně přizpůsobeno. Po předpokládaném obdržení DOTACÍ z ČAST a MS
KO ČUS vyrovnaný až přebytkový.

ad    7
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Člen revizní komise MSSST p. Bajtek informoval konferenci o tom, že revizní komise provedla revizi hospodaření
k 31.12.2013 za účasti čtyř členů revizní komise s výsledkem bez výhrad. Dále proběhla kontrola i za období od
1.1.2014 do 31.5.2014 za účasti pana Bajtka. Ten konstatoval že je vše v pořádku, ale vzhledem k tomu, že po-
třebuje názor celé komise je tato kontrola dosud neuzavřena. Pan Pelech jako předseda revizní komise byl bohužel
pracovně zaneprázdněn.

 ad    8

Předseda mandátové komise ing. Lesník vystoupil se zprávou o počtech delegátů. Na Konferenci bylo po-
zváno 33 delegátů s hlasem rozhodujícím, přítomno je 19 delegátů což je 58 %. Konference je usnášení schopná. 

ad    9

• p. Endal (ČAST) : Náhrada celuoidových za plastové. ČAST na své konferenci rozhodl do 31.12.2014 hrát s ce-
luloidovými.  Označil  kvalitu  míčků  jako  vyhovující  z  hlediska  tvaru,  váhy a  jako  nevyhovující  z  hlediska
spolehlivosti (míčky nevydrží).

• p. Endal (ČAST) : Informoval konferenci o tom, že se ČAST usnesl na povinném vedení soutěží ve STISu. Pokud
v kraji bude některý okres, který soutěž nepovede ve STISu, kraj nedostane žádné dotace.

•  p. Spevák Juraj (OSST OP) :  Slíbil za okres Opava, který jako jediný z kraje dosud nevedl soutěže ve STISu, že
v sezóně 2014-15 povede i okres Opava své soutěže ve STISu.

• p. Endal (ČAST) : Navrhl čerpat pokuty z neaktivní mládeže na platby oddílům podle účasti jejich mladých hráčů
na KBTM. Zdůvodnil to finanční náročností výchovy mládeže.

•  p. Bednář (VV MSSST) :  Zdůvodnil návrh VV MSSST na čerpání těchto peněz přímo účastníkům KBTM.

•  p. Hrachová (SK Frýdlant n.O.) :  Potvrdila slova p. Endala o finanční náročnosti výchovy mládeže.

ad    10

Předseda návrhové komise p.Bednář přednesl návrh Usnesení Konference MSSST, po doplnění textu usne-
sení, toto bylo přijato delegáty Konference. 

ad    11

p. Olbricht (MSSST) :  Poděkoval delegátům za účast na Konferenci MSSST.  Dále poděkoval oddílům za činnost
ve prospěch českého stolního tenisu. Na závěr poděkoval přítomným za projevení důvěry a popřál hodně úspěchů
členům VV při zajišťování činností ve VV MSSST. 

Zapsal :  Luděk Vařák   - sekretář  svazu
14.  června 2014
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