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MoravskoSlezský  Svaz  Stolního  Tenisu 

 
 
 
 

Z Á P I S 

z  Konference  Moravskoslezského svazu stolního tenisu, 

 

konané dne 16. dubna  2016  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  9 delegátů

 Celkem  19 delegátů  

 

 Host za ČAST   1 host 

 

 

PROGRAM :     

 

 Zahájení, schválení programu Konference;  volba pracovního předsednictva 

 Volba zapisovatele, mandátové a návrhové komise 

 Zpráva předsedy o činnosti  MSSST  za sezónu  2015 - 16 

 Doplňující zprávy předsedů STK, KM, sekretáře 

 Zpráva revizní komise  MSSST 

 Zpráva o hospodaření  MSSST za uplynulou sezónu 2015 - 16 

 Návrh rozpočtu na sezónu  2016 - 17 

 Zpráva mandátové komise 

 Projednání návrhů změn Stanov MSSST 

 Hlasování o změnách Stanov MSSST 

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

p.Henžel, p. Vařák.  Dále nechal předseda MSSST 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 a zapisovatele konference:  
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 Zapisovatel konference: p.Luděk Vařák 

 Mandátová komise: p.Lesník Vladimír (předseda komise), p. Bajtek Jiří (člen) 

 Návrhová komise: p. Bednář Ota (předseda komise), p. Bednářová Bronislava (člen) 

 

 Ad. 3 

 

  Předseda MSSST ve svém vystoupení předal pohár za vítězství v divizi. Dále podal informaci o práci VV 

MSSST. Dále hovořil o práci s mládeží. Naše mládež dobře reprezentuje na republikové i mezinárodní úrovni. 

Podal informaci o konferenci ČAST. Konference ČAST schválila nové stanovy ČAST. Probral práci s dotacemi. 

Většina získaných peněz byla investována do mládeže. Dále hovořil o potřebě schválení nových stanov. 
 

 Ad. 4 

 

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

2015-16. Komise je ve složení - Henžel, Spevák, Přeček. Podal informace o mistrovských dlouhodobých sou-

těžích v sezóně 2015-16. Byly rozesílány zprávy STK – 11 zpráv. Dále informoval o konání KP dospělých 

jednotlivců, Českém poháru. Dále podal informace ohledně řešených přestupků během sezóny 2015-16. Po-

dal informaci o průběhu soutěží, postupech a sestupech. Podal informaci o používání míčků v jednotlivých 

soutěžích. Podal informaci o nominaci na MČR. Dále jmenoval přeborníky kraje v jednotlivých kategoriích. 

15. 6. 2016 je termín pro vytvoření evidenčního seznamu na příští sezónu, zaplacení poplatků. 15. 7. 2016 je 

termín pro přihlášku do soutěže. 5. 9. 2016 je termín pro soupisky družstev. Oddíl si stanoví, jakými míčky 

hraje (druh – plastový, celuloidový, značka). Značku je možné změnit v průběhu soutěže, druh je možné 

změnit v polovině soutěže. Od 15.6. do 15.7. bude uvolněna možnost editace fotografií. Konference ČAST 

neschválila žádné významné změny, které by zasahovaly do našich soutěží. Střídavý start může být pouze je-

den. Rozpis soutěží na příští sezónu bude stejný jako v letošní.  
 

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

stolního tenisu a oddílům za výchovu mládeže. Hodnotil kladně práci okresu Nový Jičín. Zhodnotil systém 

KBTM, který byl hrán do skupin sestavených podle výkonnosti. Celkem bylo 8 turnajů, pořadateli byli TJ 

Frenštát p. R., Baník Havířov; KLUBSten Karviná, a TJ Fulnek. Celkem byla účast stejná jako v loňské se-

zóně. Proběhly krajské přebory – účast byla dobrá. Dále podal informaci o nominaci na MČR 2016. VV vy-

hlásí konkurs na konání KBTM. Systém KBTM zůstane stejný s drobnými změnami. RBTM se hrají také 

tímto systémem. Připomněl kempy mládeže organizované ČAST – dosáhli jsme na nich velmi dobré účasti.   
 

4.3. Sekretář MSSST podal informaci o stavu členské základny MSSST. Co se týká členské základny, máme 3. 

nejvyšší členskou základnu v rámci ČAST. Byl výrazně navýšen počet ostatních členů, na němž se nejvíce 

podílel okres Frýdek Místek. Dále podal informaci o stavu trenérů, který je dostupný na www stránkách 

MSSST. Dále podal informaci o plánovaném školení trenérů v termínu 6 až 7/2016. Požádal delegáty o pro-

pagaci tohoto školení v jednotlivých oddílech a okresech. 

  

 

 Ad. 5 

 

Zprávu revizní komise přednesl člen RK p. Valenta. Ve zprávě informoval o výsledcích kontroly hospo-

daření MSSST k 16. 4. 2016. Nebyly zjištěny závady. 

 
 

 

 Ad. 6 

 

Hospodář MSSST p. Lesník přednesl zprávu o hospodaření MSSST za sezónu 2015-16 (k 31.3.2016): 

 Celkový příjem MSSST: 429 000 Kč včetně dotace z ČAST 223400,- Kč) 

 Celková vydání MSSST: 330 000 Kč 

Hospodaření za sezónu celkově:         s přebytkem          + 98 400 Kč.  

Předpoklad dočerpání do 31.5.2016 je -116000,- Kč (včetně 48400,- Kč za poukázky pro mládež). 

Předpokládaný konečný rozdíl (deficit) je -17000,- Kč proti schválenému deficitu (-35000,- Kč). Deficit bude pokryt ze zů-

statku prostředků na účtu z předchozích sezón. 
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 Ad. 7 

 

Návrh rozpočtu MSSST na sezónu 2016-17 (od 1. 6. 2016 – do 31. 5. 2017) přednesl hospodář MSSST p. Lesník: 

Plánovaný příjem MSSST :  172 000 Kč (bez dotací) 

Plánované vydání MSSST :  200 000 Kč  

Plánovaný deficit  :     28 000 Kč 

 

Rozpočet byl navržen jako schodkový v důsledku klesajících příjmů z EP a pokut.  

 
 

 Ad. 8 

 

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

pozváno 31 delegátů s hlasem rozhodujícím, přítomno je 19 delegátů což je 61 %. Konference je usnášení schop-

ná.  

 

 

 Ad. 9 

 

Předseda MSSST zahájil projednání návrhu nových stanov. Vysvětlil proces přípravy nových stanov. Vysvět-

lil dotazy z pléna na nové stanovy. Předseda MSSST zašle vysvětlení připomínek panu Frgalovi.  

 

 

 Ad. 10 

 

Řídící konference dal hlasovat o změnách stanov.  

Výsledek hlasování  –18 delegátů hlasovalo pro,  

   - 1 delegát byl proti – (Ing. Radim Frgala za KST Slezan Opava) 

Nové Stanovy MSSST byly schváleny. 

 

 Ad. 11 

 

• p. Huttl – dotaz na STK – umožnit mladým hrát kraj i když do něj nepostoupili. Odpověď p. Henžela – možnost 

vyjímky schválené VV. Návrh na doplnění soutěží na 12 účastníků, možnost okresů vzdát se postupu do vyšší 

soutěže a v takovém případě právo VV MSSST nabídnout místo sestupujícímu a následně jiným okresům. – 

schválen jednomyslně. 

 

• Návrh na hraní KBTM s plastovými míčky – schválen jednomyslně. 

 

• Návrh na změnu systému soutěží – play off, play out. Návrh na změnu systému soutěží – play off, návrh na po-

nechání stávajícího systému soutěží. Nejprve bylo hlasováno o návrhu na ponechání stávajícího systému soutěží. 

Bylo přijato ponechání stávajícího systému soutěží většinou 11 hlasů.  
 

 

 Ad. 12 

 

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

gáty Konference.  

 

 Ad. 13 

 

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

ve prospěch českého stolního tenisu.  

 

Zapsal:  Luděk Vařák  

16. dubna 2016 


