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MoravskoSlezský  Svaz  Stolního  Tenisu   v  Ostravě 
 
 
 
 

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

 

konané dne 2. června  2012  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)  : 

1)  p.  Olbricht Jiří - předseda  svazu 
 

 za  ligové  oddíly a kluby    (celkem 10 delegátů)  : 

2)  Mokré Lazce Robot KST -  ------------ 

3)  Ostrava Mittal TJ -  p. Lesník Vladimír 

4)  Havířov  Baník  SKST  -  p. Košťál  Jindřich 

5)  Opava  Slezan  KST    -  ------------- 

6)  Orlová  Siko TTC -  p. Sikora Ladislav 
 

7)  Brušperk  Sokol  TJ     -  p. Krupník Lukáš  

8)  Ostrava-Poruba TTC -  --------------- 

9)  Studénka MSV TJ -  --------------- 

 

 za  oddíly  a  kluby  Divize  MSSST   (celkem 10 delegátů)  : 

11)  Kopřivnice ASK Tatra    -   ------------ 

12)  Horní  Datyně  TJ       -  Pavlínek Ivo 

13)  Frýdek Místek Slezan TJ  - -------------  

14)  Frýdlant TTC    -  p.Zahrádka Jiří 

15)  Frenštát p.R. TJ       - ------------- 

16)  Třinec TJ       -  ------------ 

17) Orlová Slávia  -  ---------------- 

18) Ostrava 1.PM    -  ---------------- 

19) Ostrava-Svinov SK -  p. Henžel Miroslav 

20) Hrabůvka Sokol TJ -  p. Vavrečka Radomír 

21) Kateřinky Sokol TJ -  ----------------- 

   
 

 za  OSST  Frýdek – Místek   (celkem 2  delegáti)  : 

23)  p.Přeček Libor  – předseda STK 

24)  p.Valenta miloslav – člen svazu 

 za  OSST  Karviná  (celkem 2  delegáti)  : 

25)  p. Bajtek  Jiří  - předseda  svazu 

26)  p. Bednář Otakar – sekretář svazu 

 

 
 

 za  OSST  Nový  Jičín  (celkem 2  delegáti)  : 

27)  p. Molinek  Petr  - předseda  svazu 

28)  ---------------------------------------------- 

 

 

 za  OSST  Opava  (celkem 2  delegáti) : 

29)  p. Weczerek Hubert – člen svazu 

30)  p. Pelech Zdeněk – člen svazu 

 

 

 za  MěSST  Ostrava (celkem 2  delegáti) : 

31)  p. Hájko Marián -  předseda svazu 

32)  ------------------------------------------- 

 

 

B)   Hlas    p o r a d n í    
  

 H o s t é    : 

1) p. Endál  Nikolas  -  místopředseda VV  ČÁST 

2) p. Kroupa Aleš – člen oddílu Vento Komorní Lhotka 



 

- 2 - 

 

PROGRAM :     
 

1. Zahájení, schválení programu Konference;  volba pracovního předsednictva 

2. Volba mandátové  a  návrhové komise 

3. Zpráva  předsedy  o  činnosti  VV MSSST  za sezónu  2011 - 12 

4. Doplňující zprávy  předsedů  STK,  KM,  TMK  KR a sekretáře za sezónu 2011 - 12 

5. Zpráva o hospodaření  MSSST za uplynulou sezónu 2011 - 12 

6. Návrh rozpočtu na sezónu  2012 - 13 

7. Zpráva  revizní  komise  MSSST 

8. D i s k u s e 

9. Zpráva  mandátové komise 

10. Volba delegáta svazu na  konferenci ČAST 

11. Zpráva návrhové komise – schválení usnesení Konference 

12. Závěr  jednání  Konference 

 

 
         ad    1 
 

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

ČAST  p. Endála. Navrženo a schváleno pracovní předsednictvo Konference ve složení : pp. Olbricht;  p.Endál, 

p.Molinek a p.Bajtek.  Nechal následně schválit navržený program a jednací řád Konference –  delegáti schválili 

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

 

 ad    2 
 

  Navrženo  a  schváleno složení komisí  :  

 Mandátová komise :  ing. Lesník Vladimír (před. komise);   p. Přeček Libor (člen) 

 Návrhové komise :  p.Bednář Ota (před. komise);   p. Zahrádka Jiří (člen) 
 

 

 ad    3 
 

  Ve svém vystoupení podal důležité informaci ohledně nových změn v registračním, přestupním a soutěžním 

řádu s platností od 15.4.2012. Dále nás informoval ohledně Konference ČAST v Praze (dotace z MŠMT, příjmy 

ČAST, Rozpočet ČÁST, atd…). Vysvětlil program V. dotace na projekty krajů (pro náš kraj činí dotace ve výši 

109 050 CZK). Na konci svého vystoupení předal pohár zástupci oddílu SK Frýdlant paní Evě Ševcové a zástupci 

TJ Mittal Ostrava panu Mariánovi Hájkovi za vítězství v Divizi MSSST a popřál jim hodně sportovních úspěchů ve 

3. Lize. Dále poděkoval všem hráčům, kteří se zůčastnili všech M ČR a za vynikající reprezentaci MSSST. 
 

 

 ad    4 
 

4.1.  Před. STK MSSST p. Henžel seznámil podrobně přítomné s činností na úseku STK za sezónu 2011-12. Podal 

informace o mistrovských dlouhodobých soutěžích v sezóně 2011-12. Dále informoval o konání KP dospělých 

jednotlivců, Českém poháru. Rovněž byla podána informace ohledně STISU. Dále podal informace ohledně no-

vého rozpisu dlouhodobé soutěže MSSST a chystané reorganizaci soutěží až od sezóny 2013-14 (Divize muži s 

12 mužstvy,  KS I jedna skupina s 12 mužstvy a KS II dvě skupiny rovněž po 12 mužstvech). 
 

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 sestavených 

podle výkonnosti. Celkem bylo 7 turnajů, pořadateli byli TJ Frenštát p.R., Baník Havířov; Klubsten Karviná, a 

TJ Fulnek. Nicméně vyzdvihl vysokou účast na všech turnajích cca 100 mládežníků. Dále zhodnotil účast mlá-

deže kraje na M-ČR 2012. Podal taky informaci z úrovni okresů. Jsou pořádány OBTM v Karviné, v Novém 

Jičíně a v Ostravě spolu s Opavou. Dlouhodobé soutěže mládeže pak v okresech Frýdek-Místek a Opava. Před-

seda KM také znovu účastníků potvrdil, že současná špička mládeže našeho kraje trénuje ve střediscích – 

SCM. Dobré výsledky naší mládeže našeho kraje jsme také zaznamenali na M-ČR 2012. 
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4.3. Před. TMK a KR MSSST p. Pavlínek přednesl zprávu o činnosti komise. 

Školení a doškolení rozhodčích lic. C se zúčastnilo v Ostravě dne 30,21.3 a 1.4.2012 celkem 46 uchazečů. (z 

toho 12 uchazečů na školení a 34 uchazečů na doškolení). 

Současný stav rozhodčích v našem kraji je pro následující sezónu 2012-13 (celkem 154 platných licencí) :  

Rozhodčí lic.C = 119, lic.B = 18, lic. A = 11, lic.M = 6.  

Školení a doškolení trenérů lic. C se bude pořádat v Ostravě dne 15-16.6.2012 

 Současný stav trenérů v našem kraji je pro následující sezónu 2012-13 (celkem 123 platných licencí) : 

Trenéři lic. D = 12;  lic. C = 67; lic. B = 34; lic. A = 10.  

 

4.4. Sekretář MSSST p. Molinek krátce přednesl zprávu o činnosti VV MSSST. 

VV MSSST se celkem 4 x sešel na svých pravidelných poradách. Z toho 1 mimořádně (při řešení odvolání) 

Celkem bylo vydáno 6 ks. Zpravodajů s informacemi z ČÁST, kraje a okresů. Dále byly vydávány propozice 

oddílů a klubů pořádající různé sportovní akce. Co se týče webových stránek, tak návštěvnost je k dnešnímu dni 

cca 50 000. Co se týče členské základny máme 3. nejvyšší členskou základnu v rámci ČÁST.       

 

 

 ad    5 
 

Hospodář MSSST ing. Lesník přednesl zprávu o hospodaření MSSST za sezónu 2011-12  : 

 Celk. příjem MSSST : plánovaný  222 000 Kč     skutečnost  222 715 Kč rozdíl  + 715 Kč 

 Celk. vydání MSSST : plánované  222 000 Kč     skutečnost  229 205 Kč rozdíl  - 7 205 Kč 

Hospodaření za sezónu  celkově  :         s úbytkem          - 6 490 Kč 

Mírný úbytek byl ovlivněn mimořádnou neplánovanou dotací na vybranou mládež ve výši 20 010Kč. 
 

 ad    6 
 

Návrh rozpočtu MSSST na sezónu 2012-13 (od 1.6.2012 – do 31.5.2013) přednesl hospodář MSSST ing. Lesník  : 

Plánovaný  příjem MSSST :  220 000 Kč  

Plánované vydání MSSST :  220 000 Kč  

Plánovaný deficit  :              0 Kč 
 

Návrh rozpočtu je zpracován jako vyrovnaný. Při výrazné změně odvodů evidenčních poplatků či obdržení další do-

tace bude jeho reálné čerpání adekvátně přizpůsobeno.  
 

 

 ad    7 
 

Předseda revizní komise MSSST p. Zdeněk Pelech přednesl zprávu komise. Bylo v ní konstatováno : 

 Komise pracovala ve složení :  p. Pelech, p.Bajtek, p.Valenta, p.Vavrečka, p.Hazuka. 

 Provedena kontrola Peněžního deníku a dokladů – nebyly zjištěny  závady ke dni 31.12.2011. 

 Souhlasí finanční stav-dle dokladů-a hotovost v pokladně se skutečnosti. Ze sezóny 2011-12 je menší úbytek. 
 

 

 ad    8 
 

•  p. Olbricht (MSSST) :  Informoval ohledně změny v odvodů evidenčních poplatků. Rozhodnutí o tom, že okresy, 

které budou na tom ztrátově se dorovnají z rozpočtu MSSST ve výši, jako by proběhlo rozdělení po starém systé-

mu. Citelně se to dotkne okresu Nový Jičín, částečně okresu Karviná.  

  

• p. Endál (ČAST) :  Informoval ohledně konference a dění ve VV ČAST, rozpočet ČAST s finanční dotaci 

z MŠMT (9 mil CZK z toho 2,4 mil CZK na projekty krajům). Krátké informace o blížících se akcí jako např. 

Světový pohár v Olomouci dne 29.8 – 8.9. 2012 a chystající se přípravy na MEJ v Ostravě 2013. 

 

•  p. Olbricht (MSSST) :  Informoval ohledně dotací MŠMT Program V – dotace krajským svazům stolního tenisu 

KSST. Pro MSSST je určena částka 30 000 CZK na administrativu a 79 050 CZK na podporu mládeže. Bylo 

schváleno, že z částky 30 000 CZK obdrží každý okres po 2 000 CZK na administrativu (za nájem pro konference 

a schůze, za vedení účtu, peněžního deníku atd…). Z částky 79 050 CZK bylo rozhodnuto, že okresy podají plán 

projektů za sportovní akce mládeže pro rok 2012. Tento plán projektů zašlou do 15.7.2012 na adresu sekretáře 
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MSSST Ing. Petra Molinka. VV MSSST na své poradě rozhodne do 31.7.2012 zda tyto plány (projekty) a v jaké 

výši budou zahrnuty k čerpání dotací.   

  

•  p. Olbricht (MSSST) :  Informoval ohledně akce : neomezené volání v rámci Českého svazu stolního tenisu.  
 

•  p. Henžel (MSSST) :  Reorganizace v dlouhodobých soutěží v MSSST, změny v bodování, přestupy, hostování 

,střídavé starty.  

 

•  p. Kroupa (host) :  Návrh, aby byl zaveden systém dvou čtyřher. Návrh zamítnut, opět by došlo k nerozhodným 

výsledkům.  

 

•  p. Přeček (OSST FM) :  Návrh, aby byl zaveden systém dvou čtyřher na základě výsledku připomínek oddílu 

v přihláškách do dlouhodobých soutěží do 10.6.2012. Návrh zamítnut, opět by došlo k nerozhodným výsledkům.  

 

•  p. Kroupa (host) :  Návrh, aby by na konferenci byli pozváni a měli hlas rozhodující i zástupci oddílu, kteří hrají 

krajské soutěže. Návrh zamítnut, tento návrh je v rozporu se stanovami MSSST. Tento proces lze provést pouze, 

když tento návrh se zašle 1 měsíc před konání konference k připomínkování a k projednávání. Poté může být zahr-

nut k projednání na konferenci a dát o této změně nechat hlasovat.   

 

•  p. Hájko (MěSST OV) :  Návrh o prodloužení termínu přihlášek do dlouhodobých soutěží DIVIZE ženy. 

Návrh přijat, termín se upřesní ve zprávě STK. 

 

•  p. Molinek (RSST NJ) :  Informace o tom, že by letos mohly být všechny výsledky soutěží jak v kraji, tak i 

v okresech, vše  na informačním systému STIS. 

  

 

  ad    9 
 

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

32 delegátů s hlasem rozhodujícím, přítomno je 18 delegátů což je 56,25 %; dále jsou přítomni  2 delegáti s hlasem 

poradním. Na dnešní konferenci MSSST je přítomno celkem 20 účastníků. Konference je usnášení schopná.  
 

 

 ad    10 
 

Delegáti Konference pověřují formou Usnesení provést volbu delegáta na Konferenci ČAST na společné 

schůzi se  zástupci OSST, RSST, MěSST v lednu roku 2013. 

 

 ad    11 
 

 Předseda návrhové komise p.Bednář přednesl návrh Usnesení Konference MSSST, po doplnění textu usne-

sení, toto bylo přijato delegáty Konference.  

 

 ad    12 
 

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 :  ing.Petr Molinek   - sekretář  svazu 

2.  června 2012 


