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MoravskoSlezský  Svaz  Stolního  Tenisu   v  Ostravě 

 
 
 
 

Z Á P I S 

z  Konference  Moravskoslezského svazu stolního tenisu, 

 

konané dne 17. června  2017  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  15 delegátů

• Celkem  25 delegátů  

 

 

• Host za ČAST   1 host 

 

• Ostatní hosté 2 hosté 

 

 

PROGRAM :     

 

 Zahájení, schválení programu Konference;  volba pracovního předsednictva 

 Volba zapisovatele, mandátové, volební a návrhové komise 

 Zpráva předsedy o činnosti  MSSST  za sezónu  2016 - 17 

 Doplňující zprávy předsedů STK, KM, sekretáře 

 Zpráva o hospodaření  MSSST za uplynulou sezónu 2016 - 17 

 Návrh rozpočtu na sezónu  2017 - 18 

 Zpráva mandátové komise 

 Volba předsedy a jím navržených členů výboru MSSST 

 Volba delegátů na mimořádnou Konferenci ČAST 2017 

 Volba delegátů na Konferenci ČAST 2018 

 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 doplněný program a jednací a volební řád Kon-

ference – delegáti schválili jednomyslně. Předal řízení konference p. Vařákovi, jenž řídil její další průběh. 
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 Ad. 2 

 

  Navrženo a schváleno složení komisí a zapisovatele konference:  

 

• Zapisovatel konference: p. Luděk Vařák 

• Mandátová komise: p. Lesník Vladimír (předseda komise), p. Horáček (člen) 

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

• Volební komise: p. Pavel Hazuka, p. Adolf Huttl 
 

 Ad. 3 

 

  Předseda MSSST ve svém vystoupení předal poháry za vítězství v divizi a krajských soutěžích. Dále po-

dal informaci o práci VV MSSST. Poděkoval členům výboru za odvedenou práci. Dále hovořil o práci s mládeží. 

V loňské sezóně jsme získali na dotacích celkem 265.000,- Kč. Peníze jsme použili pro práci s mládeží, KBTM, 

krajské přebory, náborové akce oddílů. Z těchto dotací byly také zaplaceny odměny mladým hráčům KBTM for-

mou poukázek na materiál. Naše mládež dobře reprezentuje na republikové i mezinárodní úrovni TJ Ostrava KST 

a SKST Baník Havířov na mezinárodní úrovni. Vyjmenoval i naše mladé hráče, kteří nás reprezentují na republi-

kové úrovni do 10. místa. Poděkoval trenérům mladých hráčů za jejich výchovu.  

 Podal informaci o konferenci ČAST. Konference ČAST schválila změny v soutěžním řádu, reorganizaci 

3. ligy. Dále hovořil o změně v dotacích, které byly způsobeny podváděním fotbalové asociace. Nové podmínky 

vyhlášených dotací nejsou v současné době splnitelné. V současné době nemůžeme počítat s dotacemi.  

 Zúčastnil se Okresních konferencí F-M a Opavy, které byly zároveň volební. 
  

 Ad. 4 

 

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

nu 2016-17. Komise je ve složení - Henžel, Spevák, Přeček. Podal informace o mistrovských dlouhodobých 

soutěžích v sezóně 2016-17. V týmu pracuje i Pavel Chovanec, který kontroluje zápisy ze soutěží. Byly roze-

sílány zprávy STK – 12 zpráv. Dále informoval o konání KP dospělých jednotlivců, Českém poháru. 

V českém poháru byla v uplynulé sezóně menší účast (pouze 10 účastníků). Dále podal informace ohledně ře-

šených přestupků během sezóny 2016-17. Podal informaci o průběhu soutěží, postupech a sestupech. Podal 

informaci o používání míčků v jednotlivých soutěžích. V soutěžích se už hraje převážně s plastovými míčky. 

V sezóně bylo 71 změn v průběhu soutěží, 3 kontumace, 26 utkání bylo odehráno v neúplných sestavách. By-

lo provedeno 9 kontrol s jednou závadou. STK vyměřila pokuty dle soutěžního řádu. Za trenéry a rozhodčí 

byly pokuty zvýšeny vzhledem k neřešení stavu rozhodčích a trenérů u některých oddílů. 

   Podal informaci o nominaci na MČR. Dále jmenoval přeborníky kraje v jednotlivých kategoriích. 15. 6. 

2017 byl termín pro vytvoření evidenčního seznamu na příští sezónu, zaplacení poplatků. 15. 7. 2017 je ter-

mín pro přihlášku do soutěže. 5. 9. 2017 je termín pro soupisky družstev. Od 1. 6. do 30. 6. je uvolněna mož-

nost editace fotografií. Je možné to udělat v klubu, editací fotografie.  

  Konference ČAST schválila reorganizaci 3. ligy. Měla by proběhnout v dalších sezónách. Byl změněn 

zápis o utkáních. Nebude uplatněno v krajských soutěžích. Střídavý start může být proveden znovu. Rozpis 

soutěží na příští sezónu bude zpracován se schválenými změnami .  

  Navrhl žebříček vytvářet podle žebříčku ELOST. 
 

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

svazům stolního tenisu a oddílům za výchovu mládeže. Letos KM připravovala také LODM. Celkem bylo 8 

turnajů, pořadateli byli TJ Frenštát p. R., Baník Havířov; KLUBSten Karviná, TJ Fulnek a Petrovice u Kar-

viné. Opět pochválil okres Nový Jičín za účast v okresních bodovacích turnajích.  

   Celkem byla účast na KBTM stejná jako v loňské sezóně – v průměru 105 hráčů. Pro pořádání je nutné 12 

a více stolů. Proběhly krajské přebory – účast byla dobrá. Dále podal informaci o nominaci na MČR 2017. 

VV vyhlásí konkurs na konání KBTM. Systém KBTM zůstane stejný s drobnými změnami. RBTM se hrají 

také tímto systémem. KBTM se hrálo plastovými míčky, tak jak bylo schváleno minulou konferencí. Náklady 

na míčky jsou větší.  

   Připomněl kempy mládeže organizované ČAST – dosáhli jsme na nich velmi dobré účasti. Připomněl sna-

hu ČAST snížit kvóty účasti mládeže na mistrovství ČR. 
 

4.3.   Předseda TMK a KR podal zprávu o stavu školení trenérů v minulém roce.  Příští týden proběhne školení 

trenérů v Děhylově u Opavy. Dále podal informaci o počtu a licencích trenérů.  
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4.4.   Sekretář MSSST podal informaci o stavu členské základny MSSST. Co se týká členské základny, máme 

3. nejvyšší členskou základnu v rámci ČAST. 

 
 

 

 Ad. 5 

 

Čerpání rozpočtu za sezonu 2016-2017, byl delegátům konference zaslán před konferenci a hospodář MSSST p. 

Lesník přednesl jen doplňující zprávu o hospodaření MSSST za sezónu 2016-17. 

Delegáti konference, neměli žádné dotazy nebo připomínky. 

 

 Ad. 6 

 

Návrh rozpočtu MSSST na sezónu 2017-18 (od 1. 6. 2017 – do 31. 5. 2018) byl delegátům konference zaslán před 

konferencí. 
 

Rozpočet byl navržen jako schodkový v důsledku nejasné situace kolem dotací.  

Delegáti konference, neměli žádné dotazy nebo připomínky. 

 
 

 Ad. 7 

 

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

pozváno 44 delegátů s hlasem rozhodujícím, přítomno je 25 delegátů což je 57 %. Konference je usnášení schop-

ná.  

 

 

 Ad. 8 

 

Předseda volební komise p. Pavel Hazuka představil kandidáta na předsedu MSSST a jeho tým ve složení:  

Předseda MSSST :  Jiří Olbricht 

členové VV MSSST :  Miroslav Henžel 

        Vladimír Lesník 

        Otakar Bednář 

        Ivo Pavlínek 

    Luděk Vařák 

 Následně nechal hlasovat o volbě.  Pro bylo 24 delegátů, zdržel se 1.  

 

 

 Ad. 9 

 

 Delegáti konference schválili delegáty na mimořádnou Konferenci ČAST. Mimořádné konference se zú-

častní pp. OLBRICHT a HENŽEL. 

 

 Ad. 10 

 

 Delegáti konference schválili, že delegáty na Konferenci ČAST 2018, zvolí zástupci okresních, regionál-

ních a městského svazu na společné schůzi, která se bude konat v lednu 2018.  
 

 Ad. 11 

 

 P. Endal hovořil o nejasné situaci v dotacích. Vysvětlil postup ČAST a ostatních sportovních svazů – proč 

nepodali žádost o dotace MŠMT. Dále hovořil o reorganizaci 3. lig. Bude projednáno na mimořádné konferenci 

ČAST. Bude navrženo snížení. Program 8 – podpora mládeže do 18 let – je vhodné využít.   

 p. Huttl navrhl na příští konferenci schvalovat rozpočet na příští rok až v diskusi.  

 p. Přeček se ptal na vrácení 30,- Kč poplatků – bude stejné jako v minulých letech. 

 p. Přeček chtěl změnu bodování v krajských soutěžích. Navrhl bodování, porážka 0, remíza 1, výhra 3, 

kontumace -3:  17 pro, zbytek se zdržel.  

 p. Přeček navrhl hraní krajských soutěží pouze plastem. 7 pro, 9 proti, zbytek se zdržel.  

 p. Spevák navrhl, aby se krajské soutěže nehrály pouze v sobotu a neděli. Oddíly by přivítaly možnost hrát 

v průběhu pracovního týdne. V další diskusi bylo navrženo ponechat současný stav. VV provede anketu mezi od-
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díly o systému hraní soutěží.  

   

 Ad. 12 

 

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

gáty Konference.  

 

 Ad. 13 

 

p. Olbricht poděkoval delegátům za účast na Konferenci MSSST.  Dále poděkoval oddílům za činnost ve prospěch 

českého stolního tenisu.  

 

Zapsal: Luděk Vařák  

17. června 2017 


