
ZÁPIS 

Z Regionální konference svazu stolního tenisu v Karviné 

konané dne 13. 5. 2008 v Karviné 

 

Konferenci zahájil pověřený člen VV RSST p. Bednář, který předložil ke schválení 

program a jednací řad regionální konference (RK) RSST. 

Přítomní delegáti schválili předložený jednací řád a program schůze (17 – 0 – 1). 

Dále přítomní delegáti zvolili mandátovou komisi ve složení p. Tomíček a p. Sikora 

(18 – 0 – 0) a návrhovou komisi ve složení p. Bednář a p Noga (18 – 0 – 0). 

Předseda mandátové komise p. Tomíček pak delegáty seznámil o usnášeníschopnosti 

RK. Z 28 delegátů, zástupců jednotlivých klubů, oddílů a VV RSST bylo na RK přítomno18 

delegátů, což je 64,28 %. Tímto je RK usnešení schopná. 

V další části RK podal stručnou zprávu o činnosti VV RSST předseda VV p. Bajtek. 

Po něm následoval krátký příspěvek p. Tomíčka, předsedy STK o činnosti STK a průběhu 

soutěží řízených STK v sezóně 2007/2008. Blok zpráv uzavřel sekretář VV p. Bednář zprávou 

o hospodaření VV v sezoně 2007/2008 a návrhem hospodaření VV na sezónu 2008/2009. 

Přítomným zdůraznil, že čerpání i plánovaný navrhovaný rozpočet jsou ztrátové, výše výdajů 

přesahuje výši příjmů, tak jak bylo odsouhlaseno předešlými konferencemi RSST. Jediným 

zásadním zdrojem příjmů RSST jsou evidenční poplatky. Doplňujícími zdroji pak registrační 

a přestupní poplatky a pokuty. 

V průběhu diskuze byly zástupcům vítězných družstev regionálního přeboru („A“ 

družstvo TJ Slovan VOKD Karviná – Darkov – p. Bajtek Pavel) a regionální soutěže („B“ 

družstvo TJ Slovan VOKD Karviná – Darkov – p. Bajtek Jiří) předány poháry. 

Dále byly předány poháry zástupům z oddílů Přeborníky regiony v soutěžích 

jednotlivců dorostenců, starších žáků a mladších žáků (Dorost – Václahovský Oldřich – 

CSVČ sv. Jana Boska Havířov, starší žactvo – Jarkovský Tomáš – SK Slávia Orlová, mladší 

žactvo – SK Slávia Orlová) 

Diskuzi zahájil P. Bednář, který přítomné delegáty pozdravil jménem VV MSSST a 

seznámil delegáty s návrhy ČÁST na zvýšení evidenčních poplatků. Konference ČÁST se 

konal 1. května 2008. Dosud nejsou k dispozici závěry a usnesení. 

Pan Sikora přítomným oznámil, že stolní tenis v Orlové čekají před zahájením nové 

sezóny velké změny. Měl by vzniknou nový, samostatný, klub. Bylo dohodnuto, že při 

procesu jeho vzniku poskytne VV maximální podporu. 

Pan Tomíček upozornil delegáty na nevhodnost odpoledních, nedělních termínů 

mistrovských utkání. Poukázal přitom na věkovou strukturu hráčských kádrů družstev. 

Volební blok: 

1. Způsob volby VV – delegáti volili mezi veřejným a tajným hlasováním. Veřejným 

hlasováním byl jednohlasně odsouhlasen veřejný způsob dalšího hlasování. (18 – 

0 – 0). 

2. Způsob volby VV - delegáti volili mezi volbou VV po jednou delegátovi, nebo 

volbou celého VV nejednou. Hlasováním byla jednohlasně odsouhlasena společná 

volba VV (18 – 0 – 0). 

Stávající VV výbor předložil delegátům návrh kandidátů na členy VV za VV. VV 

návrh za členy VV p. Bajtka Jiřího (TJ Slovan VOKD Karviná – Darkov), p. Bednáře 



Otakara (SKST Baník Havířov), p. Tomíčka Václava (SKST Český Těšín) a p 

Kleprlíka Kamila (SK Slávie Orlová). 

Zástupce KLUBStenu Karviná doplnil počet 5 kandidátů o p. Koltlorze Lukáše 

(KLUBStenu Karviná) 

3. Volba VV – delegáti schválili všechny najednou všech 5 kandidátů do nového VV 

(18 – 0 – 0) 

4. Volba delegátů na krajskou konferenci MSSST – delegáti schválili p. Bajtka a p. 

Tomíčka (18 – 0 – 0). 

Předseda návrhové komise seznámil přítomné delegáty s návrhem usnesení. Delegáti schválili 

návrh usnesení (18 – 0 – 0). 

 

 

 

Zpracoval: Bednář Otakar 


