
ZÁPIS 

Z Okresní konference svazu stolního tenisu v Karviné 

konané dne 3. 6. 2015 v Karviné 

 

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

program a jednací řad Okresní konference (OK) RSST. 

Přítomní delegáti schválili předložený program schůze (18 - 0 - 0). 

Přítomní delegáti schválili jednací řád (18 – 0 – 0). 

Přítomní delegáti schválili navržené předsednictvo OK ve složení předsedající - p. 

Bajtek, řídící schůze -  p. Bednář, člen – p. Olbricht (18 - 0 - 0). 

Dále přítomní delegáti zvolili mandátovou komisi ve složení p. Kleprlík Kamil a 

Swaczyna Bruno (17 – 0 – 0) a návrhovou komisi ve složení p. Jochym David a p. Kolek 

Dalibor (18 – 0 – 0). 

V další části OK podal stručnou zprávu o činnosti a plnění usnesení OK 2013/2014 

VV RSST předseda VV p. Bajtek.  

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

soutěží řízených STK v sezóně 2014/2015. Opět upozornil na sestavovaní okresních žebřů a 

stavbu soupisek. Upozornil zástupce oddílů na někdy neuvážený počet přihlášených 

družstvem z některých oddílů do soutěží, což pak přináší problémy a vede k „psaní“ výsledků. 

Zprávy o činnosti uzavřel jako p. Bednář zprávou o hospodaření VV v sezoně 

2014/2015 a návrhem hospodaření VV na sezónu 2015/2016 a zprávou o mládeži. Přítomné 

seznámil s čerpáním rozpočtu v sezóně 2014/2015, které byl, oproti plánu, mírně přebytkový. 

Rozpočet na sezónu 2015/2016 je opět navrhován jako ztrátový, výše výdajů může přesáhnout 

výši příjmů, tak jak bylo odsouhlaseno předešlými konferencemi RSST. Zásadním zdrojem 

příjmů RSST jsou evidenční poplatky a vklady do soutěží družstev. Doplňujícími zdroji pak 

registrační a přestupní poplatky a pokuty.  

Po zprávách byly zástupcům vítězných družstev Okresního přeboru („A“ družstvo 

klubu Sokol Záblatí) a Okresní soutěže („B“ družstvo oddílu Sokol Chotěbuz) předány 

poháry. 

Po předání pohárů p. Bednář seznámil delegáty se zprávou mandátové komise o 

usnášeníschopnosti OK. Z 30 delegátů s hlasovacím právem, zástupců jednotlivých klubů, 

oddílů a VV RSST bylo na OK přítomno 18 delegátů, což je 60 %. Tímto je OK usnášení 

schopná. 

Diskuzi zahájil p. Kleprlík (SK Slávie Orlová). Na něj navázal p. Zářický (SK Slávie 

Orlová) a p. Wawrosz (TTC Siko Orlová) s příspěvky týkajícími se “nových“ míčku. Do 

diskuze kolem míčků se zapojili i další delegáti i členové předsednictva. Pan Kleprlík 

v dalším příspěvku požádal o vyhodnocení účasti mládeže jednotlivých oddílů na RBTM.  

S příspěvkem vystoupil také p. Kopec (TJ Sokol Rychvald), který poukázal na, podle 

něj, ne zcela sportovní průběh soutěže okresního přeboru družstev. 

V diskuzi přednesl p. Bajtek návrh na rozšíření počtu RBTM na 9 až 10 s tím, že by se 

měly hrát až do dubna, května.  

Na závěr diskuze vystoupil zástupce MSSST p. Olbricht. Přítomné seznámil zejména 

s hospodařením MSSST s ohledem na poskytování dotací na mládež. Delegáty také upozornil 

na možnost jak získat dotace. Vyjádřil se také k příspěvku p. Kopce ohledně „sportovnosti“ 



soutěž a možnostech jejich vyhodnocování. Závěr svého vystoupení věnoval problematice 

„nových“ míčků 

Po diskuzi proběhla volba delegátů RSST Karviná na Krajskou konferenci MSSST. 

Jako delegáti byli zvoleni p. Bajtek a p. Bednář (18-0-0) 

Dalším hlasováním (16-1-1) byl odsouhlasen druhý protinávrh od p. Zařického, aby se 

v sezóně 2015/2016 hrály všechny soutěže v okrese „starými“ míčky. (První návrh byl „nové“ 

míčky a první protinávrh – každý oddíl podle svého rozhodnutí od p. Wawrosz). 

Předposledním hlasováním delegáti odhlasovali kooptaci p. Kubaly do VV RSST (18-

0-0). 

OK byla ukončena přijetím předneseného usnesení. Delegáti schválili návrh usnesení 

(18 – 0 – 0). 

Zpracoval: Bednář Otakar 


