
ZÁPIS 

Z Okresní konference svazu stolního tenisu v Karviné 

konané dne 28. 5. 2014 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 (17 - 0 - 0). 

Přítomní delegáti schválili jednací řád (17 – 0 – 0). 

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

Bajtek a řídící schůze -  p. Bednář (17 - 0 - 0). 

Dále přítomní delegáti zvolili mandátovou komisi ve složení p. Jochym David a 

Janovský Aleš (17 – 0 – 0) a návrhovou komisi ve složení p. Bednář p. Noga (17 – 0 – 0). 

Předseda mandátové komise p. Jochym pak delegáty seznámil o usnášeníschopnosti 

OK. Z 30 delegátů, zástupců jednotlivých klubů, oddílů a VV RSST bylo na OK přítomno 17 

delegátů, což je 56,7 %. Tímto je OK usnášení schopná. 

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

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

řízených STK v sezóně 2013/2014 a seznámení se změnami ve způsobu řízení (zadávaní 

výsledků do STISU) v sezóně 2013/2014. 

Zprávy o činnosti uzavřel jako sekretář VV p. Bednář zprávou o hospodaření VV 

v sezoně 2013/2014 a návrhem hospodaření VV na sezónu 2014/2015 a zprávou o mládeži. 

Přítomné seznámil s čerpáním rozpočtu v sezóně 2013/2014, které zejména díky nově 

zavedeným vkladům do soutěží, úsporám na nákladech na činnost VV a dotací na činnost O 

ČUS z MSSST bylo mírně přebytkové. Rozpočet na sezónu 2014/2014 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 

nově znovuzavedené vklady do soutěží družstev. Doplňujícími zdroji pak registrační a 

přestupní poplatky a pokuty.  

Po zprávě o hospodaření měly být zástupcům vítězných družstev Okresního přeboru 

(„E“ družstvo klubu Siko Orlová) a Okresní soutěže („C“ družstvo oddílu TJ Slavoj VOKD 

Karviná Lázně Darkov) předány poháry. 

V diskuzi vystoupil p. Zářický s připomínkou ohledně “nových“ míčku. Dále 

s návrhem posunutí zpracování a uhrazení ES, obnovou registrace a stavbou regionálního 

žebříků s ohledem na zařazení těch nejslabších hráčů s nejnižší úspěšností. Dále vznes dotaz 

na poskytování dotací. 

S Dalším příspěvkem vystoupil p. Bajtek. Ve svém vystoupení komentoval vystoupení 

předsedu ČAST v televizi, že ani ČÁST zatím nemá míčky k dispozici. 

Na příspěvky p. Zářického se pokus opovědět p. Bednář. Otázku ES řeší ČAST. ES 

můžeme připomínkovat na KK MSSST a kraj pak na konferenci ČAT. Opět upozornil na 

„sportovní“ přínos uvádění těch nejslabších hráčů na soupisky družstev hrajících vyšší 

soutěže a na někdy neuvážený počet přihlášených družstvem z některých oddílů do soutěží, 

což pak přináší problémy a vede k „psaní“ výsledků.  Přítomné tako upozornil na dotace – 

granty z vyšších svazových orgánu. Některé oddíly, kluby již tyto dotace využívají. 



Přítomní v rámci diskuze o míčcích odsouhlasili, že v příští sezóně bude RSST 

Karviná hrát „starými“ míčky (16 - 0 - 1). 

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

Jako delegáti byli zvoleni p. Bajtek a p. Bednář. 

Na závěr schůze předseda návrhové komise seznámil přítomné delegáty s návrhem 

usnesení. Delegáti schválili návrh usnesení (17 – 0 – 0). 

Zpracoval: Bednář Otakar 


