
ZÁPIS 

Z Okresní konference svazu stolního tenisu v Karviné 

konané dne 18. 5. 2016 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 (19 - 0 - 0). 

Přítomní delegáti schválili jednací řád (19 – 0 – 0). 

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

Bajtek, řídící schůze -  p. Bednář (19 - 0 - 0). 

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

Zdeněk (19 – 0 – 0) a mandátovou komisi ve složení p. Jochym David a p. Kolek Dalibor (19 

– 0 – 0). 

V další části OK podal stručnou zprávu o činnosti a plnění usnesení OK 2015/2016 

VV RSST předseda VV p. Bajtek.  

Po vystoupení předsedy VV předseda mandátové komise p. Jochym seznámil 

přítomné s počtem přítomných delegátů. Na Konference je z 30 delegátů s hlasem 

rozhodujícím přítomno 21 delegátů, což je 70%. Tímto je OK usnášení schopná. 

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

soutěží řízených STK v sezóně 2015/2016. Ve svém vystoupení konstatoval, že soutěže 

proběhly bez závažnějších problémů. V průběhu byly uděleny dvě pořádkové pokuty. Jedna 

za použití neschválených míčků a druhá za nestavení se k utkání. Bylo také kontumováno 

jedno utkání za nedostavení se k utkání. 

Další část vystoupení p. Bednáře se věnovala mládeži. Konstatoval, že okres, okresní 

oddíly a kluby v současné době procházejí obdobím, kdy je mládeže velmi málo. Přesto 

okresní svaz uspořádal 8 RBTM s průměrnou účastí 20 hráčů na turnaj. 

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

2015/2016 a návrhem hospodaření VV na sezónu 2016/2017 a zprávou o mládeži. Přítomné 

seznámil s čerpáním rozpočtu v sezóně 2014/2015, které deficitní. Deficit zásadně ovlivnilo 

vyplacení 26.000,- Kč (13 x 2.000,- Kč) dotací všem oddílům, klubům okresu. Jinak by byl 

rozpočet vyrovnaný. 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 („D“ družstvo 

klubu TTC Siko Orlová p. Sikora) a Okresní soutěže („B“ družstvo oddílu Sokol Záblatí p. 

Kole) předány poháry. 

Diskuzi zahájil p. Zářický (SK Slávie Orlová), který ve svém diskuzním příspěvku 

navrhnul rozdělení soutěží do tří úrovní s menším počtem družstev a to z důvodu velkých 

výkonnostních rozdílů v současných soutěžích. Na něj navázal p. Schneeberger (T3 TT 

Těrlicko), který podpořil návrh p. Zářického a navrhl přejmenování regionálních soutěží na 

okresní. Další příspěvek měl p. Bednář, jako předseda STK. Konstatoval, že není problém 

změnit jak systém, tak i pojmenování. Upozornil ale, že je zapotřebí změny v systému soutěží 

řešit rok předem tzn., že mohou být realizovány až v sezóně 2017/2018. Dále přednesl návrh 



na změny termínů konání mistrovských utkání (hraní utkání přes týden, případně i jedno 

utkání týdně) a zákaz začátků utkání mezi 12:00 a 14:00 hod polední. K tomuto bodu 

vystoupil s připomínkou p. Sikora (TTC Siko Orlová), p. Jaglař Zdeněk (SK Slávie Orlová) a 

p. Kolek Dalibor (Sokol Záblatí), kteří upozornili na pronájmy heren, tělocvičen a směny 

hráčů.  

Z diskuze vyznělo, že oddíly, kluby si mohou samy zvolit v rámci daného kola 

termíny a začátky utkání a to jak o víkendu, tak i přes týden. 

Na závěr diskuze vystoupil zástupce p. Endal (SKST Baník Havířov), který podpořil 

návrh předsedy VV p. Bajtka na odměňování členů VV za výkon funkci. Jako kompenzaci 

zvýšených nákladů navrhnul zvýšení vkladů do soutěže. Dále přítomné upozornil na možnost 

získání státních dotaci na činnost oddílu, která je ale podmíněna počtem mládeže. Pan Bednář 

připomněl také na možnost získání dotací od MSSST. 

V závěru diskuze se přítomní shodli na tom, že volba míčku bude ponechána na 

jednotlivých oddílech, klubech. 

Po diskuzi proběhla volba členů VV. VV předložil návrh o kterém se hlasovalo 

najednou. 

Předseda VV    p. Bajtek Jiří 

Sekretář VV, předseda STK p. Bednář 

Člen VV, člen STK  p. Kubala Svatopluk 

Člen VV, člen STK  p. Kleprlík Kamil 

Člen VV, člen STK  p. Jochym David 

Tento návrh VV OK schválila (21 – 0 – 0) 

OK byla ukončena přijetím předneseného usnesení. Delegáti schválili návrh usnesení 

(21 – 0 – 0). 

Zpracoval: Bednář Otakar 


