
ZÁPIS 

Z Okresní konference svazu stolního tenisu v Karviné 

konané dne 29. 5. 2019 v Karviné 

 

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

schválení program a jednací řad Okresní konference (OK) RSST. 

Přítomní delegáti schválili předložený program schůze (22 - 0 - 0). 

Přítomní delegáti schválili jednací řád (22 – 0 – 0). 

Přítomní delegáti schválili navržené dvoučlenné předsednictvo OK ve složení 

předsedající p. Bajtek Jiří, řídící schůze p. Bednář Otakar (22 – 0 – 0). 

Dále přítomní delegáti zvolili návrhovou komisi ve složení p. Bednářová Bronislava a 

ing. Svobodová Vlasta a mandátovou komisi ve složení p. Kleprlík Kamil a p. Jaglař Zdeněk 

(22 – 0 – 0). 

Po zahájení OK předseda mandátové komise p. Kleprlík Kamil seznámil přítomné 

s počtem přítomných delegátů. Na Konference bylo z 30 delegátů s hlasem rozhodujícím 

přítomno 22 delegátů, což je 73,3 %. Tímto byla OK usnášení schopná. 

V další části OK podal stručnou zprávu o činnosti a plnění usnesení OK 2018/2019 VV 

RSST předseda VV p. Bajtek. Na závěr předseda VV RSST p. Bajtek, předal vítězům 

regionálních soutěží sezóny 2018/2019 poháry.  

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

řízených STK v sezóně 2018/2019. Ve svém vystoupení konstatoval, že soutěže proběhly bez 

velkých problémů. V průběhu sezóny nevyskytly žádné další větší problémy. Ty menší 

problémy, jako již obvykle, byly se včasným zasílání SMS. V průběhu soutěží byla udělena jen 

jedna pořádková pokuta ve výši 1.000,- Kč za odstoupení družstva z rozehrané soutěže. 

V sezóně nebyla kontumována v soutěžích žádná utkání. 

Pan Bednář pokračoval zprávou o hospodaření VV v sezoně 2018/2019 a návrhem 

hospodaření VV na sezónu 2019/2020. Přítomné seznámil s čerpáním rozpočtu v sezóně 

2018/2019. Hospodaření i přes překročení v příjmové části, bylo mírně deficitní. To bylo 

způsobeno vyúčtování nákladů za RBTM sezóny 2017/2018 v sezóně 2018/2019. Příjmy se 

navýšily díky dotacím.  

Rozpočet na sezónu 2019/2020 je navrhován jako přebytkový. Bylo ale odsouhlaseno, 

že ve výsledku může být i ztrátový. Zásadním zdrojem příjmů RSST jsou opět evidenční 

poplatky a vklady do soutěží družstev. Doplňujícími zdroji pak registrační a přestupní poplatky 

a pokuty.  

Další část vystoupení p. Bednáře věnoval mládeži. Konstatoval, že okres, okresní oddíly 

a kluby v současné době procházejí obdobím, kdy velmi málo mládeže a vedoucích – rodičů 

ochotných věnovat část mládeži. Přesto okresní svaz uspořádal 8 RBTM s průměrnou účastí 30 

hráčů na turnaj (v sezóně 2017/2019 25 hráčů) 

Diskuzi zahájil p. Bednář. Přítomné upozornil na hlavní body připravovaného rozpisu 

soutěží na sezónu 2019/2020, které se týkají podmínek přijetí do soutěží. Mezi ně patří u 

vyrovnání dluhů. Dále poukázal na stanovené pokuty, termíny utkání, předehrávky a odložení 

utkání. Oddíly si mohou samy zvolit v rámci daného kola termíny a začátky utkání a to jak o 

víkendu, tak i přes týden. 



Upozornil přítomné, že je zapotřebí rozhodnout o typů míčků, podmínit přihlášení do 

soutěže rozhodčími. 

Pan Škerko vznesl dotaz na vyplňování rozhodčích v Zápisu o utkáni ve STISU. Podle 

vyjádření p. Bednáře, by ve nabídce měli být uvedeni pouze rozhodčí s platnou licencí. Pan 

Ryška to potvrdil. 

Pan Jaglař vznesl dotaz jak postupovat, když jsou obě družstva bez rozhodčího. Pan 

Bednář odpověděl, že to řeší SŘ ST, kdy tato povinnost přechází po dohodě vedoucích družstev 

na jednoho z nich. Tento stav se uvede do Zápisu o utkání (případně pak i do Registru). 

Pan Erban konstatoval, že v jiných okresech rozhodčí být nemusí. Dále upozornil, že při 

pokusu o licenci „C“, přes e-learning, během prázdnin, systém nefungoval.  

Přítomní byli v diskuzi upozornění na možnost bezplatné výměny fotografií v Registru 

v určitém, omezeném, časovém období. 

Další diskuze o míčcích.  

Informace ze strany p. Bednáře o dluhu oddílu T.J. Sokol Záblatí a úhrady jeho 

oddílového turnaje. 

Tímto byla diskuze ukončena. 

Po diskuzi proběhla volba delegátů na krajskou konferenci MSSST, která se koná 22. 6. 

2019 v 9:00 na KČUS. Delegáty byli jednohlasně ( 22 – 0 – 0) zvoleni: 

1. p. Bajtek Jiří 

2. p. Bednářová Bronislava 

Po krátké přestávce přednesla návrhová komise prostřednictvím p. Bednáře návrh 

usnesení, kde došlo k drobným úpravám a po hlasování i doplnění další bodů. 

OK byla pak ukončena přijetím předneseného a o pozměňují návrhy doplněného 

usnesení. Delegáti schválili návrh usnesení ( 22 – 0 – 0). 

 

Zpracoval: Bednářová Bronislava 


