
ZÁPIS 

Z Okresní konference svazu stolního tenisu v Karviné 

konané dne 30. 5. 2018 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 dvoučlenné 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 

Swaczyna Bruno a mandátovou komisi ve složení p. Bednářová Bronislava a ing. Svobodová 

Vlasta (19 – 0 – 0). 

Po zahájení OK předseda mandátové komise p. Bednářová seznámila přítomné 

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

přítomno 19 delegátů, což je 63 %. Tímto byla OK usnášení schopná. 

V další části OK podal stručnou zprávu o činnosti a plnění usnesení OK 2017/2018 

VV RSST předseda VV p. Bajtek. Pan Bajtek seznámil přítomné se rozhodnutím Konference 

ČÁST, která schválila navýšení evidenčních poplatků o 50% (dospělí 200,- Kč na 300,- Kč, 

mládež 100,- Kč na 150,- Kč). 

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

soutěží řízených STK v sezóně 2017/2018. Ve svém vystoupení konstatoval, že soutěže 

bohužel proběhly s velkými problémů, které musela řešit až mimořádná OK, která se konala 

po odstoupení předsedy STK a následně i dalších členů VV v lednu 2018. 

Mimo problémy řešené mimořádnou OK se v průběhu sezóny nevyskytly žádné další 

větší problémy. Ty menší problémy, jako již obvykle, byly se včasným zasílání SMS. 

V průběhu soutěží byla uděleny pořádkové pokuty v celkové výši 9.200,- Kč. Na této částce 

se podíly pokutami tři oddíly. 

V sezóně byly kontumovány v RP dvě utkání, jednomu družstvu, jednoho oddílu. 

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 20 hráčů na turnaj. 

Zprávy o činnosti uzavřel p. Bednář zprávou o hospodaření VV v sezoně 2017/2018 a 

návrhem hospodaření VV na sezónu 2018/2019. Přítomné seznámil s čerpáním rozpočtu 

v sezóně 2017/2018. Hospodaření, díky vysokému překročení v příjmové části, nebylo 

deficitní. Příjmy se navýšili zejména díky dotacím, nárůstu výběrů za registrace, přestupy a 

bohužel i pokutami. V oblasti výdajů došlo k překročení výdajových položek pouze v malém 

rozsahu a v malé výši. 

Rozpočet na sezónu 2018/2019 je opět navrhován jako ztrátový, výše výdajů může 

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

zdrojem příjmů RSST jsou opět evidenční poplatky a vklady do soutěží družstev. 

Doplňujícími zdroji pak registrační a přestupní poplatky a pokuty.  



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

soutěží na sezónu 2018/2019, 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. 

S dalším příspěvkem do diskuze vystoupil p. Jaglař, kterému se jeví navýšení 

evidenčních poplatků jako neadekvátní v poměru k tomu, co oddíly dostávají od svazu. 

K tomu se vyjádřil p. Bednář, který konstatoval, že to je rozhodnutí Konference ČÁST, kde 

okresy, masové členstvo, nemá své zastoupení. Okresní svazy z evidenčních poplatků získají 

jen tu část, kterou zaplatí oddíly, jejichž družstva nehrají vyšší soutěže než okresní. Mimo to 

jdou do rozpočtu okresů všechny registrační poplatky. 

Dalším vystoupením se p. Jaglař dotázal na používané míčky v soutěžích. V diskuzi 

k tomuto bodu vystoupil i p. Erban, Kubala a Horáček. Z diskuze vyplynulo, že RSST počká 

s případnými změnami na konferenci MSSST. Případné změny budou provedeny až od 

sezóny 2019/2020. 

V dalším příspěvku p. Kubala vystoupil s názorem, že by „důchodci“ mohli mít nějaké 

„slevy“ na poplatcích. Pan Bednář poukázal v odpovědi na to, že SŘ „nezná“ žádnou 

kategorii „důchodců“ a že pravidla jsou dána SŘ schválených ČÁST.  

Pan Erban ve svém vystoupení souhlasil s možností volby termínu konání utkání. Pan 

Bajtek naopak poukázal na problémy v pronajatých hernách. 

Dále p. Bednář přítomné upozornil na nový způsob sestavování žebříčků podle „Elo“. 

Jeho použitím, by měly být všechny žebříčky „stejné“. Do okresního žebříčku se nebudou 

zařazovat jen ti nejslabší hráči. Systém podle Elo umožňuje téměř kdykoliv a odkudkoliv 

dodatečně zařadit do žebříčku. 

Tímto byla diskuze ukončena. 

Po diskuzi proběhla volba delegátů na krajskou konferenci MSSST, která se koná 16. 

6. 2019 v 9:00 na KČUS. Delegáty byli jednohlasně (19 - 0 – 0) zvoleni: 

1. p. Bajtek Jiří 

2. p. Kubala Svatopluk 

Po krátké přestávce přednesla návrhová komise prostřednictvím p. Bednáře návrh 

usnesení. Při jeho tvorbě se hlasovalo o návrhu p. Bajtka na zrušení vkladů do soutěží. Tento 

návrh byl přijat (16 – 1 – 0). 

OK byla pak ukončena přijetím předneseného a o pozměňují návrh doplněného 

usnesení. Delegáti schválili návrh usnesení (19 – 0 – 0). 

 

Zpracoval: Bednářová Bronislava 


