
ZÁPIS 

Z Okresní konference svazu stolního tenisu v Karviné 

konané dne 23. 5. 2012 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 (20 - 0 - 0). 

Přítomní delegáti schválili jednací řád (20 – 0 – 0). 

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

Bajtek a řídící schůze -  p. Bednář. (20 - 0 - 0) 

Dále přítomní delegáti zvolili mandátovou komisi ve složení p. Jochym a p. Sikora (20 

– 0 – 0) a návrhovou komisi ve složení p. Bednářová a p. Kleprlík (20 – 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 20 

delegátů, což je 66,7 %. 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 2011/2012.  

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

v sezoně 2011/2012 a návrhem hospodaření VV na sezónu 2012/2013 a zprávou o mládeži. 

Přítomným zdůraznil, že čerpání i plánovaný navrhovaný rozpočet jsou ztrátové, výše výdajů 

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

zdrojem příjmů RSST jsou evidenční poplatky. Doplňujícími zdroji pak registrační a 

přestupní poplatky a pokuty. V sezóně 2012/2013 dochází k zásadní změně způsobu 

rozdělování příjmů z evidenčních poplatků. Oddíl, klub odvádí všechny své evidenční 

poplatky tomu svazu, kde startuje jeho nejvyšší družstvo. Lze přepokládat, že tento nový 

způsob přinese našemu okresu snížení výše příjmu z evidenčních poplatků, protože hodně 

oddílů má družstva ve vyšších soutěžích (rozbor a výhled je přiložené tabulce). 

Po zprávě o hospodaření byly zástupcům vítězných družstev Okresního přeboru („A“ 

družstvo TJ Slovan VOKD Karviná - Lázně Darkov – p. Bajtek Pavel) a Okresní soutěže („C“ 

družstvo TJ Slovan VOKD Karviná - Lázně Darkov - p. Podstawka Michal) předány poháry. 

V diskuzi vystoupil p. Bednář, předseda STK, s návrhem zavedení „nových“ soupisek 

s fotografiemi hráčů jak jsou zavedeny ve STISu. Pan Horáček upozornil na možnost 

rozšíření počtu družstev startujících v RS. Pan Erban ve svém vystoupení seznámil přítomné 

s nově vznikajícím oddílem v Těrlicku (TT Těrlicko). 

Po diskuzi proběhla volba předsedy VV RSST. Předsedou byl zvolen p. Bajtek Jiří (20 

– 0 - 0). Dále se uskutečnila volba členů VV RSST. Do VV byli zvolení p. Bednář, p. 

Kleprlík, p. Jochym a p. Novák (20 – 0 – 0). Volby ukončila volby 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 (20 – 0 – 0). 

Zpracoval: Bednář Otakar 


