ZÁPIS ZE SCHŮZE VV ZE DNE 17.1.2020 V KOLÍNĚ
www.stcstolnitenis.cz
Přítomni členové VV:
Přítomni členové KMTM:
Přítomni členové KR:
Hosté:

T. Nekola, T. Pachman, J. Grill, H. Valentová, V. Kulich, L. Kouřil
J. Glogar, H. Šopová
K. Sláčalová
J. Pilner

1. Kontrola plnění úkolů z poslední schůze
Úkol č. 10/2019 splněn, možnost vkládání on-line zápisů bude dobrovolná od sezóny 2020/2021
a bude uvedeno v rozpisu soutěží družstev mužů a žen. Úkol č. 1/2020, J. Grill do 31.5.2020.
Úkol č. 19/2019 splněn, všechny regiony splnily své povinnosti, chybí již jen doplatek RSST Příbram
za roky 2016-2018 (4500,-Kč). VV STSST vyzývá RSST Příbram k provedení okamžité úhrady
dlužné částky.
Úkol č. 20/2019 splněn, nová směrnice pro přímou podporu oddílům bude vydána do 31.1.2020.
Úkol č. 2/2020 T. Nekola.
Úkol č. 21/2019 splněn
Úkol č. 22/2019 splněn
Úkol č. 23/2019 splněn
Úkol č. 24/2019 splněn
Úkol č. 25/2019 splněn
Úkol č. 26/2019 splněn
Úkol č. 27/2019 splněn
2. Činnost KMTM, hodnocení 1. pol. sezóny 2019/2020, tréninkové kempy, přímá podpora
hráčů a oddílů
-

-

-

-

-

-

Předsedkyně KMTM H. Valentová informovala VV STSST o činnosti KMTM za rok 2019, která
pracuje v novém složení. Bez problémů proběhly 3 turnaje StčOTm za účasti schváleného
zvýšeného počtu dětí. H Valentová vyzdvihla úspěchy našich dětí na LODM v Liberci (medailisté
J. Pisár, K. Pisárová, V. Poláková, V. Nádvorník). Nadále pokračuje přímá individuální podpora
reprezentantů (pro rok 2020 Kateřina Pisárová).
Proběhly také 3 kempy talentované mládeže v říjnu, listopadu 2019 a lednu 2020. Podařilo se
zajistit kvalitní sparingy a následnou regeneraci. Ke zlepšení konkurence mezi dětmi přispívá i
úzká spolupráce s Ústeckým krajem.
V loňském roce byla zahájena materiální i finanční podpora regionálním svazům. Do regionů
byly rozděleny míčky v hodnotě 50000,-Kč a finanční dotace za okresní kempy byly vyplaceny
regionům Mělník, Mladá Boleslav a Praha-západ. KMTM vyzývá ostatní regiony k zorganizování
okresních kempů. V rozpočtu Středočeského kraje bude alokována částka 60000,-Kč pro
podporu mládeže v regionech. J. Glogar vypracuje do 31.1.2020 metodiku pro žádosti o čerpání
a vyúčtování této podpory. Úkol č. 3/2020.
H. Valentová informovala VV STSST o nové směrnici ČAST č. 6/2019 Podmínky pro udělování
a prodlužování trenérských licencí, kde došlo ke zpřísnění zejména pro udělení licence C. L.
Kouřil vyvěsí odkaz na tuto směrnici a také na Směrnici ČAST č. 4/2018 Udělování licencí a
školení rozhodčích na web STSST. Úkol č. 4/2020.
V listopadu 2019 proběhl kemp HBO v Berouně za účasti 23 dětí, ročníků 2009-2011 z 11ti klubů
Stř. kraje a Prahy. Další kemp bude 28.-29.3.2020 v Praze. KMTM má v úmyslu spojit tento
kemp se školením trenérů. Pozvánka bude vyvěšena do 10.3.2020. Úkol č. 5/2020, J. Glogar.
Do 29.2.2020 bude vypsáno nové výběrové řízení pro trenéry min. licence B pro akce pod
hlavičkou Středočeského kraje. Úkol č. 6/2020, J. Glogar.
VV STSST schválil 5 tréninkových kempů mládeže v roce 2020. Pozvánku budou vyvěšeny
s min. měsíčním předstihem. Úkol č. 7/2020, J. Glogar.
Krajské přebory družstev všech kategorií uspořádá ve dnech 29.2.-1.3.2020 oddíl TTC Kladno.

3. Zpráva hospodáře o stavu účetnictví (včetně účetnictví RSST pod Středočeským krajem)
za 2019
-

-

Sekretář STSST T. Pachman informoval o stavu účetnictví za rok 2019. Po připsání dotace
z ČAST, v průběhu ledna 2020, skončí účetnictví Středočeského svazu včetně účetnictví 5ti
regionálních svazů s vyrovnanými výdaji a příjmy. Hospodářský výsledek za rok 2019 bude
vyvěšen po zpracování všech účetních dokladů do 29.2.2020. Úkol č. 8/2020, T. Pachman.
V listopadu 2019 byla podána žádost o dotaci (3 projekty pro podporu mládeže a oddílům) na
ČAST v celkové výši 250tis. Kč.
Do 23.1.2020 bude podána žádost o dotaci na Krajský úřad Středočeského kraje z Fondu sportu
a volného času - Podpora sportovních a volnočasových aktivit - neinvestiční dotace na projekt
Podpora mládeže regionálních svazů stolního tenisu. Úkol č. 9/2020, T. Nekola.

4. Schválení rozpočtu na rok 2020
-

VV STSST schválil vyrovnaný rozpočet pro rok 2020. Do 31.1.2020 bude vyvěšen na webových
stránkách Středočeského svazu. Úkol č. 10/2020, L. Kouřil.

5. Zpráva o činnosti a plánovaných akcí KR
-

-

Předseda KR V. Kulich informoval o průběhu a řízení Středočeských Open Tourů mládeže a
juniorů (StčOTm), především v souvislosti se zvýšením maximálního počtu účastníků na jeden
turnaj. Všechny turnaje proběhly organizačně bez problémů v očekávaném čase, proto VV
STSST doporučuje vydat rozpis StčOTm pro sezónu 2020/2021 bez omezení počtu účastníků,
pouze s možnou úpravou herního systému. Rozpis bude vydán do 31.8.2020, Úkol č. 11/2020,
K. Sláčalová.
VV STSST pověřuje KR zajištěním VR pro nadstavbovou ČAST krajských soutěží družstev
mužů, zejména pro rozhodující 3. utkání. Úkol č. 12/2020, V. Kulich.

6. Kontrola směrnic STSST
-

VV STSST schválil novou Směrnici STSST č. 1/2020 – Přímá podpora oddílům. Směrnice bude
vyvěšena do 3.2.2020, Úkol č. 13/2020, L. Kouřil.

7. Zařazení hráčů na KPjD
-

-

Pro krajské přebory mužů 2020 byli zařazeni tito hráči:
Čížek Jiří (TTV Vilshoven) – 1N
Kříž Lubomír (TV Nabburg) – 16N
VV STSST odsouhlasil změnu systému soutěže v kategorii mužů. Při účasti vyšší než 40 hráčů
se bude hrát od čtvrtfinále dvouhry mužů pouze na tři vítězné sady.

8. Ostatní
-

VV STSST pověřuje J. Grilla vydáním rozpisu nadstavby krajských soutěží družstev mužů do
8.3.2020, Úkol č. 14/2020.
VV STSST pověřuje L. Kouřila k vyhotovení nového vzoru Dohody o provedení práci i pro RSST
a následné vyvěšení na webové stránky Středočeského svazu, Úkol č. 15/2020.
VV STSST nominoval k účasti na valné hromadě Středočeské krajské organizace ČUS dne 4.2.
2020 od 16 hodin předsedu VV STSST T. Nekolu, náhradník T. Pachman.
VV STSST vyhověl žádosti J. Kopřivy o přidělení 1. StčOTm, který se bude konat 28. 9. 2020
v Králově Dvoře.
VV STSST vyhověl žádosti J. Kopřivy o přidělení krajských přeborů jednotlivců (dospělí/mládež)
v roce 2021 (pravděpodobný termín 16. -17. 1.2021).
VV STSST gratuluje H. Valentové k nové funkci předsedkyně KM ČAST a J. Glogarovi k členství
v KM ČAST.

Zapsal: T. Nekola

