Pražský svaz stolního tenisu
Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6 - Strahov
IČO: 22716670
www.prazskypinec.cz
Zápis ze schůze výkonného výboru PSST, která se konala v herně TTC Elizza
Praha, Mikulova 1583, Praha 4 – Chodov.
24. března 2013 od 19:30 hodin
Zápis dle programu:

PROGRAM SCHŮZE VÝKONNÉHO VÝBORU PSST:

1. Příprava konference
Předseda zahájil schůzi výkonného výboru PSST (dále jen „schůze“) v 19:30 hod v počtu 4 zástupců
(Jan Poledne, Zdeněk Šedivý, Martin Linert, Miloš Vojáček), schůze je usnášeníschopná. Tomáš Vrňák
se omluvil s tím, že bude v případě dotazů k dosažení na telefonu. Jan Poledne se ujal slova a
probírala se tato témata:
Předběžně se domluvil termín konference na čtvrtek 23. 5. 2013 od 18 hodin na Strahově,
místnost bude upřesněna, termín potvrzen nejdéle do konce března 2013.
Předseda připraví návrh rozpočtu a bude to předmětem jednání výkonného výboru před
konferencí, nejdéle do 15. května 2013.

2. Ustanovení revizní komise dle stanov PSST
Výkonný výbor oslovil tyto osoby do revizní komise: Jiří Fausek, Michal Linert a Josef Krejsa. Složení
revizní komise PSST bude podléhat schválení konference PSST.

3. Nové webové stránky PSST
Jan Poledne poslal všem členům výkonného výboru odkaz na připravované nové webové stránky
PSST ještě před konáním výboru. Nikdo z přítomných neměl ke vzhledu a obsahu žádné zásadní
připomínky, pouze drobné poznámky k uživatelskému rozhraní. Po převedení domény a zajištění
smlouvy na webhosting budou stránky spuštěny v ostré verzi, předpokládaný termín do konce dubna
2013.

4. Návrh pana Klindery o rozšíření počtu účastníků
v jednotlivých soutěží ze 12 na 14 účastníků
Miloš Vojáček informoval o návrhu pana Klindery, který předem rozeslal výkonnému výboru.
Poukázal na výhody a nevýhody z možné změny, každopádně půjde nejdříve o rozhodnutí pro sezónu
2014/2015. Po rozsáhlé diskusi se výkonný výbor s návrhem neztotožnil a nebude ho předkládat na
konferenci. Panu Klinderovi nesouhlasné stanovisko dá na vědomí Jan Poledne.
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5. Ostatní
Miloš Vojáček navrhl nový způsob bodování zápasů, kdy za vítězství navrhuje 3 body, remízu 1 bod,
prohru 0 bodů a kontumaci mínus 1 bod. Výkonný výbor s tím takto souhlasí a uvede změnu v rozpisu
soutěží pro sezónu 2013/2014.

6. Závěr
Předseda ukončil schůzi ve 22:00 hodin.

Ing. Zdeněk Šedivý
Předseda VV PSST
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