
Pozvánka na konferenci ŠSLK 2013 

 
Konference ŠSLK proběhne v sobotu 28. září 2013 od 10:00 v restauraci Formanka, na adrese 

Lidové sady 425/1, konečná tramvají 2 a 3 v Lidových sadech, cca 50 metrů od vstupu do 

ZOO Liberec.   

 

Návrh programu konference: 

1. zahájení konference 

2. ustavení pracovního představenstva a komisí 

3. jednací řád 

4. program konference 

5. novinky z ŠSČR 

6. zpráva o činnosti VV ŠSLK 

7. zprávy o činnosti jednotlivých komisí ŠSLK 

8. schválení hospodaření v roce 2012 

9. schválení čerpání rozpočtu pro rok 2013 

10. návrh rozpočtu na rok 2014 

11. snížení členských příspěvků mládeže 

12. transformace ŠSLK na samostatné občanské sdružení 

13. volby delegátů na konferenci ŠSČR 

14. různé 

15. ukončení konference 

 

 

 

V Novém Boru 26. 8. 2013 

 

 

        Michal Mach 

        sekretář ŠSLK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Návrh jednacího řádu konference ŠSLK 
 

1. Delegáti konference ŠSLK (dále jen konference) 

1/ Delegáty konference s hlasem rozhodujícím se stávají delegáti zastupující oddíly v počtu 

1 delegát za každý oddíl. 

2/ Jmenovitý seznam delegátů s hlasem rozhodujícím bude předložen při zahájení 

konference. 

3/ Členové VV ŠSLK a členové KaRK ŠSLK, pokud nebyli delegováni s hlasem 

rozhodujícím, se stávají hosty s hlasem poradním. 

4/ O záležitostech programu konference jednají a o jejich závěrech rozhodují delegáti 

konference s hlasem rozhodujícím. 

5/ Každý delegát a host má právo vystoupit v diskusi, navrhovat členy pracovního 

předsednictva a jednotlivých komisí a překládat pracovnímu předsednictvu a komisím 

podněty a připomínky. Diskusní příspěvek může být delší než 5 minut jen se souhlasem 

konference.   

6/ Předsedající může diskutujícímu odebrat slovo v případech, kdy diskutující se zcela 

odchyluje od tématu nebo hrubým způsobem uráží přítomné. 

7/ Všichni účastníci konference jsou povinni dbát pokynů pracovního předsednictva a 

předsedajícího. 
 

2. Pracovní předsednictvo 

Jednání konference řídí tříčlenné pracovní předsednictvo volené z přítomných delegátů a 

hostů. Předsedajícím je zvolen ten, kdo získá nejvíc hlasů od členů pracovního 

představenstva. Předsedající řídí konferenci. 
 

3. Komise konference 

1/ Konference volí mandátovou a návrhovou komisi. O každém návrhu na člena komise 

hlasují delegáti veřejným hlasováním. Ke zvolení člena komise stačí nadpoloviční většina 

hlasů přítomných delegátů. Na návrh pracovního předsednictva lze podle potřeby zřídit i 

další komise. 

2/ Mandátová komise ověřuje platnost mandátů, podává konferenci zprávu o počtu delegátů, 

zjišťuje, zda je konference usnášeníschopná, zajišťuje součet hlasů při hlasování a informuje 

konferenci o počtu hlasů při hlasování. 

3/ Návrhová komise připravuje a předkládá usnesení konference a dalších dokumentů 

schvalovaných konferencí a spolupracuje s pracovním předsednictvem při přípravě 

konečného znění předkládaných materiálů. Návrhová komise ověřuje zápis konference. 
 

4. Usnesení konference 

1/ Návrhy na usnesení mohou delegáti předkládat písemně členům návrhové komise nebo 

ústně konferenci. 

2/ O návrzích usnesení konference rozhodují delegáti s hlasem rozhodujícím veřejným 

hlasováním. O návrzích se rozhoduje v opačném pořadí, než byly předloženy. 
 

5. Hlasování 

1/ Hlasování konference jsou oprávněni se zúčastnit pouze delegáti s hlasem rozhodujícím. 

2/ Před každým hlasováním je předsedající povinen přesně a jednoznačně formulovat návrh 

pro hlasování. 

3/ K přijetí rozhodnutí je nutný souhlas nadpoloviční většiny přítomných delegátů s hlasem 

rozhodujícím. 



4/ Předsedající má právo pro urychlení průběhu konference v případě výrazné většiny 

hlasujících pro přijetí návrhu označit návrh za přijatý. 
 


