Rokovací poriadok Konventu LCI - D122, ČR a SR

ROKOVACÍ PORIADOK
KONVENTU
Lions Clubs International - District 122,
Česká republika a Slovenská republika

V súlade s ustanovením článku VI odsek 8 Stanov Lions Clubs International - District 122, Česká
republika a Slovenská republika vyhlasujem tento rokovací poriadok XXIX. riadneho konventu
Dištriktu 122, ktorý sa bude konať dňa 21. 05. 2022

Rokovací poriadok konventu
ČLÁNOK I
ROKOVANIE KONVENTU
Rokovaniu konventu predsedá guvernér dištriktu, ktorý ho tiež slávnostne otvára a ukončuje.
Priebeh rokovaní konventu riadi ceremoniár dištriktu PDG Radim Dvořák. Dbá pritom na
prísne dodržiavanie schváleného programu. Asistentom ceremoniára dištriktu pre účely
rokovania konventu bol menovaný PDG Vojtěch Trapl, ktorý zastupuje ceremoniára, ak ten
z vážnych dôvodov nemôže svoju funkciu vykonávať.
Technickým zabezpečením konventu guvernér dištriktu poveril Liona Jana Haura (LC Praha
Bohemia).

ČLÁNOK II
DELEGÁTI KONVENTU, KVORUM
Odstavec 1. DELEGÁT KONVENTU
Každý riadne založený a spravovaný lionský klub (in good standing) v dištrikte má právo vyslať
na konvent dištriktu jedného (1) delegáta a jedného (1) náhradníka na každých desať (10)
členov, ktorí boli riadnymi členmi lionského klubu minimálne po dobu jedného roka a jedného
dňa, či na významný podiel z tohto počtu členov daného klubu, vykázaných v členskej evidencii
medzinárodného ústredia Lions Clubs International (LCI) k prvému dňu mesiaca apríla 2022.
Významným podielom sa rozumie päť (5) alebo viac členov. Každý vyslaný a prihlásený delegát
má jeden (1) hlas na hlasovanie na konvente o každej predloženej otázke. Každý delegát musí
byť riadnym členom (in good standing) riadne založeného a spravovaného klubu (in good
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standing) v dištrikte. Všetky dlžné príspevky do Dištriktu 122 a do LCI musia byť zaplatené a
status riadneho člena (in good standing) tak potvrdený najneskôr pätnásť (15) dní pred
skončením overenia mandátu, teda najneskôr do 6. 5. 2022. Overenie mandátu delegátov sa
začne v deň konania konventu o 8.00 hod. Okamihom ukončenia overenia mandátu delegátov
je pol hodiny pred začatím rokovania konventu, teda o 9.30 hod.
Odstavec 2. HLASOVACIE PRÁVO NOSITEĽA ÚRADU DIŠTRIKTU
Delegátmi s hlasovacím právom sú ďalej aj guvernér dištriktu, viceguvernéri dištriktu a
pastguvernéri dištriktu, a to bez ohľadu na stanovený počet delegátov s hlasovacím právom
stanovený pre klub, ktorého sú členmi, za predpokladu, že sú členmi riadne založeného a
spravovaného lionského klubu (in good standing)
Odstavec 3. REGISTRÁCIA A OVERENIE MANDÁTU
a) Mandátový výbor (Credentials commitee) vymenuje guvernér dištriktu v súlade s článkom
VI odsek 7 stanov Dištriktu 122 a článkom 3 písm. a) Robertovho poriadku. Mandátový
výbor overuje mandát delegátov lionských klubov.
b) Registrácia delegátov a overenie mandátu sa koná v deň konania konventu a ukončí sa
pol hodiny (30 minút) pred začatím rokovania konventu.
c) Pre tajnú voľbu kandidátov na úrad guvernéra, prvého viceguvernéra a druhého
viceguvernéra dištriktu dostane každý delegát s hlasovacím právom od mandátového
výboru volebný lístok s menom kandidáta, označený pečiatkou dištriktu.
d) Počet delegátov s overeným mandátom oznámi mandátový výbor konventu
bezprostredne po ukončení overenia mandátov a vždy pred začatím každého hlasovania.
Odstavec 4. NÁHRADNÍCI
(a) Ak má byť nahradený ktorýkoľvek delegát s už overeným mandátom, musí byť jeho
náhradník riadne prihlásený na rokovanie konventu. Súčasne musí byť potvrdené, ktorého
konkrétneho delegáta náhradník zastupuje (nahrádza).
(b) V deň hlasovania bude riadne overenému náhradnému delegátovi pridelený volebný
lístok a hlasovacie právo namiesto riadne overeného delegáta z rovnakého lionského
klubu po predložení potvrdenia klubu o tom, ktorého delegáta zastupuje (nahrádza).
Mandátový výbor zároveň poznamená do mandátnych záznamov, že u daného klubu
došlo k výmene oprávneného delegáta. Náhradní delegáti, ktorí neboli takto overení,
nemôžu nahradiť žiadneho delegáta.
Odstavec 5. KVORUM A HLASOVANIE
Konvent je uznášaniaschopný, ak je osobne prítomná väčšina delegátov registrovaných na
konvente (kvórum).
Pri hlasovaní o základných dokumentoch dištriktu (stanovy spolku, stanovy občianskeho
združenia, Konštitúcia a stanovy dištriktu, Príspevkový poriadok, a pod.) rozhoduje
dvojtretinová (2/3) väčšina hlasov prítomných delegátov konventu a ich rozhodnutie je
rozhodnutím konventu.
Pri hlasovaní o všetkých ostatných záležitostiach, vrátane voľby guvernéra a viceguvernérov
dištriktu, rozhoduje jednoduchá väčšina hlasov prítomných delegátov konventu a ich
rozhodnutie je rozhodnutím konventu.
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ČLÁNOK III
PROGRAM ROKOVANIA KONVENTU A JEHO ZMENY
Guvernér dištriktu predsedá konventu dištriktu a určí program rokovania konventu.
S výnimkou stanovenej doby registrácie a overenia mandátov delegátov (nesmú byť menené),
budú akékoľvek zmeny programu rokovania platné, pokiaľ s nimi súhlasia tri štvrtiny (3/4)
riadnych delegátov, ktorí sú prítomní. Uznášaniaschopnosť (kvórum) je daná prítomnosťou
jednoduchej väčšiny delegátov, ktorí majú riadny mandát a sú osobne prítomní na príslušnom
hlasovaní.

ČLÁNOK IV
DISKUSIA, HLASOVANIE A POZMEŇOVACIE NÁVRHY
Odstavec 1. DISKUSIA
Právo diskutovať na konvente majú delegáti s hlasovacím právom, guvernér, viceguvernéri a
pastguvernéri.
Diskusiu riadi ceremoniár konventu, určuje jej priebeh, začiatok i koniec, s výnimkou diskusie
o pozmeňovacích návrhoch k návrhu uznesenia mimoriadneho konventu. Túto diskusiu a
hlasovanie o pozmeňovacích návrhoch k návrhu uznesenia mimoriadneho konventu riadi
predseda návrhového výboru.
Ceremoniár má tiež právo a povinnosť diskusiu podľa svojho uváženia a citu usmerniť, pokiaľ
diskusia alebo jednotlivý diskusný príspevok prekročí vecný a časový rámec prejednávaného
bodu programu, rovnako tak má právo príspevok a diskusiu ukončiť. Diskutujúci je tomuto
rozhodnutiu ceremoniára konventu bez ďalšieho podriadený. Pokiaľ by nebol ochotný
podriadiť sa pokynu ceremoniára, má ceremoniár konventu právo odobrať mu slovo.
Diskutujúci môže v rámci diskusie predniesť aj svoj vopred pripravený písomný príspevok.
Odstavec 2. VEREJNOSŤ HLASOVANIA
S výnimkou voľby nositeľov úradov dištriktu je hlasovanie o všetkých ostatných otázkach na
konvente verejné. Každý delegát, guvernér, viceguvernéri a pastguvernéri majú pri hlasovaní
jeden hlas.
Pokiaľ nie je v tomto rokovacom poriadku ustanovené inak, každý predložený návrh je
schválený, pokiaľ sa preň vysloví jednoduchá väčšina prítomných. V prípade rovnosti hlasov
rozhoduje hlas guvernéra dištriktu.
Odstavec 3. PREDKLADANIE POZMEŇOVACIEHO NÁVRHU A JEHO NÁLEŽITOSTI
V priebehu rokovania konventu majú všetci delegáti s hlasovacím právom, guvernér,
viceguvernéri a pastguvernéri právo predkladať svoje pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k jednotlivým bodom stanoveného programu rokovania konventu, ako aj k jednotlivým
bodom návrhu uznesenia mimoriadneho konventu, a to v rámci diskusie, vedenej
k príslušnému bodu programu alebo k návrhu uznesenia konventu, pred tým, než po skončení
diskusie, ktorú riadi ceremoniár konventu alebo predseda návrhového výboru (pokiaľ sa týka
návrhu uznesenia konventu), prebehne hlasovanie. Na prezentáciu pozmeňovacieho návrhu
je stanovený časový limit dvoch (2) minút, predkladateľ pôvodného návrhu má potom právo
odpovede na pozmeňovací návrh v rovnakom časovom limite - v trvaní dvoch (2) minút.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh musí byť úplne vecný a musí sa prísne vzťahovať na obsah
prejednávaného bodu programu alebo na jednotlivý bod návrhu uznesenia konventu.
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Predkladateľ musí zároveň predniesť konkrétny návrh zmeny. Pokiaľ návrh nebude spĺňať tieto
podmienky, nemôže sa o ňom hlasovať.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý sa týka základných noriem dištriktu (konštitúcie a
stanov), musí byť okrem vyššie uvedených podmienok v súlade s Vzorovými stanovami
štandardného dištriktu Lions Clubs International, ktorých obsah, účel a zmysel nemožno na
konvente dištriktu meniť, pretože to prislúcha iba medzinárodnému konventu Lions Clubs
International. Inak o takomto návrhu nemôže byť hlasované.
Odstavec 4. VÝSLEDKY HLASOVANIA
Výsledky verejného hlasovania zisťujú skrutátori určení guvernérom dištriktu. Súčet
čiastkových výsledkov oznámi verejne ceremoniár ako počet hlasov „za“, „proti“ a „zdržal sa
hlasovania“ a súčasne oznámi konventu, či bol jednotlivý návrh prijatý alebo nebol prijatý.
Výsledky voľby guvernéra, prvého viceguvernéra a druhého viceguvernéra dištriktu zisťuje
volebný výbor. Súčet čiastkových výsledkov oznámi verejne predseda volebného výboru ako
počet hlasov „za“, „proti“ a „zdržal sa hlasovania“ a súčasne oznámi konventu, či boli jednotliví
kandidáti na tieto pozície zvolení alebo neboli zvolení.

ČLÁNOK V
NOMINÁCIA NA GUVERNÉRA, PRVÉHO A DRUHÉHO VICEGUVERNÉRA DIŠTRIKTU A ICH
VOĽBA
Odstavec 1. NOMINÁCIA
Ak nominačný výbor na konvente oznámi, že nedostal žiadne oznámenie o zámere kandidovať
na úrad guvernéra, prvého viceguvernéra alebo druhého viceguvernéra dištriktu, alebo pokiaľ
nebude žiadny z kandidátov riadne kvalifikovaný, potom (ale iba v tomto prípade) možno
nomináciu na tento úrad predkladať priamo na zasadnutí konventu. Kandidátovi potom bude
umožnená nominačná reč v dĺžke maximálne piatich (5) minút a jeden ďalší podporný prejav
iného Liona v dĺžke maximálne troch (3) minút.
Odsek 2. VOLEBNÝ VÝBOR
(a) Pred konaním konventu vymenuje guvernér dištriktu volebný výbor (Elections commitee)
pozostávajúci z troch (3) členov a určí jeho predsedu. Každý riadne nominovaný kandidát
má taktiež právo určiť jedného (1) pozorovateľa zo svojho klubu. Pozorovatelia sú
oprávnení dohliadať iba na priebeh volieb, nemajú právo zasahovať do rozhodovania
výboru.
(b) Volebný výbor zodpovedá za prípravu volebných materiálov, volebných výsledkov a
riešenie otázok týkajúcich sa platnosti jednotlivých odovzdaných hlasov. Rozhodnutia
výboru sú konečné a záväzné.
(c) Volebný výbor pripraví prehľadnú správu o výsledkoch volieb zahŕňajúcu nasledujúce
údaje: dátum, čas a miesto volieb; konkrétne výsledky hlasovania pre každého kandidáta;
podpis všetkých členov výboru a pozorovateľov. Kópia správy výboru bude odovzdaná
guvernérovi dištriktu a všetkým kandidátom.
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Odsek 3. VOĽBA
Voľba sa koná tajným písomným hlasovaním a kandidát či kandidáti budú vyhlásení za
zvolených, pokiaľ získajú väčšinu platných a odovzdaných hlasov prítomných a hlasujúcich
delegátov konventu.
Na účely tajnej voľby je väčšina definovaná ako počet vyšší ako jedna polovica celkového počtu
platných hlasov po odčítaní prázdnych hlasovacích lístkov a hlasov tých, ktorí sa zdržali
hlasovania.
Pokiaľ pri prvej tajnej voľbe a následných tajných hlasovaniach nezíska žiaden z kandidátov
väčšinu, musí byť vyradený kandidát s najnižším počtom hlasov, prípadne kandidáti so
zhodným najnižším počtom hlasov a tajná voľba bude pokračovať až do okamihu, keď jeden z
kandidátov získa väčšinu. V prípade nerozhodného hlasovania bude hlasovanie o kandidátoch
s rovnakým počtom hlasov pokračovať až do okamihu zvolenia jedného z nich.
Odsek 4. VÝSLEDOK VOĽBY
(a) Po skončení tajného hlasovania otvorí predseda volebného výboru na uzavretom
zasadaní, avšak za prítomnosti ostatných jeho členov, volebnú schránku a vyberie
odovzdané hlasovacie lístky.
(b) Volebný výbor vylúči neplatné hlasovacie lístky, za ktoré sa považujú tie, ktoré nie sú na
predpísanom a opečiatkovanom hlasovacom lístku, ktoré sú celé preškrtnuté, zničené
alebo sú nezrozumiteľné, ďalej vylúčia lístky nevyplnené (prázdne).
(c) Z platných hlasovacích lístkov volebný výbor spočíta počty hlasov odovzdaných pre
jednotlivých kandidátov.
(d) Po sčítaní hlasov vyhlási predseda volebného výboru výsledok voľby tým, že prednesie
správu o výsledku volebného hlasovania konventu.
(e) Volebný výbor vyhotoví zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania, ktorú podpíše
predseda a ostatní členovia výboru. Zápis musí obsahovať: čas začiatku a ukončenia
hlasovania, celkový počet prítomných voliteľov s hlasovacím právom, počet odovzdaných
hlasovacích lístkov, počet neplatných hlasovacích lístkov a poradie zvolených kandidátov
podľa počtu platných hlasov pre nich odovzdaných a ďalšie poradie vo voľbách spolu s
počtom platných hlasov v jednotlivých kolách volieb. Zápis bude uložený u sekretára
kabinetu spolu s ostatnými dokumentmi konventu.

Milan Ondruš v. r.
Guvernér Dištriktu 122
13. 4. 2022
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