
 
         Banská Bystrica, 14.03.2020 
 

Výzva pre Kandidátov na pozíciu II. Viceguvernéra D122 
 
Vážené Lionky, Vážení Lioni Distriktu 122, 
Vyzývam všetky členky a členov Lions klubov Distriktu 122, ktorí sa chcú uchádzať o pozíciu 
II.Viceguvernéra Distriktu 122 pre lionský rok 2020-2021 , aby tento svoj zámer oznámili písomne 
 

najneskôr do 15.4.2020 
predsedovi Nominačného výboru. Predsedom Nominačného výboru je Lionka PDG Lea Janků, členka LC 
Brno Špilberk. 
Požiadavky na kvalifikáciu kandidáta na pozíciu II. Viceguvernéra sú uvedené v článku IX odsek 6 
písmeno c) Medzinárodnej ústavy/konstituce a stanov Lions Clubs International (link: 
https://www.lionsclubs.org/en/v2/resource/download/79863642%20 ) 
 
Kandidát na pozíciu II. Viceguvernéra musí: 
1/ byť riadnym členom (in good standing) riadneho Lions klubu (in good standing) v svojom distrikte 
2/ mať podporu svojho klubu, alebo väčšiny Lions klubov (in good standing) v distrikte 
3/ v dobe prevzatia pozície II. Viceguvernéra distriktu zastával, alebo bude zastávať (served of will have 
served at the time) pozíciu: 

a) Prezidenta Lions klubu počas celého funkčného obdobia alebo počas významnej časti 
funkčného obdobia a člena predstavenstva (vedenia) Lionského klubu minimálne počas 
ďalších dvoch (2) rokov, a 

b) Predsedu zóny alebo regiónu, alebo sekretára kabinetu, alebo pokladníka kabinetu počas 
celého funkčného obdobia alebo počas významnej časti obdobia 

c) Pričom vyššie uvedené nemôže spĺňať súčasne 
V prípade nezrovnalosti platí Medzinárodná ústava/konstituce a stanovy Lions Clubs International 
revidovaná 9.7.2019. 

V súlade s Medzinárodnou ústavou/konstituci a stanovami LCI je úlohou Nominačného výboru overiť 
kvalifikáciu každého nominovaného kandidáta najneskôr päť (5) dní pred voľbou na konvente 
a rozhodnúť o jeho voliteľnosti. Konvent Distriktu 122 sa koná 16.5.2020. Z dôvodu pretrvávajúceho 
globálneho znepokojenia nad koronavírusom na celom svete a jeho výskytom na území Českej republiky 
aj Slovenskej republiky o mieste konania Konventu rozhodne kabinet guvernéra D122 na svojom 
zasadnutí 4.4.2020. 

Svoj zámer kandidovať môžete zaslať elektronicky na emailovú adresu: janku.lea@email.cz spolu 
s podporou klubu a potvrdením pokladníka klubu. Originály je nutné zaslať poštou na adresu, ktorú vám 
oznámi predseda nominačného výboru. 
 
 
 
Pavol Mora 
DG D122 2019-20 


