
 

 
LIST GUVERNÉRA – XXVIII. eKONVENT D122 A XIII. KONVENT LCI-

D122 ČR a SR SA NEUSKUTOČNIA 

15.05.2020 
 
 
Vážené Lionky, vážení Lioni, členovia Distriktu 122 (66066), 
 
Je mi to veľmi ľúto, že vám oznamujeme, že XXVIII. konvent Distriktu 122, ktorý je naplánovaný na 
deň 16. mája 2020 v Českých Budějoviciach a XIII. Konvent LCI Distriktu 122, Česká republika a 
Slovenská republika, ktorý je naplánovaný na deň 23. júna 2020  sa nebudú konať tak, ako sa 
pôvodne plánovalo. 
 
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky odporúča občanom 
Slovenskej republiky necestovať do žiadnej krajiny sveta. V súvislosti s dynamickým šírením 
pandémie infekčného ochorenia COVID-19 spôsobeného novým koronavírusom SARS-CoV-2 vo 
všetkých krajinách sveta dochádza k prijímaniu prísnych reštrikčných bezpečnostných a zdravotných 
opatrení krajín spojených s obmedzeniami, respektíve zákazom vstupov do krajín, prechodom 
štátnych hraníc, funkčnosťou medzinárodného ale aj vnútroštátneho leteckého, vlakového, 
autobusového a lodného spojenia. Z dôvodu nepredvídateľného vývoja prijímania opatrení krajín 
sveta sa občan Slovenskej republiky, v prípade vycestovania zo SR do zahraničia, vystavuje reálnemu 
riziku nemožnosti alebo obmedzeniam možností návratu zo zahraničia. 
 
Vláda ČR s platnosťou od 11. mája 2020 do ukončenia núdzového stavu na území ČR rozšírila 
kategórie občanov cudzích štátov, ktorí môžu podľa presne stanovených podmienok vstúpiť na 
územie ČR za predpokladu, že sa preukážu negatívnym testom RT-PCR na prítomnosť SARS-CoV-2, 
napr. o sezónnych zamestnancov v poľnohospodárstve, či pracovníkov v zdravotníctve a sociálnych 
službách. 
 
Vzhľadom na súčasnú situáciu v Českej republike a Slovenskej republike v súvislosti so šírením 
nebezpečnej ľudskej choroby koronavírusu COVID-19 a prijaté opatrenia ako predísť jeho šíreniu 
prípadne ako spomaliť jeho postup na základe rozhodnutia vlád oboch štátov došlo uzatvoreniu 
hraníc a zákazu voľného pohybu osôb medzi Českou republikou a Slovenskou republikou. 
 
Informoval som Vás, že aj keď sme boli optimistickí, mali sme veľký záujem uskutočniť eKonvent 
Distriktu 122. 
 



Konstituce a stanovy LIONS CLUBS INTERNATIONAL - Distrikt 122, Česká republika a Slovenská 
republika Však poznajú konanie konventu len osobnou účasťou delegátov Konventu, nie 
uskutočnením konventu elektronickou formou tzv. e-Konvent. 
 
Zrušenie konventu nebude taktiež v rozpore so Konstituce a stanovy LIONS CLUBS INTERNATIONAL - 
Distrikt 122  to z dôvodu, že medzinárodný konvent the Lions Clubs International Convention 
pôvodne naplánovaný v dňoch 26.-30. júna 2020 v Singapore bol zrušený. 
 
ČLÁNEK VII Konvent distriktu (výroční shromáždění) 
Konvent (výroční shromáždění) distriktu se koná každoročně, a to nejpozději třicet (30) dní před 
konáním mezinárodního konventu Lions Clubs International, v místě určeném delegáty předchozího 
konventu distriktu, v den a hodinu určené guvernérem distriktu. 
 
Po vzore Lions Clubs International ruším XXVIII. konvent Distriktu 122 a XIII. Konvent LCI- 
Distrikt122, Česká republika a Slovenská republika. 
 
Sme sklamaní, ale ako celosvetová globálna organizácia budeme aj naďalej napredovať, pričom treba 
mať na pamäti zdravie a bezpečnosť našich členov a ich rodín. 
 
 
S úctou 
 
 
 
Pavol Mora 
District 122 Governor 2019-20 
Governor LCI D122,ČR a SR 


