
BOD 9 a BOD 11 / XXVIII. KONVENT D122 16.5.2020

Určite neušlo vašej pozornosti, že Medzinárodný Konvent v roku 2020 bol zrušený.

Dňa 20. marca 2020 Medzinárodný prezident Dr. Jung-Yul Choi informoval, že náš Konvent v  roku 
2020 sa nebude konať v Singapure z dôvodu obmedzení zavedených singapurským ministerstvom 
zdravotníctva. Po vyhodnotení rôznych možností vrátane presunu dohovoru na iné miesto alebo 
odloženia na neskorší dátum, Rada riaditeľov hlasovala o zrušení Konventu v roku 2020. Toto 
rozhodnutie bolo prijaté s ohľadom na zdravie a bezpečnosť našich Lionov, zamestnancov a predajcov.

Rada medzinárodných riaditeľov dňa 27. marca 2020 hlasovala o zrušení Medzinárodného konventu v 
roku 2020 z dôvodu obáv týkajúcich sa koronavírusu (COVID-19). To znamená, že nasledujúci 
medzinárodný konvent sa uskutoční v roku 2021 v kanadskom Montreale.

S meniacou sa situáciou s rozšírením epidémie COVID-19 sa neustále dopĺňajú informácie usmernenia 
LCI.

Je potvrdené, že môžeme zmeniť termín konania Konventu D122 do konca mája 2020. Podľa prognóz 
vývoja sa očakáva, že epidémia bude kulminovať na prelome mesiacov jún-júl 2020.
Posunutie termínu Konventu na koniec mája 2020 nerieši situáciu. Asi málokto verí, že na konci mája 
2020 by sme mohli usporiadať konvent, ktorého sa delegáti osobne zúčastnia.

Rada medzinárodných riaditeľov vydala rozhodnutie, kde oprávňuje distrikty uskutočniť konventy 
elektronicky alebo alternatívnymi prostriedkami, napríklad poštou, e-mailom, mobilnou aplikáciou 
alebo iným primeraným spôsobom.

V prípade, že sa z akéhokoľvek dôvodu konvent neuskutoční, to znamená elektronicky alebo inak, bude 
sa postupovať v súlade s Medzinárodnými stanovami ako v prípade uvoľneného miesta guvernéra 
distriktu. V tomto prípade sa guvernér obráti na LCI a zašlú mu pokyny na postup pri obsadzovaní 
týchto voľných pozícií.

Navrhujem, aby sa XXVIII. Konvent Distriktu 122 konal 
v termíne
 
16. mája / května 2020 elektronicky

Čas konania konventu: 
13.00 - 15.30 hod.
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Program XXVIII. Konventu D122:

1. Oznámenie o zložení výborov Konventu (mandátového, volebného a návrhového) a 

schválenie programu pracovnej časti konventu – zaslané elektronickou poštou delegátom pred konventom

2. Kontrola plnenia uznesenia XXVII. Konventu D122 – zaslané el.poštou delegátom pred konventom

3. Správa predsedu nominačného výboru - zaslané el.poštou delegátom pred konventom

4. Správa guvernéra D122 pre LY2020-2021 - zaslané el.poštou delegátom pred konventom

5. Predstavenie kandidátov na 1.VDG a 2.VDG na LY2020-2021- zaslané el.poštou delegátom 

pred konventom

6. Voľba 1.VDG a 2.VDG na LY2020-2021- elektronické tajné hlasovanie

7. Správa Guvernéra Distriktu Pavla Moru – zaslanie el.poštou delegátom pred konventom

8. Hlasovanie o redistringu – elektronické tajné hlasovanie

9. Vyhlásenie výsledkov voľby 1. VDG a 2. VDG na LY2020-2021, vystúpenie 

úspešných kandidátov - zaslané el.poštou delegátom po konvente

10. Schválenie uznesenia XXVIII. Konventu D122 - zaslané el.poštou delegátom po konvente

11. Ukončenie XXVIII. Konventu D122 - zaslané el.poštou delegátom po konvente

Nakoľko ani naše, ani medzinárodné stanovy neupresňujú takúto formu konania konventu,
Guvernér distriktu by postupoval v súlade s našimi platnými stanovami: 
ČLÁNEK VI Konvent distriktu, 
Odstavec 8. JEDNACÍ ŘÁD KONVENTU
Guvernér distriktu stanoví jednací řád konventu, který platí jako jednací řád i všech ostatních zasedání 
distriktu.
V tomto vypracovanom dokumente bude stanovený spôsob a pravidlá usporiadania elektronického 
konventu.

Vážení členovia kabinetu,

Vzhľadom na situáciu s epidémiou COVID-19 navrhujem 
schváliť, aby XXVIII. Konvent D122 bol elektronický a 
navrhujem schváliť predložený program konventu.


