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Výzva pre kandidátov na úrad druhého viceguvernéra Distriktu 122 
 

Vážené Lionky, Vážení Lioni Distriktu 122, 
 
vyzývam všetky členky a členov lionských klubov Distriktu 122 – Česká republika a 

Slovenská republika, ktorí sa chcú uchádzať o úrad druhého viceguvernéra LCI, Disktriktu 
122 – Česká republika a Slovenská republika pre lionský rok 2016-2017, aby tento svoj 
zámer písomne oznámili najneskôr do 12.5.2016 predsedovi nominačného výboru PDG 
Jurajovi Schwarzovi. 
 
 Požiadavky na kvalifikáciu kandidáta do úradu druhého viceguvernéra sú uvedené 
v článku IX odstavec 6 písm. c) Medzinárodnej konštitúcie a Stanov Lions Clubs International, 
viď: http://www.lionsclubs.org/EN/common/pdfs/la1.pdf/. 

 
 Kandidát na úrad druhého viceguvernéra distriktu musí: 

(1) byť riadnym aktívnym členom (in good standing) riadneho lionského klubu (in 
good stading) vo svojom distrikte. 

(2) mať podporu svojho klubu alebo väčšiny klubov (in good stading) v distrikte. 
(3) v čase prevzatia úradu druhého viceguvernéra distriktu zastával, alebo bude 

zastávať (served or will have served at the time) úrad: 
a) prezidenta lionského klubu na celé funkčné obdobie, alebo na významnú 

časť funkčného obdobia a člena predstavenstva lionského klubu 
minimálne na ďalšie dva (2) roky; a 

b) predsedu zóny, alebo regiónu, alebo sekretára kabinetu, alebo 
pokladníka kabinetu na celé funkčné obdobie, alebo na významnú časť 
funkčného obdobia; 

c) pričom vyššie uvedené nemožno splniť súčasne. 
 
 
Svoje písomné zámery môžete zasielať elektronicky na emailovú adresu predsedu PDG 
Juraja Schwarza: schwarz@mps-system.sk a v kópii členovi nominačného výboru Jaroslavovi 
Dzurikovi: profi@profesionalnadrazobna.sk, vrátane doporučenia klubu a potvrdenia 
pokladníka. Originály je potom nutné zaslať pozemnou poštou na adresu predsedu 
nominačného výboru:  Juraj Schwarz, Pri vinohradoch 326, 831 06 Bratislava. 

 
  
 V Košiciach, dňa 14. marca 2016 
 
 
 František Kočka 
 District Governor D 122 
 2015 - 2016 

 

 

http://www.lci-d122.org/

