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Dištrikt prostredníctvom svojich členov (lionských klubov) koná všeobecne prospešnú, 

dobročinnú a na zisk nezameranú činnosť, slúžiacu na presadzovanie cieľov Lions Clubs 

International. 
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KONŠTITÚCIA DIŠTRIKTU 

ČLÁNOK I 

Status, názov a oblasť pôsobnosti 

1. Dištrikt je súčasťou medzinárodnej asociácie Lions Clubs International (ďalej tiež len 

„asociácia“), bol zriadený rozhodnutím Rady medzinárodných riaditeľov Lions Clubs 

International zo 6. 1. 1992 a ako provizórny dištrikt je touto asociáciou evidovaný pod 

registračným číslom 66066. Dištrikt bol zriadený podľa zákonov štátu Illinois, USA a 

podľa platných noriem medzinárodného práva aj práva Európskej Únie má 

medzinárodnú právnu subjektivitu. 

2. Názov dištriktu je Lions Clubs International – District 122, Česká republika a Slovenská 

republika. V skrátenej verzii je možné taktiež použiť názvu „LCI - D122, ČR a SR“, 

„District 122“ alebo tiež „Dištrikt 122“. 

3. Územie dištriktu je vymedzené štátnymi hranicami Českej republiky a štátnymi 

hranicami Slovenskej republiky. 

4. Dištrikt sa skladá z dvoch regiónov, z ktorých jeden je tvorený klubmi so sídlom 

v Českej republike a druhý je tvorený klubmi so sídlom v Slovenskej republike. 

Regióny je možné rozdeliť do zón. Zóny nemajú právnu subjektivitu. 

ČLÁNOK II 

Vízie, poslanie, ciele a hlavné nástroje na ich dosahovanie 

Vízie: 

Byť lídrom v poskytovaní komunitárnych a humanitárnych služieb, najmä 

a) rozvíjať lionské hnutie v Českej republike a Slovenskej republike tak, aby bolo na 

základe Medzinárodnej konštitúcie a stanov Lions Clubs International účelné, praktické 

a predovšetkým všeobecným konsenzom podporované vytváranie a aktívne pôsobenie 

riadnych lionských štruktúr a lionských klubov v rámci dištriktu 122, alebo na jeho 

základoch, 

b) usilovať o pozíciu všeobecne uznávanej súčasti spoločenského života v oboch štátoch, 

formujúcej občiansku spoločnosť, 

c) usilovať o široký a pozitívny obraz u verejnosti. 

Základné poslanie: 

Základným poslaním dištriktu je prostredníctvom svojich členov účinne podporovať 

dobrovoľné aktivity pri pomoci a službe svojej komunite, napĺňať humanitárne potreby, 

rozvíjať a upevňovať ducha porozumenia medzi lionskými klubmi aj u verejnosti pre 

humanitárne potreby, predovšetkým zabezpečovaním bezplatných dobrovoľníckych aktivít 

svojich členov pri súčasnom zapájaní komunít miest a obcí, s využitím medzinárodnej 

spolupráce. 

Ďalšie poslanie dištriktu: 

a) združovať lionské kluby v Českej republike a v Slovenskej republike, koordinovať ich 

aktivity tak, aby boli naplnené ciele, poslanie a vízie Lions Clubs International, 

b) spájať členov dištriktu rozvíjaním priateľstva, dobrého kamarátstva a vzájomného 

porozumenia, 

c) vytvárať a pestovať ducha porozumenia medzi národmi celého sveta, 

d) podporovať dodržiavanie zásad riadneho výkonu verejnej správy a dobrého 

občianskeho správania, 
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e) poskytovať platformu pre vedenie otvorenej diskusie o všetkých veciach všeobecného 

záujmu pri zachovaní slušnosti a vzájomnej tolerancie, 

f) účinne povzbudzovať všetkých občanov ochotných pomáhať spoločnosti bez osobného 

finančného prospechu, presadzovať vysoké morálne štandardy v obchode, priemysle, 

zamestnaní, vo verejnej službe aj v súkromných snahách. 

Poslaním dištriktu nie je dosahovanie zisku. 

Poslaním dištriktu tiež nie je poskytovať priestor pre presadzovanie straníckej alebo 

náboženskej agendy. 

Ciele: 

a) pomáhať pri organizácii, zakladaní (charterovaní) a spravovaní lionských klubov 

v dištrikte, 

b) koordinovať a poskytovať členom organizačnú platformu za účelom naplnenia a 

podpory ich klubových cieľov, 

c) podporovať členov v konaní všeobecne prospešných, charitatívnych a humanitárnych 

aktivít, slúžiacich k naplneniu cieľov Lions Clubs International, 

d) viesť členov k aktívnemu záujmu o občianske, kultúrne, sociálne a morálne blaho 

spoločnosti, 

e) podporovať otvorenú diskusiu členov o všetkých veciach verejného záujmu, v ktorej 

akékoľvek sektárske názory nemajú miesto; je neprípustné vyvíjať anarchiu, 

neorganizovanú a nedisciplinovanú činnosť. 

Hlavné nástroje pre napĺňanie vízií a dosahovanie poslania a cieľov: 

a) stabilizácia a zvyšovanie počtu riadnych a aktívnych klubov s dostatočnou členskou 

základňou, 

b) stabilizácia a zvyšovanie počtu riadnych a aktívnych členov klubov s dôrazom na ich 

výber z hľadiska širokého zastúpenia a rozmanitosti veku, profesijného a spoločenského 

uplatnenia, 

c) vedenie klubov a ich členov k dodržiavaniu pravidiel Lions Clubs International, 

dištriktu a klubu, 

d) zakladanie a vedenie Leo klubov, 

e) aktívna práca s mládežou a organizovanie výmeny mládeže spoločne s členmi dištriktu 

(klubmi), 

f) komunikácia a spolupráca vnútri klubov a medzi klubmi navzájom, 

g) komunikácia a spolupráca s orgánmi verejnej správy a samosprávy, 

h) komunikácia s verejnosťou. 

Je neprípustné, aby akýkoľvek jednotlivec zneužíval vízie, poslanie, ciele a nástroje na ich 

dosahovanie k realizácii osobných ambícií a manipulácii ostatných členov dištriktu. Je 

zodpovednosťou klubu vysporiadať sa s takýmto konaním jednotlivca a ak klub túto 

zodpovednosť neunesie, môže takáto aktivita jednotlivca viesť až k strate práva klubu niesť 

označenie Lions club a na podanie návrhu na jeho zrušenie medzinárodnej asociácii Lions 

Clubs International. 

ČLÁNOK III 

Členstvo 

Členmi dištriktu sú všetky lionské kluby so sídlom na území Dištriktu 122, ako je definované 

Lions Clubs International, teda na štátnom území Českej republiky a štátnom území Slovenskej 

republiky, ktoré  
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a) vznikli v súlade s Medzinárodnou konštitúciou a stanovami (International Constitution 

and By - Laws) schválenými Lions Clubs International, so sídlom 300 W 22nd Street, 

Oak Brook, Illinois 60523-8842, USA (ďalej v texte len Lions Clubs International), a 

b) získali právnu subjektivitu podľa právnych noriem Českej republiky alebo Slovenskej 

republiky, a 

c) boli autorizované (charterované) asociáciou Lions Clubs International. 

Členovia dištriktu (kluby) sú súčasne aj členmi Lions Clubs International. 

ČLÁNOK IV 

Emblém, farby, heslo a motto 

Odstavec 1. EMBLÉM 

Emblém asociácie, dištriktu a každého riadne charterovaného a plnoprávneho člena (lionského 

klubu) má túto podobu:  

 

Odstavec 2. POUŽÍVANIE NÁZVU A EMBLÉMU 

Používanie názvu asociácie, názvu dištriktu, názvu lionského klubu, emblému a ďalších 

slovných aj obrazových označení asociácie sa riadi Medzinárodnou konštitúciou a stanovami 

Lions Clubs International. 

Odstavec 3. FARBY 

Farbami asociácie, dištriktu a každého plnoprávneho lionského klubu sú purpurová a zlatá. 

Odstavec 4. HESLO 

Heslom asociácie, dištriktu a každého plnoprávneho lionského klubu je: Liberty, Intelligence, 

Our Nation 's Safety (Sloboda, vzdelanosť - bezpečnosť našich národov). 

Odstavec 5. MOTTO 

Mottom asociácie, dištriktu a každého plnoprávneho lionského klubu je: We Serve 

ČLÁNOK V 

Priorita Medzinárodnej konštitúcie a stanov Lions Clubs 

International 

Dištrikt sa riadi touto konštitúciou a stanovami ako svojou základnou normou. Ak by boli 

v rozpore so Vzorovou konštitúciou a stanovami dištriktu či Medzinárodnej konštitúcie 

a stanovami alebo s poslaním a cieľmi Lions Clubs International, potom platí, že sú záväzné 

ustanovenia Vzorovej konštitúcie a stanov dištriktu Lions Clubs International a Medzinárodnej 

konštitúcie a stanov Lions Clubs International. 
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ČLÁNOK VI 

Nositelia úradov dištriktu a kabinet dištriktu 

Odstavec 1. VEDÚCI NOSITELIA ÚRADU DIŠTRIKTU 

Nositeľmi úradov a predstaviteľmi dištriktu sú guvernér dištriktu (District Governor), 

bezprostredne predchádzajúci guvernér dištriktu (Immediate Past District Governor), prvý 

viceguvernér dištriktu (First Vice District Governor) a druhý viceguvernér dištriktu (Second 

Vice District Governor), pričom viceguvernéri sú zároveň predsedami regiónu (Region 

Chairpersons), ďalej predsedovia zón (Zone Chairpersons), sekretár - pokladník kabinetu alebo 

sekretár kabinetu a pokladník kabinetu. Každý z týchto predstaviteľov musí byť riadnym 

členom (in good standing) riadne založeného a spravovaného lionského klubu (ďalej tiež len 

"riadneho" - in good standing) v dištrikte. 

Odstavec 2. KABINET DIŠTRIKTU 

Kabinet dištriktu je zložený z guvernéra dištriktu, bezprostredne predchádzajúceho guvernéra 

dištriktu, prvého a druhého viceguvernéra dištriktu, ktorí súčasne zastávajú úrady predsedov 

regiónov, ďalej z predsedov zón, sekretára - pokladníka kabinetu, prípadne sekretára kabinetu 

a pokladníka kabinetu. Členovia kabinetu sú ďalej ceremoniár dištriktu, predseda čestného 

výboru, predseda výboru alebo splnomocnenec pre konštitúciu a stanovy, splnomocnenec pre 

webovú prezentáciu, splnomocnenec pre výmenu mládeže a ďalší splnomocnenci dištriktných 

projektov, ak ich guvernér pre svoje funkčné obdobie vymenuje. Ďalej sú členmi kabinetu bez 

hlasovacieho práva dištriktní koordinátori GMT (Global Membership Team), GLT (Global 

Leadership Team), GST (Global Service Team) a LCIF (Lions Clubs International Foundation). 

Každý člen kabinetu musí byť riadnym členom (in good standing) riadneho klubu (in good 

standing) v dištrikte. 

Odstavec 3. VOĽBA / VYMENOVANIE ČLENOV KABINETU DIŠTRIKTU 
Guvernér dištriktu, prvý viceguvernér a druhý viceguvernér sú volení na výročnom 

zhromaždení (konvente) dištriktu. Guvernér dištriktu menuje pri nástupe do svojho úradu 

sekretára – pokladníka kabinetu, resp. sekretára kabinetu a pokladníka kabinetu, predsedu 

regiónu pre každý región, ktorým je vždy prvý alebo druhý viceguvernér, ktorý je v danom roku 

členom klubu so sídlom na území Českej republiky a na území Slovenskej republiky, jedného 

predsedu zóny pre každú zónu dištriktu a ďalších riadnych členov lionských klubov (in good 

standing), ktorí doplnia kabinet dištriktu podľa odseku 2 druhej vety. Menovanie členom 

kabinetu guvernér urobí písomným rozhodnutím, ktoré doručí najneskôr do 30 dní od začiatku 

svojho funkčného obdobia príslušnému členovi kabinetu. Po uplynutí tejto lehoty môže 

guvernér vymenovať člena kabinetu iba v prípade, že sa daná pozícia uvoľní. 

Odstavec 4: ODVOLANIE 

Všetci členovia kabinetu dištriktu s výnimkou guvernéra dištriktu, prvého viceguvernéra 

a druhého viceguvernéra dištriktu môžu byť odvolaní, ak to odsúhlasí dvojtretinová (2/3) 

väčšina všetkých členov kabinetu dištriktu požívajúcich hlasovacie právo podľa článku V odsek 

1 písm. d) Stanov, a to na návrh guvernéra dištriktu a len z vážnych dôvodov. 

ČLÁNOK VII 

Konvent dištriktu (výročné zhromaždenie) 

Odstavec 1. DÁTUM A MIESTO KONANIA 

Konvent (výročné zhromaždenie) dištriktu sa koná každoročne, a to najneskôr tridsať (30) dní 

pred konaním medzinárodného konventu Lions Clubs International, v mieste určenom 

delegátmi predchádzajúceho konventu dištriktu, v deň a hodinu určenú guvernérom dištriktu. 
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Odstavec 2. DELEGÁT KONVENTU DIŠTRIKTU 

Každý riadne založený a spravovaný lionský klub (in good standing) v dištrikte má právo vyslať 

na každý 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 v prvý deň mesiaca predchádzajúceho 

mesiac, v ktorom sa konvent koná. Významným podielom sa rozumie päť (5) alebo viac členov. 

Člen lionského klubu však môže byť akceptovateľným delegátom, aj keď nie je členom jeden 

rok a jeden deň. Každý vyslaný a osobne prítomný delegát má jeden (1) hlas pre každý úrad, 

ktorý má byť obsadený voľbou, a jeden (1) hlas ku každej otázke predloženej na hlasovanie na 

príslušnom konvente. Pokiaľ nie je touto normou stanovené inak, rozhoduje jednoduchá väčšina 

hlasov prítomných delegátov konventu a ich rozhodnutie je rozhodnutím konventu. Každý 

delegát musí byť riadnym členom (in good standing) riadne založeného a spravovaného klubu 

(in good standing) v dištrikte. Dlžné príspevky môžu byť zaplatené a status riadneho člena (in 

good standing) tak potvrdený najneskôr 15 (pätnásť) dní pred skončením overenia mandátu 

s tým, že okamih ukončenia overenia mandátu delegátov musí byť stanovený rokovacím 

poriadkom konventu. Overením mandátu je delegát registrovaný na konvent. Nad rámec 

stanovených kvót delegátov majú postavenie rovnocenné delegátovi tiež guvernér, prvý 

viceguvernér, druhý viceguvernér, bezprostredne predchádzajúci guvernér a všetci minulí 

guvernéri dištriktu, ktorí sú riadnymi členmi (in good standing) riadneho klubu (in good 

standing) v dištrikte a ktorí majú absolutórium.  

Odstavec 3. KVÓRUM 

Konvent je uznášaniaschopný, ak je osobne prítomná väčšina delegátov registrovaných na 

konvente. 

Odstavec 4. MIMORIADNY KONVENT 

Na základe uznesenia dvojtretinovej väčšiny všetkých členov kabinetu dištriktu s hlasovacím 

právom je možné zvolať mimoriadny konvent dištriktu, ktorý sa bude konať v čase a mieste 

určenom kabinetom, a to za predpokladu, že tento mimoriadny konvent skončí najneskôr 30 

dní pred dátumom konania medzinárodného konventu Lions Clubs International. Miesto a čas 

konania mimoriadneho konventu musia byť zvolené optimálne vzhľadom na geografické 

usporiadanie dištriktu. Mimoriadny konvent nesmie byť zvolaný za účelom voľby guvernéra 

dištriktu, prvého viceguvernéra dištriktu či druhého viceguvernéra dištriktu. Každému klubu 

dištriktu musí sekretár kabinetu zaslať písomné oznámenie o zvolaní mimoriadneho konventu, 

obsahujúce údaj o čase, mieste a účele jeho konania, a to najneskôr 30 dní pred dátumom 

konania mimoriadneho konventu. 

ČLÁNOK VIII 

Pravidlá riešenia sporov v dištrikte 

Odstavec 1. POSTUP RIEŠENIA SPOROV (KONCILIACIA/CONCILIATION) 

Všetky spory alebo sťažnosti (claims) vyplývajúce z ustanovení Konštitúcie alebo stanov 

dištriktu, z pokynov (policy) kabinetu dištriktu alebo kabinetom dištriktu stanovených postupov 

(procedure), alebo v súvislosti s akoukoľvek inou internou záležitosťou dištriktu, ktoré 

nemožno uspokojivo vyriešiť inými prostriedkami a ktoré vzniknú medzi ktorýmikoľvek 

klubmi v dištrikte či medzi klubom / klubmi a vedením dištriktu, musí byť vždy riešené výlučne 

v súlade s Postupmi pre riešenie sporov prijatými Radou medzinárodných riaditeľov (Dispute 

Resolution Procedures). 
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ČLÁNOK IX 

Zmeny a doplnky 

Odstavec 1. POSTUP PRI ZMENE ALEBO DOPLŇOVANÍ  

Táto konštitúcia môže byť zmenená iba riadnym konventom dištriktu, a to dvojtretinovou (2/3) 

väčšinou hlasov delegátov konventu na základe návrhu Výboru pre konštitúciu a stanovy 

dištriktu, prípadne splnomocnenca pre konštitúciu a stanovy a ak nie je ustanovený žiadny 

z nich, na návrh guvernéra dištriktu. 

Odstavec 2. AUTOMATICKÁ AKTUALIZÁCIA 

Ak boli medzinárodným konventom Lions Clubs International prijaté zmeny alebo doplnky 

Medzinárodnej konštitúcie a stanov, potom všetky takéto zmeny alebo doplnky, ktoré sa 

vzťahujú aj na túto konštitúciu, sú automaticky súčasťou tejto konštitúcie odo dňa skončenia 

daného medzinárodného konventu. 

Odstavec 3. OZNÁMENIE 

O žiadnej zmene či dodatku konštitúcie alebo stanov dištriktu nemožno na konvente hlasovať, 

pokiaľ sa s ním nebude mať možnosť zoznámiť poštou alebo elektronicky každý riadny klub 

(in good standing) najneskôr tridsať (30) dní pred dátumom konania konventu dištriktu. 

Súčasne musí byť oznámené, že sa o zmene alebo dodatku konštitúcie bude na danom konvente 

hlasovať. 

Odstavec 4. DÁTUM ÚČINNOSTI 

Každá zmena či dodatok nadobúdajú účinnosť okamihom skončenia konventu, na ktorom 

bol(a) prijatý(a), pokiaľ nie je v danej zmene alebo dodatku stanovená neskoršia účinnosť. 
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STANOVY DIŠTRIKTU 

ČLÁNOK I 

Nominácia a podpora kandidátov na tretieho medzinárodného 

viceprezidenta (Third Vice President) alebo medzinárodného 

riaditeľa (International Director) 

Odstavec 1. POSTUP VYJADRENIA PODPORY 

V súlade s ustanoveniami Medzinárodnej konštitúcie a stanov Lions Clubs International musí 

ktorýkoľvek člen lionského klubu dištriktu, ktorý má záujem o získanie podpory konventu 

dištriktu ako kandidát na úrad medzinárodného riaditeľa Lions Clubs International či tretieho 

medzinárodného viceprezidenta Lions Clubs International: 

(a) zaslať poštou, či osobne odovzdať guvernérovi dištriktu písomné oznámenie o svojom 

zámere získať túto podporu, a to najneskôr 60 dní pred dátumom konania konventu 

dištriktu, na ktorom bude o otázke podpory hlasované; 

(b) zaslať súčasne s vyššie uvedeným oznámením dokumenty preukazujúce kvalifikáciu 

pre daný úrad určené Medzinárodnou konštitúciou a stanovami Lions Clubs 

International. 

Odstavec 2. NOMINÁCIA 

Každé oznámenie o zámere získať podporu musí byť guvernérom dištriktu odovzdané 

najneskôr 30 dní pred konaním príslušného konventu nominačnému výboru daného konventu 

dištriktu, ktorý oznámenie preskúma a prípadne doplní o ďalšie podklady potrebné na 

osvedčenie zámeru a kvalifikáciu kandidáta, ktorú od neho vyžiada v súlade s Medzinárodnou 

konštitúciou a stanovami Lions Clubs International a zaradí pre nomináciu na danom konvente 

každého kandidáta, ktorý splnil všetky predpísané podmienky. 

Odstavec 3. VYJADRENIE PODPORY 

Každý záujemca o podporu má nárok na jeden podporný prejav v rozsahu maximálne troch (3) 

minút. 

Odstavec 4. HLASOVANIE 

Hlasovanie o podpore je písomné a tajné. Ak je len jediný záujemca usilujúci sa o získanie 

podpory, možno hlasovať aklamáciou. Záujemca, ktorý dostane jednoduchú väčšinu platných 

hlasov, bude vyhlásený za zvoleného kandidáta konventu a dištriktu. V prípade rovnakého 

počtu hlasov alebo v prípade, že jeden zo záujemcov nedosiahne požadovanú väčšinu, bude 

hlasovanie pokračovať, kým jeden zo záujemcov nezíska väčšinu odovzdaných hlasov. 

Odstavec 5. POTVRDENIE PODPORY 

Potvrdenie podpory konventom dištriktu musí mať písomnú formu a musí byť predstaviteľmi 

dištriktu odovzdané Lions Clubs International v súlade s požiadavkami špecifikovanými 

v Medzinárodnej konštitúcii a stanovách Lions Clubs International. 

Odstavec 6. PLATNOSŤ 

Žiadne potvrdenie kandidatúry ktoréhokoľvek člena lionského klubu v dištrikte nie je platné, 

ak neboli dodržané ustanovenia tohto článku stanov. 
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ČLÁNOK II 

Nominácia, voľby a vymenovanie v dištrikte 

Odstavec 1. NOMINAČNÝ VÝBOR 

Guvernér dištriktu menuje písomným rozhodnutím doručeným členom výboru a súčasne 

zverejneným na webových stránkach dištriktu najneskôr šesťdesiat (60) dní pred konventom 

dištriktu nominačný výbor zložený minimálne z troch (3) a maximálne z piatich (5) členov, 

z nich každý musí byť riadnym členom ( in good standing) vždy iného riadneho lionského klubu 

(in good standing) v dištrikte a nesmie v čase vymenovania zastávať žiadny úrad v kabinete 

dištriktu či medzinárodný úrad volený ani menovaný. 

Predsedom nominačného výboru je člen klubu so sídlom v regióne, z ktorého sa nevolí budúci 

druhý viceguvernér dištriktu. Väčšina členov výboru je potom z klubov regiónu, z ktorého sa 

budúci druhý viceguvernér dištriktu volí. 

Odstavec 2. POSTUP VOĽBY GUVERNÉRA DIŠTRIKTU  

Každý kvalifikovaný člen lionského klubu v dištrikte, ktorý sa uchádza o úrad guvernéra 

dištriktu, musí oznámiť písomne svoj zámer uchádzať sa o tento úrad nominačnému výboru, 

a to pred dátumom oznámenia kandidatúry týmto výborom na konvente, a zároveň dodať všetky 

podklady preukazujúce jeho kvalifikáciu pre daný úrad, ako sú stanovené v Medzinárodnej 

konštitúcii a stanovách Lions Clubs International. Nominačný výbor zaradí do nominácie 

prejednávanej konventom dištriktu mená všetkých riadne kvalifikovaných kandidátov pre tento 

úrad. Ak nominačný výbor nedostane žiadne oznámenie o zámere kandidovať alebo pokiaľ 

nebude žiadny z kandidátov riadne kvalifikovaný, potom (ale len v tomto prípade) možno 

nomináciu na tento úrad predkladať priamo na rokovaní konventu. Kandidátovi potom bude 

umožnená nominačná reč v dĺžke maximálne piatich (5) minút, ktorá sa musí vzťahovať k jeho 

osobe a k programu, ktorý má v úmysle realizovať v úrade guvernéra, vrátane finančného 

zabezpečenia. Ďalej je umožnený jeden podporný prejav v dĺžke maximálne troch (3) minút, 

ktorý sa môže vzťahovať len k osobe kandidáta a ním predstavených zámerov. 

Odstavec 3. POSTUP VOĽBY PRVÉHO A DRUHÉHO VICEGUVERNÉRA 

DIŠTRIKTU  
Každý člen lionského klubu v dištrikte, ktorý sa uchádza o úrad prvého či druhého 

viceguvernéra dištriktu, musí oznámiť písomne svoj zámer uchádzať sa o tento úrad 

nominačnému výboru, a to najmenej tridsať (30) dní pred konaním voľby, a zároveň dodať 

všetky podklady preukazujúce kvalifikáciu pre daný úrad, ako sú špecifikované 

v Medzinárodnej konštitúcii a stanovách Lions Clubs International. Nominačný výbor zaradí 

do nominácie prejednávanej konventom dištriktu mená všetkých riadne kvalifikovaných 

kandidátov pre tento úrad. Ak nominačný výbor nedostane žiadne oznámenie o zámere 

kandidovať alebo pokiaľ nebude žiadny z kandidátov riadne kvalifikovaný, potom (ale len 

v tomto prípade) možno nominácie do úradu predkladať priamo na rokovaní konventu. 

Každému kandidátovi potom bude umožnená nominačná reč v dĺžke maximálne piatich (5) 

minút, ktorá sa musí vzťahovať k jeho osobe a k programu, ktorý má v úmysle realizovať 

v úrade, na ktorý kandiduje. Ďalej je umožnený jeden podporný prejav v dĺžke maximálne troch 

(3) minút, ktorý sa môže vzťahovať len k osobe kandidáta a ním predstavených zámerov.  

Odstavec 4. TAJNÉ HLASOVANIE 

Voľba sa koná tajným písomným hlasovaním, ak Rada medzinárodných riaditeľov neumožní 

inú formu hlasovania. Kandidát, či kandidáti, budú vyhlásení zvolenými, ak získajú väčšinu 

platných a odovzdaných hlasov prítomných a hlasujúcich delegátov konventu. Na účely danej 

voľby je väčšina definovaná ako počet vyšší ako jedna polovica celkového počtu platných 

hlasov po odpočítaní prázdnych hlasovacích lístkov a hlasov tých, ktorí sa zdržali hlasovania. 
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Ak pri prvej tajnej voľbe ani v následnom tajnom hlasovaní nezíska žiadny kandidát 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 rovnakého počtu hlasov bude hlasovanie o kandidátoch s rovnakým 

počtom hlasov pokračovať až do okamihu zvolenia jedného z nich. 

Odstavec 5. UVOĽNENÝ ÚRAD GUVERNÉRA DIŠTRIKTU 

Ak sa uvoľní úrad guvernéra dištriktu v priebehu jeho funkčného obdobia, alebo sa ho nepodarí 

obsadiť voľbou na konvente, bude tento úrad obsadený v súlade s ustanoveniami 

Medzinárodnej konštitúcie a stanov Lions Clubs International. Bezprostredne predchádzajúci 

guvernér dištriktu, prvý a druhý viceguvernér dištriktu, minulí guvernéri dištriktu (Past District 

Governors), minulí medzinárodní riaditelia (Past International Directors) a minulí 

medzinárodní prezidenti (Past International Presidents) sa zídu na spoločnom zasadnutí v deň, 

čas a na mieste určenom bezprostredne predchádzajúcim guvernérom dištriktu, aby vybrali 

náhradníka, ktorého odporučia medzinárodnej rade riaditeľov. 

Povinnosťou bezprostredne predchádzajúceho guvernéra dištriktu, a ak nie je k dispozícii, 

posledného minulého guvernéra dištriktu, ktorý je k dispozícii, je pätnásť (15) dní pred 

zasadnutím rozoslať pozvánky k účasti na tomto zasadnutí. 

Aby bol člen lionského klubu spôsobilý na obsadenie do uvoľneného úradu guvernéra dištriktu, 

musí spĺňať tieto požiadavky:  

a) je aktívnym a riadnym členom (in good standing) riadneho lionského klubu (in good 

standing) tohto dištriktu, 

b) má zaistenú písomnú podporu svojho klubu alebo väčšiny klubov v dištrikte, 

c) zastával alebo bude zastávať v čase prevzatia úradu guvernéra dištriktu úrad: 

(i) člena predstavenstva lionského klubu počas celého funkčného obdobia alebo po 

jeho väčšiu časť; a 

(ii) člena kabinetu dištriktu po dve (2) celé funkčné obdobia či ich väčšiu časť;  

(iii) bez toho, aby ktorýkoľvek z vyššie uvedených úradov bol vykonávaný súčasne. 

Súčasne platí, že prvý viceguvernér dištriktu zotrvá vo svojom úrade po celé funkčné obdobie 

a do uvoľneného úradu guvernéra dištriktu bude nominovaný iný kvalifikovaný Lion. 

Odstavec 6. UVOĽNENÝ ÚRAD PRVÉHO A DRUHÉHO VICEGUVERNÉRA 

DIŠTRIKTU A ĎAĽŠIE UVOĽNENÉ ÚRADY 
Všetky uvoľnené úrady, okrem úradov guvernéra dištriktu, prvého a druhého viceguvernéra 

dištriktu, sú pre zvyšok funkčného obdobia obsadené vymenovaním guvernérom dištriktu. 

V prípade uvoľneného úradu prvého alebo druhého viceguvernéra dištriktu zvolá guvernér 

dištriktu k zasadnutiu bezprostredne predchádzajúceho guvernéra dištriktu, prvého a druhého 

viceguvernéra dištriktu a všetkých predchádzajúcich nositeľov medzinárodného úradu, ktorí sú 

riadnymi členmi (in good standing) riadneho lionského klubu (in good standing) v dištrikte. 

Povinnosťou účastníkov tohto zasadnutia je vymenovať kvalifikovaného riadneho člena 

lionského klubu (in good standing) do úradu prvého či druhého viceguvernéra dištriktu pre 

zvyšok funkčného obdobia. Povinnosťou guvernéra dištriktu, a ak nie je k dispozícii, 

posledného minulého guvernéra dištriktu, ktorý je k dispozícii, je rozoslať pozvánky na účasť 

na tomto zasadnutí najmenej 15 (pätnásť) dní pred zasadnutím a tomuto zasadnutiu predsedať. 

Predseda zasadnutia je povinný informovať o jeho výsledkoch medzinárodné ústredie Lions 

Clubs International do siedmych (7) dní a doručiť mu súčasne dokumenty preukazujúce 

rozoslanie pozvánok a prezenčnú listinu účastníkov zasadnutia. Každý Lion, ktorý je oprávnený 

získať pozvánku na účasť a je prítomný na tomto zasadnutí, má jeden hlas v prospech 

kvalifikovaného Liona podľa svojej voľby. 



Konštitúcia a stanovy Lions Clubs International – District 122, Česká republika a Slovenská republika 

11 

Aby bol člen lionského klubu spôsobilý na obsadenie prázdneho úradu prvého alebo druhého 

viceguvernéra dištriktu, musí spĺňať tieto požiadavky:  

 

a) je aktívnym a riadnym členom (in good standing) riadneho lionského klubu (in good 

standing) tohto dištriktu, 

b) má zaistenú písomnú podporu svojho klubu alebo väčšiny klubov v dištrikte, 

c) zastával alebo bude zastávať v čase prevzatia úradu prvého alebo druhého 

viceguvernéra dištriktu úrad: 

(i) člena predstavenstva lionského klubu počas celého funkčného obdobia alebo po 

jeho väčšiu časť; a 

(ii) člena kabinetu dištriktu po celé funkčné obdobie či jeho väčšiu časť; 

(iii)bez toho, aby ktorýkoľvek z vyššie uvedených úradov bol vykonávaný súčasne; 

d) nevykonával úrad guvernéra dištriktu po celé funkčné obdobie alebo jeho väčšiu časť. 

Odstavec 7. KVALIFIKÁCIA PREDSEDU ZÓNY  

Každý predseda zóny musí spĺňať tieto požiadavky: 

a) je aktívnym a riadnym členom (in good standing) riadneho lionského klubu (in good 

standing) danej zóny; a 

b) bol alebo bude v čase prevzatia úradu predsedu zóny členom predstavenstva  lionského 

klubu po minimálne dva (2) roky, 

c) v predchádzajúcej dobe nevykonával úrad guvernéra dištriktu po celé funkčné obdobie 

ani jeho väčšiu časť, 

d) predseda zóny môže tento úrad vykonávať najviac po dobu 2 (dvoch) rokov po sebe 

idúcich. 

Odstavec 8. UVOĽNENÝ ÚRAD PREDSEDU ZÓNY 

V prípade, že ktorýkoľvek predseda zóny stratí členstvo v lionskom klube v zóne, do ktorej bol 

vymenovaný, jeho funkcia v tomto úrade zanikne a guvernér dištriktu vymenuje nástupcu pre 

obsadenie daného úradu. Guvernér dištriktu môže podľa vlastného uváženia rozhodnúť, že úrad 

predsedu zóny zostane pre zvyšok funkčného obdobia neobsadený. 

ČLÁNOK III 

Povinnosti nositeľov úradov / kabinetu dištriktu 

Odstavec 1. GUVERNÉR DIŠTRIKTU, FUNKČNÉ OBDOBIE 

Guvernér dištriktu je volený a do svojho úradu vymenovaný Radou medzinárodných riaditeľov 

na jeden fiškálny rok od 1. júla kalendárneho roka, v ktorom bol zvolený, do 30. júna 

nasledujúceho kalendárneho roka. Funkčné obdobie guvernéra dištriktu končí uplynutím 30. 

júna nasledujúceho kalendárneho roka aj v prípade, že by úrad nebol pre nasledujúce obdobie 

obsadený. 

Pod všeobecným dohľadom Rady medzinárodných riaditeľov je guvernér dištriktu 

predstaviteľom asociácie Lions Clubs International v dištrikte. Súčasne je najvyšším výkonným 

nositeľom úradu vo svojom dištrikte a priamym nadriadeným prvého a druhého viceguvernéra 

dištriktu (predsedov regiónu), predsedov zón, sekretára kabinetu, pokladníka kabinetu 

(prípadne sekretára – pokladníka kabinetu) a ďalších členov kabinetu ustanovených v súlade 

s touto konštitúciou a stanovami.  

Jeho špecifické povinnosti sú nasledovné:  

(a) vedie Globálny akčný tím (Global Action Team) dištriktu, riadi a propaguje rast 

členskej základne, zakladanie a rozvoj nových klubov, rozvoj humanitárnej pomoci, 

pritom: 
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1. zabezpečuje výber kvalifikovaných Lionov do úradov dištriktných koordinátorov 

GST, GMT a GLT (Global Service Team, Global Membership Team a Global 

Leadership Team) 

2. zabezpečuje pravidelné stretnutia Globálneho akčného tímu na úrovni dištriktu na 

prerokovanie a rozvoj iniciatív tohto tímu 

(b) podporuje Nadáciu Lions Clubs International (Lions Clubs International Foundation - 

LCIF) a servisné projekty Lions Clubs International, motivuje kluby a členov 

k vytváraniu a udržiavaniu vlastných servisných projektov dištriktu a klubov; 

(c)  predsedá zasadnutiam kabinetu, konventu a ďalším stretnutiam dištriktu, ak je 

prítomný. V čase, keď nemôže takto predsedať, zastáva funkciu predsedu 

ktoréhokoľvek z týchto stretnutí alebo stretnutí dištriktu prvý alebo druhý viceguvernér 

dištriktu a ak nie je k dispozícii ani jeden z vyššie menovaných, potom danému 

zasadnutiu alebo stretnutiu predsedá ten nositeľ úradu dištriktu, ktorý bol zvolený 

prítomnými členmi; 

(d)  presadzuje súlad medzi charterovanými lionskými klubmi; 

(e)  vykonáva dohľad a právomoc nad nositeľmi úradov kabinetu dištriktu a výbormi, ak sú 

založené v súlade s konštitúciou a stanovami dištriktu;  

(f)  zabezpečuje, aby bol raz ročne každý lionský klub v dištrikte navštívený guvernérom 

dištriktu, či iným nositeľom úradu dištriktu, s cieľom pomôcť pri vedení klubu s tým, 

že príslušný nositeľ úradu dištriktu, vrátane guvernéra dištriktu, podá vždy správu 

o priebehu svojej návštevy medzinárodnému ústrediu Lions Clubs International; 

(g) predkladá správu o stave celkových príjmov a výdavkov dištriktu na konvente dištriktu; 

(h) odovzdá včas pred koncom svojho funkčného obdobia stav všeobecných aj finančných 

účtov, fondov a všetku agendu a majetok dištriktu svojmu nástupcovi v úrade guvernéra, 

k tomuto odovzdaniu musí dôjsť najneskôr v čase a mieste prvého zasadnutia kabinetu 

nového guvernéra, pokiaľ sa nedohodnú inak; 

(i) informuje Lions Clubs International o všetkých porušeniach použitia názvu asociácie, 

názvu dištriktu, názvu lionského klubu, emblému a ďalších slovných aj obrazových 

označení asociácie Lions Clubs International, o ktorých sa dozvedel; 

(j) vykonáva svoj úrad v súlade so zámerom prezentovaným pri svojej kandidatúre na 

riadnom konvente, pričom výrazný odklon od tohto zámeru sa považuje za stratu 

legitimity a za závažné porušenie tejto konštitúcie a stanov; to neplatí, ak takýto odklon 

schváli kabinet dištriktu dvojtretinovou väčšinou všetkých členov s hlasovacím právom, 

(k) plní všetky ďalšie povinnosti a zabezpečuje všetky ostatné úlohy, ktoré mu uloží Rada 

medzinárodných riaditeľov, najmä podľa Manuálu guvernéra dištriktu a ostatných 

nariadení. 

Odstavec 2. ABSOLUTÓRIUM 

Absolutórium je status, ktorý udeľuje guvernérovi dištriktu na návrh revízorov účtov riadny 

konvent, ktorý sa koná nasledujúci rok po ukončení jeho funkčného obdobia. Predpokladom 

absolutória je skutočnosť, že revízori v zmysle článku VIII odsek 3 stanov nezistili žiadne 

závažné a neodstrániteľné formálne chyby vo vedení účtovníctva a výkazníctva a súčasne 

skonštatujú, že všetky náklady boli vynaložené účelne a odôvodnene vo vzťahu k účelu, na 

ktorý boli určené a schválené. 

Absolutórium môže byť minulému guvernérovi (pastguvernérovi) dištriktu odňaté rozhodnutím 

riadneho konventu dištriktu na návrh úradujúceho guvernéra dištriktu, niektorého z 

viceguvernérov, predsedu čestného výboru, predsedu výboru / splnomocnenca pre konštitúciu 

a stanovy alebo revízorov účtov zvolených konventom, ak bude dodatočne preukázané, že 

neboli splnené podmienky pre jeho udelenie. Absolutórium môže byť ďalej minulému 

guvernérovi (pastguvernérovi) odňaté aj vtedy, keď Rada medzinárodných riaditeľov či 

príslušný úradník Lions Clubs International skonštatuje jeho závažné porušenie Konštitúcie a 
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stanov dištriktu, Medzinárodnej konštitúcie a stanov a nariadení a pravidiel stanovených Radou 

medzinárodných riaditeľov a prostredníctvom ich výzvy toto porušenie nebude v stanovenej 

lehote napravené. 

O udelení alebo odňatí absolutória rozhoduje riadny konvent dištriktu väčšinou platných 

a odovzdaných hlasov prítomných a hlasujúcich delegátov konventu.  

O odňatí absolutória ktorémukoľvek minulému guvernérovi (pastguvernérovi) dištriktu môže 

rozhodnúť riadny konvent, ktorý sa koná najneskôr tretí rok po tom, kedy bolo absolutórium 

udelené. 

Odstavec 3. PRVÝ VICEGUVERNÉR DIŠTRIKTU 

Prvý viceguvernér dištriktu je súčasne predsedom regiónu. Pod dohľadom a vedením guvernéra 

dištriktu zaisťuje funkciu hlavného zástupcu guvernéra dištriktu. Jeho špecifické povinnosti, 

nie však výhradne, sú nasledovné: 

(a) presadzuje vízie, poslanie a ciele asociácie Lions Clubs International; 

(b) zabezpečuje úlohy v správe dištriktu, ktorými je guvernérom dištriktu poverený; 

(c) zabezpečuje všetky ostatné úlohy, ktoré od neho vyžaduje Rada medzinárodných 

riaditeľov; 

(d) zúčastňuje sa zasadnutí kabinetu a v neprítomnosti guvernéra dištriktu tieto zasadnutia 

riadi; 

(e) pomáha guvernérovi dištriktu pri zakladaní nových klubov, posilňovaní členskej 

základne v existujúcich kluboch, rozpoznávanie silných aj slabých stránok lionských 

klubov v dištrikte, identifikácii aktuálne aj potenciálne slabo fungujúcich lionských 

klubov a vytváraní plánov pre ich posilnenie v regióne, ktorého je predsedom; 

(f) navštevuje na požiadanie guvernéra dištriktu lionské kluby ako jeho zástupca; 

(g) spolupracuje s organizátormi konventu dištriktu, pomáha im s prípravou a organizáciou 

konventu a pomáha guvernérovi dištriktu organizovať a propagovať ďalšie aktivity 

v rámci dištriktu; 

(h) dohliada na žiadosť guvernéra dištriktu aj nad ďalšími výbormi dištriktu; 

(i) vytvára a nesie zodpovednosť za plán činnosti dištriktu na nasledujúci úradný rok, 

vrátane zostavovania rozpočtu dištriktu a návrhov na revíziu príspevkového poriadku, 

osobitnú pozornosť pritom venuje plánu komunikácie s verejnosťou, príprave 

medzinárodného kempu mládeže a plánovaniu oblastných projektov;   

(j) zoznámi sa s povinnosťami guvernéra dištriktu tak, aby bol v prípade uvoľnenia jeho 

úradu plne pripravený prevziať povinnosti a zodpovednosť spojenú s týmto úradom až 

do okamihu obsadenia uvoľneného úradu v súlade s touto normou a postupom 

schváleným Radou medzinárodných riaditeľov; 

(k) vykonáva hodnotenie činnosti dištriktu a spolupracuje s nositeľmi úradov dištriktu, 

konkrétne s členmi Globálneho akčného tímu a predsedami výborov, počas svojho 

funkčného obdobia vypracuje plán rozvoja členskej základne, vedenia, organizačného 

zlepšenia a plnenia humanitárnej pomoci, ktorý predkladá kabinetu dištriktu vo svojom 

funkčnom období v úrade guvernéra dištriktu. 

Odstavec 4. DRUHÝ VICEGUVERNÉR DIŠTRIKTU 

Druhý viceguvernér dištriktu je súčasne predsedom regiónu. Pod dohľadom a vedením 

guvernéra dištriktu asistuje pri vedení dištriktu a zaisťuje funkciu zástupcu guvernéra dištriktu. 

Jeho špecifické povinnosti, nie však výhradne, sú nasledovné:  

(a)  presadzuje vízie, poslanie a ciele asociácie Lions Clubs International; 

(b) zabezpečuje úlohy v správe dištriktu, ktorými je poverený guvernérom dištriktu; 

(c) zabezpečuje všetky ostatné úlohy, ktoré od neho vyžaduje Rada medzinárodných 

riaditeľov; 
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(d) zúčastňuje sa zasadnutí kabinetu a v neprítomnosti guvernéra dištriktu a prvého 

viceguvernéra dištriktu tieto zasadnutia riadi; 

(e) získava vedomosti o stave klubov v dištrikte, kontroluje mesačné finančné správy; 

pomáha guvernérovi dištriktu pri zakladaní nových klubov, posilňovaní členskej 

základne v existujúcich kluboch, identifikácii a posilňovaní aktuálne a potenciálne 

slabých lionských klubov v regióne, ktorého je predsedom;  

(f) navštevuje na požiadanie guvernéra dištriktu lionské kluby ako jeho zástupca; 

(g) pomáha guvernérovi a prvému viceguvernérovi dištriktu pri plánovaní a realizácii 

konventu dištriktu;  

(h) spolupracuje s dištriktným koordinátorom LCIF a pomáha výboru v dosahovaní cieľov 

pre daný rok prostredníctvom pravidelnej distribúcie informácií a materiálov LCIF za 

účelom porozumenia a podpory tejto nadácii;  

(i) spolupracuje s výborom či splnomocnencom pre informačné technológie dištriktu 

a pomáha podporovať a rozvíjať webové stránky dištriktu a podporovať využívanie 

internetu medzi klubmi tak, aby z nich členovia získavali informácie, ich 

prostredníctvom podávali správy, využívali ich k nákupu potrieb pre lionské kluby, 

atď.; 

(j) dohliada na žiadosť guvernéra dištriktu aj nad ďalšími výbormi dištriktu; 

(k)  pomáha guvernérovi dištriktu, prvému viceguvernérovi dištriktu a kabinetu dištriktu 

vytvoriť plán nasledujúceho úradného roka, vrátane zostavenia návrhu rozpočtu 

dištriktu;  

(l) zoznámi sa s povinnosťami guvernéra dištriktu tak, aby bol v prípade uvoľnenia úradu 

guvernéra dištriktu a prvého viceguvernéra dištriktu pripravený zastávať povinnosti 

a zodpovednosť spojenú s týmito úradmi až do okamihu obsadenia uvoľneného úradu 

v súlade s touto normou a postupom schváleným Radou medzinárodných riaditeľov. 

Odstavec 5. SEKRETÁR – POKLADNÍK KABINETU 

Sekretár – pokladník kabinetu zastáva svoj úrad pod vedením guvernéra dištriktu. Jeho 

špecifické povinnosti sú nasledovné: 

(a)  presadzuje vízie, poslanie a ciele asociácie Lions Clubs International; 

(b) zabezpečuje úlohy vyplývajúce z titulu daného úradu, a to vrátane, nie však výhradne, 

nasledujúce: 

1. vyhotovuje záznamy o priebehu všetkých zasadnutí kabinetu a do pätnástich (15) dní 

po každom zasadnutí zabezpečí ich sprístupnenie všetkým členom kabinetu; 

2. vyhotovuje záznamy z konventu dištriktu a postúpi uznesenie konventu 

medzinárodnému ústrediu Lions Clubs International a guvernérovi dištriktu; 

zabezpečí sprístupnenie záznamu a uznesenia konventu všetkým klubom dištriktu; 

3. podáva správy kabinetu na vyžiadanie guvernéra dištriktu alebo kabinetu; 

4. vyberá a potvrdzuje všetky poplatky a príspevky od členov a klubov v dištrikte, 

ukladá tieto finančné prostriedky na účet alebo účty v banke či bankách určených 

rozhodnutím kabinetu a vypláca tieto finančné prostriedky podľa príkazu guvernéra 

dištriktu, každý takýto výdavok musí byť schválený guvernérom dištriktu a obidvomi 

viceguvernérmi, ak sú obidva úrady viceguvernérov obsadené; 

5. vedie presné účtovné záznamy (účtovníctvo) a vyhotovuje zápisnice zo všetkých 

zasadnutí kabinetu dištriktu. Umožní kontrolu týchto záznamov a zápisov 

guvernérom dištriktu, ktorýmkoľvek členom kabinetu aj ktorýmkoľvek lionským 

klubom (či ich riadne splnomocneným zástupcom), v primeranej lehote 

a z rozumného dôvodu. Predloží príslušné účtovníctvo a výkazy auditorovi 

menovanému guvernérom dištriktu, na základe žiadosti guvernéra dištriktu alebo 

kabinetu; 
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6. ručí za svedomitý výkon svojho úradu garančnou poistkou vo výške stanovenej 

kabinetom dištriktu, uzavretej u poisťovacej spoločnosti stanovenej guvernérom 

dištriktu; 

7. odovzdá včas ku koncu svojho funkčného obdobia všetky všeobecné aj finančné 

výkazy, účty a záznamy dištriktu svojmu nástupcovi; 

(c) plní všetky ďalšie úlohy vyžadované Radou medzinárodných riaditeľov. 

(d) ak sa vykonávajú úrady sekretára dištriktu a pokladníka dištriktu oddelene, potom sú 

povinnosti uvedené v bode (b) rozdelené medzi tieto úrady v súlade s ich povahou 

a účelom. 

Odstavec 6. KOORDINÁTOR GST (GLOBAL SERVICE TEAM) 

Koordinátor GST je členom Globálneho akčného tímu dištriktu. Jeho povinnosti sú nasledovné: 

(a) vedie kluby k realizácii servisných projektov (projektov pomoci) v súlade s globálnym 

rámcom Lions Clubs International; 

(b) spolupracuje s klubmi na zviditeľnení lionskej pomoci v miestnych komunitách; 

(c) spolupracuje s dištriktnými koordinátormi GLT, GMT a s guvernérom dištriktu, ktorý 

predsedá Globálnemu akčnému tímu, na ďalších iniciatívach zameraných na rozvoj 

vedenia, udržaní a raste členskej základne a rozširovaní humanitárnej pomoci; 

(d) v spolupráci s predsedami regiónov, zón a so zástupcami klubov sleduje dosiahnutie ich 

cieľov v oblasti humanitárnej pomoci, podávanie pravidelných hlásení v aplikácii 

MyLCI a podporuje využívanie všetkých nástrojov a aplikácií Lions Clubs International 

k väčšiemu zapojeniu do projektov pomoci; 

(e) podporuje projekty pomoci v miestnych komunitách, ktoré vytvárajú pocit 

spolupatričnosti a hrdosti Lionov a členov Leo klubov v dištrikte; 

(f) podporuje projekty pomoci, ktoré spájajú viac generácií, vrátane integrácie a rozvoja 

vedenia Leo klubov; 

(g) pôsobí voči verejnosti a partnerom ako propagátor dištriktu pri realizácii oblastných 

projektov a aktivít; 

(h) v spolupráci s dištriktným koordinátorom LCIF sa snaží o maximálne využitie 

prostriedkov LCIF a sleduje granty udelené dištriktu z prostriedkov LCIF; 

(i) zhromažďuje z klubov aj dištriktu informácie o výzvach, príležitostiach a úspechoch 

v oblasti pomoci a v spolupráci s ostatnými koordinátormi ich využíva na riešenie 

a odstránenie prekážok úspešnej implementácie programov pomoci. 

Odstavec 7. KOORDINÁTOR GMT (GLOBAL MEMBERSHIP TEAM) 

Koordinátor GMT je členom Globálneho akčného týmu dištriktu. Jeho povinnosti sú 

nasledovné: 

(a) spolupracuje s dištriktnými koordinátormi GLT, GST a s guvernérom dištriktu, ktorý 

predsedá Globálnemu akčnému tímu, na ďalších iniciatívach zameraných na rozvoj 

vedenia, udržania a rastu členskej základne a rozširovaní humanitárnej pomoci; 

(b) vypracúva a realizuje ročný plán rozvoja členskej základne; 

(c) v spolupráci s predsedami regiónov, zón a zástupcami klubov (splnomocnení 

zástupcovia GMT) vyhľadáva obce, kde nie sú lionské kluby a kde by mohli byť 

založené; 

(d) motivuje kluby k pozývaniu a prijímaniu nových členov, k ich inšpirácii pozitívnymi 

skúsenosťami s členstvom v lionskom klube a využitím dostupných programov 

a zdrojov týkajúcich sa členstva; 

(e) sleduje hlásenia klubov o počte členov, akceptuje kluby so zvyšujúcim sa počtom 

členov a podporuje kluby s úbytkom členov; 

(f) pracuje s klubmi, ktorým hrozí zrušenie a zabezpečuje, aby včas zaplatili príspevky; 

(g) zapája rôznorodé skupiny do iniciatív Globálneho akčného tímu; 
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(h) vyhľadáva perspektívnych členov do vedenia, sleduje a povzbudzuje ich činnosť 

a podáva o tom správy; 

(i) zhromažďuje v dištrikte požiadavky na získanie prostriedkov z LCI na činnosť spojenú 

s rozvojom členskej základne; 

(j) v spolupráci s dištriktným koordinátorom GLT a vedúcimi predstaviteľmi klubov 

zisťuje, či noví členovia klubov sú dobre orientovaní v členských záležitostiach; 

(k) v spolupráci s dištriktnými koordinátormi GLT a GST určuje stratégiu udržania klubov. 

Odstavec 8. KOORDINÁTOR GLT (GLOBAL LEADERSHIP TEAM) 

Koordinátor GLT je členom Globálneho akčného tímu dištriktu. Jeho povinnosti sú nasledovné: 

(a) spolupracuje s dištriktnými koordinátormi GMT, GST a s guvernérom dištriktu, ktorý 

predsedá Globálnemu akčnému tímu, na ďalších iniciatívach zameraných na tvorbu 

kádrových rezerv, udržaní a rastu členskej základne a rozširovaní humanitárnej pomoci; 

(b) vypracúva a realizuje ročný plán kádrovej politiky; 

(c) zoznamuje pravidelne predsedu regiónov, zón a viceprezidentov klubov s programami 

kádrovej politiky; 

(d) motivuje priebežne predsedu regiónov, zón a viceprezidentov klubov k dosiahnutiu 

cieľov kádrovej politiky; 

(e) podporuje zapojenie do vedúcich pozícií na všetkých úrovniach dištriktu 

i medzinárodnej asociácie; 

(f) spolupracuje s dištriktnými koordinátormi GMT a GST na určovaní stratégie na 

udržanie klubov; 

(g) zapája rôznorodé skupiny do iniciatív Globálneho akčného tímu; 

(h) vyhľadáva perspektívnych členov do vedúcich pozícií a zapája ich do programov 

kádrovej politiky, členskej základne a pomoci; 

(i) organizuje školenia a webové semináre v spolupráci s LCI; 

(j) v spolupráci s dištriktným koordinátorom GMT a vedúcimi predstaviteľmi klubov 

zisťuje, či noví členovia klubov sú dobre orientovaní v členských záležitostiach; 

(k)  zhromažďuje požiadavky a predkladá žiadosti o získanie prostriedkov z LCI na činnosť 

spojenú s rozvojom kádrových rezerv dištriktu. 

Odstavec 9. KOORDINÁTOR LCIF 

Koordinátor LCIF (Lions Clubs International Foundation - Nadácia Lions Clubs International) 

je nominovaný guvernérom dištriktu a menovaný na trojročné obdobie predsedom LCIF. Je 

vyslancom Nadácie LCIF v dištrikte, podáva správy priamo predsedovi LCIF a úzko 

spolupracuje s vedením dištriktu. Jeho povinnosti sú nasledovné:  

(a) získava vedomosti o iniciatívach LCIF a zoznamuje Lionov v dištrikte s grantmi 

a projektmi podporovanými LCIF. Ak je to potrebné, pomáha guvernérovi dištriktu 

s podaním žiadosti o grant na LCIF; 

(b) podporuje nadačné iniciatívy vzniknuté pri akciách dištriktu i pri verejných podujatiach; 

(c) podporuje miestne projekty financované z LCIF a dbá na dodržiavanie kritérií pre 

poskytovanie grantov; 

(d) motivuje Lionov, aby prispievali do LCIF a podporovali individuálne aj v kluboch 

poskytovanie darov LCIF; 

(e) vyhľadáva perspektívnych darcov, miestne nadácie, korporácie a podniky s potenciálom 

podporovať LCIF; 

(f) v prípade potreby pomáha s odovzdaním prostriedkov LCIF a poskytuje informácie 

o darcovstve; 

(g) vedie kluby k tomu, aby zriadili pozíciu klubového koordinátora LCIF, ktorým môže 

byť aj úradujúci prezident klubu. Organizuje každoročné školenia pre klubových 

koordinátorov LCIF a raz za štvrť roka komunikuje s každým klubovým koordinátorom; 
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(h) v spolupráci s guvernérom dištriktu spracováva a realizuje plán s dohodnutými cieľmi. 

Odstavec 10. PREDSEDA REGIÓNU (REGION CHAIRPERSON) 

Predsedom regiónu je viceguvernér dištriktu. Vykonáva svoj úrad pod dohľadom a vedením 

guvernéra dištriktu a je hlavným výkonným predstaviteľom vo svojom regióne. Predseda 

regiónu je členom Globálneho akčného tímu dištriktu. Jeho špecifické povinnosti sú 

nasledovné:  

(a) presadzuje vízie, poslanie a ciele asociácie Lions Clubs International; 

(b) dohliada na činnosť predsedov zón vo svojom regióne aj nad predsedami výborov 

dištriktu, ktorí mu boli pridelení guvernérom dištriktu; 

(c) v spolupráci s dištriktným koordinátorom GMT plní aktívnu úlohu v zakladaní nových 

klubov a posilňovaní členskej základne v existujúcich kluboch; 

(d) najmenej raz za svoje funkčné obdobie navštívi pravidelné zasadnutia každého klubu 

vo svojom regióne a o svojich poznatkoch z týchto zasadnutí informuje guvernéra 

dištriktu, dištriktných koordinátorov GMT, GLT a GST podľa potreby; 

(e) aspoň raz za funkčné obdobie navštívi pravidelné zasadnutie predstavenstva každého 

klubu vo svojom regióne a o svojich poznatkoch z týchto zasadnutí informuje guvernéra 

dištriktu, oblastných koordinátorov GMT, GLT a GST podľa potreby; 

(f) dbá na to, aby každý klub v jeho regióne svoju činnosť vykonával v súlade s riadne 

prijatými stanovami lionského klubu; 

(g) presadzuje program Club Quality Initiative u klubov v jeho regióne; 

(h) v súčinnosti s dištriktným koordinátorom GLT plní aktívnu úlohu pri rozvoji kádrovej 

politiky klubov a motivuje Lionov v regióne k zvyšovaniu ich kvalifikácie na úrovni 

zón, regiónu a dištriktu; 

(i) v spolupráci s dištriktným koordinátorom GST aktívne podporuje globálny programy 

pomoci tým, že informuje Lionov v regióne o možnostiach poskytovania pomoci 

v regióne aj v dištrikte; 

(j) podporuje zastúpenie na medzinárodných konventoch a konventoch dištriktu 

minimálne naplnením plného počtu delegátov, na ktoré majú kluby v predmetnom 

regióne nárok; 

(k) z poverenia guvernéra dištriktu navštevuje oficiálne zasadnutia klubov a slávnosti 

odovzdávania charty lionským klubom (Charter night); 

(l) plní ďalšie úlohy, ktoré mu podľa potreby uloží guvernér dištriktu. 

Okrem toho predseda regiónu plní všetky ďalšie povinnosti a zabezpečuje všetky ďalšie 

činnosti, ktoré stanoví Rada medzinárodných riaditeľov v Príručke predsedu regiónu (Región 

chairperson 's Manual) a v ďalších pokynoch. 

Odstavec 11. PREDSEDA ZÓNY 

Predseda zóny vykonáva svoj úrad pod dohľadom a vedením guvernéra dištriktu a / alebo 

predsedu regiónu a je hlavným výkonným predstaviteľom dištriktu vo svojej zóne. Predseda 

zóny je členom globálneho akčného tímu dištriktu. Jeho špecifické povinnosti sú nasledovné:  

(a) presadzuje vízie, poslanie a ciele asociácie Lions Clubs International; 

(b) pôsobí ako predseda poradného výboru guvernéra dištriktu vo svojej zóne a z tejto 

pozície predsedu zvoláva pravidelné stretnutia tohto výboru; 

(c) zabezpečuje účasť dištriktných koordinátorov GMT, GLT a GST na zasadnutí 

poradného výboru guvernéra dištriktu v postavení hostí, za účelom prerokovania 

potrebných krokov súvisiacich s rozvojom členskej základne aj vedením a spôsobom, 

akým by tieto tímy a tím guvernéra dištriktu mohli pomôcť rozvoju členskej základne 

a zvýšeniu úrovne kádrovej politiky v príslušnej zóne; 
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(d) priebežne informuje predsedu regiónu a guvernéra o aktivitách a prospievaní všetkých 

klubov v zóne; 

(e) v spolupráci s dištriktným koordinátorom GST aktívne podporuje globálne programy 

pomoci tým, že informuje Lionov v regióne o možnostiach poskytovania pomoci 

v zóne, regióne i dištrikte; 

(f) zastupuje každý klub v zóne pri riešení akýchkoľvek problémov voči dištriktu alebo 

asociácii Lions Clubs International; 

(g) dohliada na plnenie projektov dištriktu a asociácie Lions Clubs International v zóne; 

(h) dbá na to, aby každý klub v zóne konal svoju činnosť v súlade s riadne prijatými 

stanovami lionského klubu; 

(i) podporuje zastúpenie na medzinárodných konventoch a konventoch dištriktu minimálne 

naplnením plného počtu delegátov, na ktoré majú kluby v zóne nárok; 

(j) najmenej dvakrát za funkčné obdobie navštívi pravidelné zasadnutia každého klubu 

v zóne a o svojich poznatkoch z týchto zasadnutí informuje predsedu regiónu 

a guvernéra predovšetkým potom v súvislosti so slabinami, ktoré odhalil. 

Okrem toho predseda zóny plní všetky ďalšie povinnosti a zabezpečuje všetky ďalšie činnosti, 

ktoré stanoví Rada medzinárodných riaditeľov v Príručke predsedu zóny (Zone chairperson's 

Manual) a v ďalších pokynoch. 

Odstavec 12. KABINET GUVERNÉRA DIŠTRIKTU 

(a) pomáha guvernérovi dištriktu v plnení jeho povinností a vo vytváraní takej stratégie, 

ktorá bude pozitívne podporovať myšlienky lionizmu a lionského hnutia v dištrikte; 

(b) prijíma od predsedov regiónov či ďalších určených členov kabinetu dištriktu správy 

a odporúčania týkajúce sa klubov, zón a regiónov; 

(c) dohliada nad výberom príspevkov per capita pokladníkom kabinetu, určí miesto 

uloženia týchto finančných prostriedkov a povoľuje úhradu všetkých oprávnených 

výdavkov v súvislosti so správou záležitostí dištriktu; 

(d) stanovuje výšku a schvaľuje garančnú poistku pre sekretára kabinetu a pokladníka 

kabinetu; 

(e) zabezpečuje minimálne raz za pol roka čiastkové finančné správy dištriktu od sekretára 

kabinetu a pokladníka kabinetu (alebo sekretára - pokladníka kabinetu); 

(f) zabezpečuje kontrolu účtovných kníh a finančných výkazov sekretára kabinetu, 

pokladníka kabinetu alebo sekretára - pokladníka kabinetu a so súhlasom guvernéra 

dištriktu zostavuje konečný časový plán a miesta zasadnutí kabinetu v danom fiškálnom 

roku; 

(g) zabezpečuje raz ročne kontrolu projektov financovaných LCIF, predovšetkým 

s ohľadom na oprávnenosť nákladov a súlad použitia prostriedkov s povahou projektu. 

Odstavec 13. CEREMONIÁR (SERGEANT-AT-ARMS) 

Ceremoniár dištriktu zabezpečuje a zodpovedá za riadny a dôstojný priebeh konventu, 

ostatných zasadnutí dištriktu a zasadnutí kabinetu a vykonáva ďalšie povinnosti, ktoré jeho 

úradu prináležia podľa vzorového Robertovho rokovacieho poriadku v jeho platnom znení 

(Robert's Rules of Order, Newly Revised). 

ČLÁNOK IV 

Výbory dištriktu 

Odstavec 1. PORADNÝ VÝBOR GUVERNÉRA DIŠTRIKTU 

Predseda zóny, prezidenti, prví viceprezidenti a sekretári klubov v každej zóne tvoria poradný 

výbor guvernéra dištriktu, ktorému predsedá predseda zóny. Prvá schôdzka tohto výboru sa 

musí uskutočniť v deň, čas a v mieste stanovenom predsedom zóny, a to do deväťdesiatich (90) 
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dní od ukončenia predchádzajúceho medzinárodného konventu Lions Clubs International; 

druhá schôdzka výboru sa koná v mesiaci novembri, tretia schôdzka výboru sa koná v mesiaci 

február alebo marec; štvrtá schôdzka výboru sa koná približne 30 dní pred konventom dištriktu. 

Kluboví splnomocnenci pre aktivity, komunikáciu a členstvo by sa mali stretnutí výboru 

zúčastňovať, ak majú informácie týkajúce sa ich činnosti. Úlohou výboru je podporovať radou 

predsedu zóny, robiť odporúčania k posilneniu Lionizmu (Lionism) a prosperity lionských 

klubov v danej zóne a odovzdávať tieto odporúčania prostredníctvom predsedu zóny 

guvernérovi dištriktu a jeho kabinetu. 

Odstavec 2. GLOBÁLNY AKČNÝ TÍM DIŠTRIKTU 

Predsedá mu guvernér dištriktu a jeho členmi sú oblastní koordinátori GMT, GST a GLT. 

Vytvára a rozvíja plán pomoci klubom s rozširovaním humanitárnej pomoci, členskej základne 

a rozvojom vedenia. Pravidelne sa schádza k diskusii o plnení tohto plánu a jeho zlepšení. 

Zúčastňuje sa stretnutí poradného výboru guvernéra, či ďalších stretnutí v zónach, regiónoch 

a dištrikte, na ktorých sa jedná o problematike humanitárnej pomoci, rozvoji členskej základne 

a vedenia. 

Odstavec 3. ČESTNÝ VÝBOR GUVERNÉRA DIŠTRIKTU 

Guvernér dištriktu menuje čestný výbor guvernéra dištriktu (District Governor Honorary 

Committee) zložený z predchádzajúcich medzinárodných predstaviteľov (Past International 

Officers), ktorí sú riadnymi členmi (in good standing) riadnych lionských klubov (in good 

standing) v dištrikte a ktorí majú absolutórium. Výboru predsedá bezprostredne minulý 

guvernér dištriktu a ak nie je k dispozícii, posledný minulý guvernér, ktorý je k dispozícii. 

Schôdzu výboru zvoláva guvernér dištriktu, prípadne predseda výboru. Výbor koná v mene 

podpory harmónie a súladu v dištrikte. 

Odstavec 4. VÝBOR / ZMOCNENEC PRE KONŠTITÚCIU A STANOVY 

Guvernér dištriktu vymenuje výbor alebo splnomocnenca pre konštitúciu a stanovy. Prvoradou 

úlohou výboru / splnomocnenca je dohliadať na to, aby priebeh konventu, zasadnutí kabinetu a 

všetky ďalšie zasadnutia boli v súlade s konštitúciou a stanovami dištriktu a s Medzinárodnou 

konštitúciou a stanovami. Výbor / splnomocnenec súčasne dohliada na súlad konania lionov, 

lionských klubov aj vedúcich nositeľov úradov v dištrikte s konštitúciou a stanovami dištriktu 

a Medzinárodnou konštitúciou a stanovami (International Constitution and By-Laws). 

O akomkoľvek významnom porušení týchto noriem je povinný informovať bezodkladne 

guvernéra dištriktu a predsedu čestného výboru guvernéra. Výbor má minimálne troch členov. 

Ak guvernér nevymenuje vo svojom funkčnom období výbor pre konštitúciu a stanovy, menuje 

splnomocnenca pre konštitúciu a stanovy, ktorý plní úlohy výboru. 

Odstavec 5. ĎALŠIE VÝBORY DIŠTRIKTU 

Guvernér dištriktu môže vytvoriť a vymenovať také ďalšie výbory, ich predsedu, alebo 

splnomocnenca, ktoré uzná za vhodné pre efektívny chod dištriktu. Predsedovia týchto výborov 

či splnomocnenci sú zároveň nehlasujúcimi členmi kabinetu dištriktu. 

ČLÁNOK V 

Zasadnutia a schôdze 

Odstavec 1. ZASADNUTIA KABINETU DIŠTRIKTU 

(a) Riadne zasadnutie. Riadne zasadnutia kabinetu sa konajú v každom štvrťroku 

fiškálneho roku s tým, že prvé zasadnutie musí byť zvolané do tridsiatich (30) dní od 

skončenia predchádzajúceho medzinárodného konventu Lions Clubs International. 

Sekretár kabinetu rozošle písomné pozvánky na zasadnutie s dátumom, časom a miestom 

určeným guvernérom dištriktu všetkým členom, a to desať (10) dní pred zasadnutím. 
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(b) Mimoriadne zasadnutia. Mimoriadne zasadnutia kabinetu môže zvolať guvernér 

dištriktu, aspoň traja vedúci nositelia úradov dištriktu (článok VI odsek 1 Konštitúcia), 

alebo väčšina všetkých členov kabinetu. Sekretár kabinetu, prípadne zástupca 

zvolávateľov zasadnutia, rozošle písomné pozvánky na mimoriadne zasadnutie 

s dátumom, časom, miestom a účelom jeho konania určeným guvernérom dištriktu, 

prípadne zvolávateľmi zasadnutia, všetkým členom kabinetu, a to minimálne tri (3) dni 

pred konaním zasadnutia. 

(c) Kvórum. Každé zasadnutie kabinetu je uznášania schopným, ak je prítomná väčšina 

všetkých členov kabinetu dištriktu. Rozhodnutie kabinetu je platné, ak zaň hlasuje 

väčšina prítomných členov kabinetu, ak v tejto norme nie je ustanovené inak. 

(d) Hlasovanie. Hlasovacie právo majú členovia kabinetu dištriktu, ako sú definovaní 

v článku VI, odseku 2 Konštitúcie. Člena kabinetu nemožno pri hlasovaní zastúpiť. 

Odstavec 2. ALTERNATÍVNE FORMY ZASADANIA 

Riadne aj mimoriadne zasadnutia kabinetu dištriktu možno konať s použitím alternatívnych 

foriem zasadnutia, ako napríklad telekonferencie, webové konferencie, prostredníctvom 

elektronickej pošty, prípadne inak, ako určí guvernér dištriktu alebo zvolávateľ zasadnutí. 

Odstavec 3. REGIÓNY A ZÓNY 

(a) Organizácia. Dištrikt má dva regióny, jeden pre kluby so sídlom v Českej republike 

a druhý pre kluby so sídlom v Slovenskej republike. Každý región je rozdelený do zón, 

ktorých počet a geografické rozmiestnenie určí guvernér ku dňu nástupu do úradu, 

najneskôr však do 30 dní po nástupe do úradu. Zóny môžu byť menené guvernérom 

dištriktu, a to so súhlasom kabinetu dištriktu, ak je to v najlepšom záujme klubov, 

dištriktu a asociácie Lions Clubs International. 

(b) Regionálne zasadnutie. Rokovanie predstaviteľov všetkých klubov v regióne, ktorým 

predsedá predseda regiónu či iný člen kabinetu dištriktu určený predsedom regiónu či 

guvernérom dištriktu, sa koná v priebehu fiškálneho roka v čase a mieste určenom 

predsedom príslušného regiónu. 

(c) Zónové zasadnutie. Rokovanie predstaviteľov všetkých klubov v zóne, ktorým 

predsedá predseda zóny, sa koná v priebehu fiškálneho roka v čase a mieste určenom 

predsedom príslušnej zóny. 

ČLÁNOK VI 

Konvent dištriktu 

Odstavec 1. VOĽBA MIESTA KONANIA KONVENTU 

Guvernér dištriktu obdrží písomné návrhy lionských klubov, ktoré majú záujem 

o organizovanie konventu dištriktu v nasledujúcom roku. Každá ponuka musí obsahovať 

informácie aktuálne požadované guvernérom dištriktu a musí mu byť doručená najneskôr 

tridsať (30) dní pred dátumom konania konventu, na ktorom budú delegáti o mieste konania 

budúceho konventu hlasovať. Postup, ktorým sa riadi posudzovanie ponúk, prezentácia ponúk 

na organizovanie konventu, aj postup konventu pre prípad, že žiadna z ponúk nebude prijateľná 

alebo doručená guvernérovi dištriktu, stanovuje guvernér dištriktu. 

Odstavec 2. OFICIÁLNA VÝZVA 

Guvernér dištriktu zvolá oficiálne písomnou pozvánkou výročný konvent dištriktu najmenej 

šesťdesiat (60) dní pred dátumom jeho konania, s uvedením miesta, dňa a hodiny konania 

konventu. 
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Odstavec 3. ZMENA MIESTA KONANIA 

Kabinet dištriktu má právomoc zmeniť kedykoľvek z rozumného dôvodu miesto konania 

konventu určeného predchádzajúcim konventom dištriktu. Dištriktu, vedúcim predstaviteľom 

dištriktu ani žiadnemu z členov kabinetu dištriktu nevzniká v súvislosti s uvedenou zmenou 

miesta žiadna zodpovednosť voči akémukoľvek klubu či členovi klubu v dištrikte. Písomné 

oznámenie o takejto zmene miesta konania konventu musí byť doručené každému klubu 

v dištrikte najmenej tridsať (30) dní pred dátumom konania príslušného konventu. 

Odstavec 4. NOSITELIA ÚRADOV DIŠTRIKTU 

Členovia kabinetu dištriktu sú ako nositelia úradov dištriktu predstaviteľmi dištriktu na 

konvente dištriktu. 

Odstavec 5. CEREMONIÁR (SERGEANT-AT-ARMS) KONVENTU 

Guvernér dištriktu menuje, pokiaľ to považuje za potrebné, pre konvent dištriktu ceremoniára 

a jeho asistenta. 

Odstavec 6. OFICIÁLNA SPRÁVA Z KONVENTU 

Sekretár kabinetu zašle do pätnástich (15) dní od skončenia každého konventu dištriktu kópiu 

záznamu z rokovania konventu dištriktu medzinárodnému ústrediu Lions Clubs International. 

Kópia správy bude zaslaná každému lionskému klubu dištriktu na základe písomnej žiadosti. 

Odstavec 7. MANDÁTOVÝ VÝBOR (CREDENTIALS COMMITTEE) 

Mandátový výbor konventu sa skladá z guvernéra dištriktu, ktorý mu predsedá, zo sekretára-

pokladníka kabinetu (alebo sekretára kabinetu) a z ďalších dvoch členov (in good standing) 

lionských klubov (in good standing) v dištrikte, ktorí nie sú nositeľmi úradov dištriktu ani 

medzinárodných úradov a ktorých vymenuje guvernér dištriktu. Mandátový výbor požíva 

právomoc a vykonáva povinnosti v súlade s Róbertovým poriadkom v jeho platnom znení. 

Odstavec 8. ROKOVACÍ PORIADOK KONVENTU 

Guvernér dištriktu stanoví rokovací poriadok konventu, ktorý platí ako rokovací poriadok na 

všetkých ostatných zasadnutiach dištriktu. 

Odstavec 9. VÝBORY (COMMITTEES) KONVENTU DIŠTRIKTU 

Guvernér dištriktu menuje predsedov a členov nasledujúcich výborov konventu:  

  návrhového výboru pre uznesenie konventu (Resolutions),  

  volebného výboru (Elections),  

Každý región musí mať minimálne jedného zástupcu v každom z týchto výborov. Uvedené 

výbory plnia úlohy, ktoré určí guvernér dištriktu. 

ČLÁNOK VII 

Fond na konanie konventu 

Odstavec 1. PRÍSPEVOK NA FOND KONVENTU 

Na každého člena každého klubu v dištrikte môže byť namiesto účastníckeho poplatku na 

konvent dištriktu, či ako jeho doplnenie, stanovený ročný príspevok per capita odvádzaný do 

fondu na konvent vo výške stanovenej guvernérom dištriktu. Tento príspevok je vyberaný 

a zaplatený každým klubom vopred, v dvoch (2) polročných splátkach za každého člena 

lionského klubu, ku dňu 10. septembra každého roka pre polrok od 1. júla do 31. decembra; a 

za každého člena lionského klubu ku dňu 10. marca každý rok pre polrok od 1. januára do 30. 

júna, tj. každého člena lionského klubu vykazovaného voči asociácii Lions Clubs International 

príslušným lionským klubom v prehľade členov lionského klubu k prvému dňu mesiaca marec 

(1.3.), a k prvému dňu mesiaca september (1.9.) každého roka, s výnimkou novo 

charterovaných alebo reorganizovaných klubov. Každý klub novo charterovaný alebo 
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reorganizovaný v bežnom fiškálnom roku vyberie a zaplatí uvedený príspevok na hlavu na 

konvent pre daný fiškálny rok pomerným spôsobom počítaným od prvého dňa druhého mesiaca 

od jeho založenia či reorganizácie. 

Tento príspevok na fond konventu vyberie od klubov pokladník kabinetu (prípadne sekretár – 

pokladník), ktorý takto vybrané finančné prostriedky uloží na osobitnom účte dištriktu v banke 

alebo na inom depozitnom účte, určenom guvernérom dištriktu. Takto vytvorený finančný fond 

bude využívaný výhradne na platenie výdavkov vzniknutých v súvislosti s konventmi dištriktu, 

a to len prostredníctvom platobných dokumentov alebo bankových prevodov dištriktu 

vystavených alebo uskutočnených a podpísaných pokladníkom kabinetu a kontrasignovaných 

guvernérom dištriktu, prvým viceguvernérom a druhým viceguvernérom dištriktu, ak sú oba 

tieto úrady obsadené. 

Odstavec 2. ZVYŠNÉ FINANČNÉ PROSTRIEDKY 

Zvyšné finančné prostriedky vo fonde na konvent, po zaplatení všetkých administratívnych 

výdavkov za konvent v danom roku, zostanú vo fonde konventu a sú vyhradené na platenie 

výdavkov budúcich konventov. Prostriedky vo fonde budú považované za príjem v tom 

fiškálnom roku, v ktorom boli vynaložené, alebo inak zahrnuté do rozpočtu na úhradu 

uvedených výdavkov. 

Odstavec 3. VÝBER ÚČASTNÍCKEHO POPLATKU ZA KONVENT 

Účastnícky poplatok za konvent, ak bude stanovený guvernérom dištriktu, bude vyberaný vo 

výške ním určenej a v súlade s jeho pokynmi, za každého delegáta, náhradníka a hosťa 

zúčastňujúceho sa konventu dištriktu. Takto vybrané finančné prostriedky budú použité na 

pokrytie skutočných nákladov na stravovanie a sprievodný program počas konventu. 

ČLÁNOK VIII 

Fond na správu dištriktu (Administratívny fond dištriktu) 

Odstavec 1. PRÍJMY DIŠTRIKTU 

Na zabezpečenie príjmov dištriktu na krytie všetkých administratívnych (správnych) výdavkov 

dištriktu je od každého člena každého lionského klubu v dištrikte vyberaný ročný príspevok na 

hlavu (per capita) v prospech administratívneho fondu dištriktu. Príspevok je 23 eur za každého 

člena klubu. Tieto príspevky musia byť vybrané a zaplatené každým klubom vopred v dvoch 

(2) polročných splátkach, prvá splátka najneskôr 10. septembra každého roka za prvý polrok 

úradného roka od 1. júla do 31. decembra a druhá splátka najneskôr 10. marca každého roka za 

druhý polrok úradného roka od 1. januára do 30. júna. Výška príspevkov na hlavu (per capita) 

alebo na klub vyplýva z oficiálneho prehľadu členov každého klubu k prvému dňu júla (1.7.) a 

k prvému dňu januára (1.1.) príslušného fiškálneho roka, evidovaného v medzinárodnom 

ústredí Lions Clubs International. Novo charterované alebo reorganizované kluby hradia 

príspevok na hlavu (per capita) v pomernej výške počítanej od prvého dňa druhého mesiaca 

nasledujúceho odo dňa založenia či reorganizácia klubu. Všetky tieto príspevky vyberá 

pokladník kabinetu (prípadne sekretár - pokladník kabinetu). Za riadne zaplatený príspevok sa 

považuje platba pripísaná na určený účet dištriktu, ktorá je označená variabilným symbolom 

zodpovedajúcim pokladníkom vystavenej faktúre a na ktorej je uvedený ako účel platby 

"príspevok". Finančný fond vytvorený z týchto príspevkov smie byť využívaný výhradne na 

zaplatenie administratívnych výdavkov dištriktu, ktoré sú v priamej súvislosti so schváleným 

rozpočtom. Platba sa uskutoční bankovým prevodom vykonaným a podpísaným pokladníkom 

kabinetu a kontrasignovaným guvernérom dištriktu a obomi viceguvernérmi, ak sú oba tieto 

úrady obsadené. 
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Odstavec 2. ZVYŠNÉ FINANČNÉ PROSTRIEDKY 

Akýkoľvek zostatok finančných prostriedkov, ktorý vo fonde po zaplatení všetkých 

administratívnych (správnych) výdavkov dištriktu v danom roku zvýši, zostane v danom fonde 

na správu dištriktu a je určený na úhradu budúcich administratívnych výdavkov, pokiaľ konvent 

nerozhodne inak. Prostriedky v administratívnom fonde sú považované za príjem v tom 

fiškálnom roku, v ktorom boli vynaložené alebo inak zahrnuté do rozpočtu na úhradu budúcich 

administratívnych výdavkov. 

Odstavec 3. REZERVNÝ FOND 

Dištrikt môže zriadiť rezervný fond, do ktorého budú prevedené finančné prostriedky získané 

z prebytkov administratívneho fondu na spravovanie dištriktu. O použití prostriedkov 

v rezervnom fonde rozhoduje výlučne konvent dištriktu na návrh guvernéra alebo niektorého 

z viceguvernérov dištriktu. 

Odstavec 3. KONTROLA ÚČTOVNÍCTVA DIŠTRIKTU 

Kabinet dištriktu zaistí raz ročne alebo podľa potreby častejšie kontrolu všetkých účtov, 

účtovných kníh a výkazov vedených sekretárom kabinetu alebo pokladníkom kabinetu 

(prípadne sekretárom-pokladníkom). Kontrola účtov spočíva v kontrole formálnej stránky 

vedenia účtovníctva a výkazníctva; zvláštny dôraz je pri kontrole kladený na účelnosť nákladov 

a ich odôvodnenosť vo vzťahu k účelu, na ktorý boli určené a schválené. 

Kontrolu účtov vykonávajú revízori volení konventom dištriktu pre daný fiškálny rok. Revízori 

účtov sú najmenej dvaja v závislosti od počtu a rozsahu projektov. Kabinet dištriktu môže 

konventom zvolených revízorov doplniť o ďalších revízorov s príslušnou kvalifikáciou alebo 

špecializáciou, ak to bude s ohľadom na špecifiká projektu potrebné. 

Odstavec 4. PRÍSPEVKOVÝ PORIADOK 

Výber ostatných poplatkov či príspevkov a nakladanie s nimi upravuje príspevkový poriadok, 

ktorý na návrh guvernéra dištriktu schvaľuje konvent dištriktu. 

ČLÁNOK IX 

Rôzne 

Odstavec 1. VÝDAJE - ÚČASŤ GUVERNÉRA DIŠTRIKTU NA MEDZINÁRODNOM 

KONVENTE LIONS CLUBS INTERNATIONAL 
Výdavky guvernéra dištriktu v súvislosti s jeho účasťou na medzinárodnom konvente Lions 

Clubs International sú súčasťou administratívnych výdavkov dištriktu. Úhrada týchto výdavkov 

dištriktom sa riadi Všeobecnými zásadami pre vyplácanie náhrad Lions Clubs International 

(General Reimbursement Policy of Lions Clubs International). 

Odstavec 2. FINANČNÉ ZÁVӒZKY DIŠTRIKTU 

Guvernér dištriktu ani kabinet dištriktu nesmie prijať v priebehu žiadneho fiškálneho roka 

žiadne záväzky, ktoré spôsobia nevyrovnaný rozpočet alebo stratu dištriktu vo fiškálnom roku 

(deficit). Ak takýto schodok v jeho funkčnom období vznikne, ručí za neho osobne guvernér 

dištriktu alebo osobne spoločne a nerozdielne členovia kabinetu, ktorí ho spôsobili, ibaže 

konvent dištriktu schváli úhradu deficitu ako dlh na ťarchu celého dištriktu, na najbližšom 

konvente dištriktu úradného roka, v ktorom schodok vznikol. 

Odstavec 3. POISTKA 

Všetky osoby, ktoré majú podpisové právo k účtom dištriktu, alebo ktoré sú oprávnené dať 

pokyn k akémukoľvek čerpaniu prostriedkov na týchto účtoch, sú povinné uzavrieť garančnú 

poistku u poisťovacej spoločnosti a náklady na zaplatenie tejto poistky idú na ťarchu 

administratívneho (správneho) fondu dištriktu. V opačnom prípade ručia osobne celým svojím 

majetkom za akékoľvek neoprávnené čerpanie prostriedkov. 
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Odstavec 4. NÁHRADA ZA VÝKON ÚRADU 

Žiadny z vedúcich nositeľov úradu dištriktu nemá nárok na akúkoľvek náhradu za služby 

poskytované svojmu dištriktu z titulu svojho úradu, s výnimkou sekretára kabinetu a pokladníka 

kabinetu (alebo sekretára–pokladníka kabinetu), ktorým prípadnú náhradu určí kabinet 

dištriktu. 

Odstavec 5. FIŠKÁLNY ROK 

Fiškálny rok dištriktu trvá od 1. júla do 30. júna nasledujúceho roka. 

Odstavec 6. ROKOVACÍ PORIADOK 

Pokiaľ nie je výslovne uvedené inak v konštitúcii alebo v stanovách dištriktu, prípadne 

v rokovacom poriadku schválenom pre konkrétne zasadnutie, riadia sa všetky procedurálne 

otázky a otázky rokovacieho poriadku na ktoromkoľvek zasadnutí dištriktu či konvente 

dištriktu, zasadnutí kabinetu dištriktu, regiónu, zóny alebo lionského klubu či akejkoľvek 

skupiny alebo výboru, vyššie uvedených, ustanoveniami Róbertovho poriadku v jeho platnom 

znení. 

ČLÁNOK X 

Doplňovanie a zmeny 

Odstavec 1. POSTUP PRI ZMENE ALEBO DOPLŇOVANÍ 

Tieto stanovy dištriktu možno meniť alebo dopĺňať iba uznesením riadneho konventu dištriktu, 

a to dvojtretinovou (2/3) väčšinou hlasov delegátov konventu na základe návrhu Výboru pre 

konštitúciu a stanovy dištriktu, prípadne splnomocnenca pre konštitúciu a stanovy a ak nie je 

ustanovený žiadny z nich, na návrh guvernéra dištriktu. 

Odstavec 2. AUTOMATICKÁ AKTUALIZÁCIA 

Ak boli medzinárodným konventom Lions Clubs International prijaté akékoľvek zmeny alebo 

doplnky Medzinárodnej konštitúcie a stanov, potom všetky takéto zmeny alebo doplnky, ktoré 

sa vzťahujú na tieto stanovy dištriktu, sú automaticky súčasťou tejto normy dištriktu okamihom 

skončenia príslušného medzinárodného konventu. 

Odstavec 3. OZNÁMENIA 

Žiadna zmena alebo dodatok nemôže byť predložený a nemožno o ňom hlasovať, pokiaľ sa 

s ním nebude mať možnosť zoznámiť poštou alebo elektronicky každý klub najneskôr tridsať 

(30) dní pred dátumom konania konventu. Súčasne musí byť oznámené, že sa o zmene či 

dodatku stanov bude na danom konvente hlasovať. 

Odstavec 4. DÁTUM ÚČINNOSTI 

Každá zmena či dodatok stanov nadobúdajú účinnosť okamihom skončenia konventu, na 

ktorom bol (a) prijatý (a), pokiaľ nie je v dodatku stanovená neskoršia účinnosť. 

Odstavec 5. ZRUŠOVACIE USTANOVENIA 

Účinnosťou tejto normy strácajú platnosť Konštitúcia a stanovy Lions Clubs International – 

Dištrikt 122, Česká republika a Slovenská republika, schválené XXVIII. konventom dištriktu 

22. mája 2021.  
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Táto norma v slovenčine, 

KONŠTITÚCIA A STANOVY DIŠTRIKTU Lions Clubs International – District 122, 

Česká republika a Slovenská republika, 

bola schválená na XXIX. konvente dištriktu dňa 21. mája 2022 

s tým, že v prípade nejasností alebo rozporov 

platí anglický originál Vzorových stanov dištriktu Lions Clubs International 

 

Milan Ondruš, v. r. 

guvernér dištriktu 
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PRÍLOHA A 

Vzorový rokovací poriadok 

Tento vzorový rokovací poriadok dištriktu obsahuje pravidlá, ktoré môže meniť 

a dopĺňať kabinet dištriktu a takýto dodatok musí byť schválený konventom dištriktu. 

KONVENT DIŠTRIKTU  

Článok 1.  

Guvernér dištriktu prijíma program rokovania konventu dištriktu. S výnimkou stanovenej doby 

registrácie a overenia mandátu, ktoré nesmú byť menené, budú akékoľvek zmeny programu 

platné, ak s nimi vyslovia súhlas tri štvrtiny (3/4) riadnych delegátov, ktorí sú prítomní na 

akomkoľvek zasadnutí alebo schôdzi, ak je dané jeho kvórum. Uznášaniaschopnosť (kvórum) 

je daná prítomnosťou jednoduchej väčšiny delegátov, ktorí majú riadny mandát a sú osobne 

prítomní na príslušnom zasadnutí. 

Článok 2.  

Ak neustanovuje inak Medzinárodná konštitúcia a stanovy Lions Clubs International, 

Konštitúcia a stanovy Dištriktu 122, národné zákonné normy a zvyklosti alebo tento vzorový 

rokovací poriadok, všetky procedurálne otázky sa riadia Robertovým rokovacím poriadkom 

v jeho platnom znení (Robert 's Rules of Order, Newly Revised) . 

Článok 3. 

(a) Mandátový výbor (Credentials Commitee) konventu sa skladá z guvernéra dištriktu, 

ktorý mu predsedá, zo sekretára kabinetu (alebo sekretára – pokladníka kabinetu) 

a dvoch ďalších členov (in good standing) lionských klubov (in good standing) 

v dištrikte, ktorí nie sú nositeľmi úradov dištriktu a ktorých vymenuje guvernér 

dištriktu. Guvernér dištriktu má právo vymenovať za predsedu mandátového výboru 

akéhokoľvek iného člena tohto výboru. Hlavnou úlohou mandátového výboru je 

overenie mandátu delegátov lionských klubov. Pri plnení svojich úloh má mandátový 

výbor právomoc a vykonáva povinnosti v súlade s národnými zvyklosťami alebo 

Robertovým rokovacím poriadkom v jeho platnom znení. 

(b) Registrácia delegátov a overenie mandátu sa koná vždy v deň konania konventu do 

okamihu jeho začatia (resp. iného zasadnutia dištriktu). 

(c) Počet platných mandátov delegátov je oznámený konventu bezprostredne po ukončení 

overenia mandátov a vždy pred začiatkom hlasovania. 

Článok 4. 

(a) 60 dní pred konaním konventu guvernér dištriktu menuje najmenej (3) trojčlenný 

a najviac (5) päťčlenný nominačný výbor (Nominations Commitee) a vymenuje jeho 

predsedu. Úlohou tohto výboru je overenie kvalifikácie každého nominovaného 

kandidáta najneskôr do tridsiatich (30) dní pred voľbou na konvente a rozhodnúť o jeho 

spôsobilosti. 

(b) Každý kandidát je oprávnený od svojej kandidatúry odstúpiť kedykoľvek pred 

záverečnou správou nominačného výboru. 

Článok 5. Náhrada delegátov a náhradných delegátov. 

(a) Ak má byť nahradený ktorýkoľvek delegát s už overeným mandátom alebo náhradný 

delegát, musí jeho náhradník predložiť osvedčenie podpísané dvomi nositeľmi úradov 

klubu potvrdzujúcimi jeho spôsobilosť byť náhradníkom delegáta. 

(b) V deň hlasovania bude riadne overenému náhradnému delegátovi pridelený hlasovací 

lístok a hlasovacie právo namiesto riadne overeného delegáta (in good standing) 

z rovnakého lionského klubu (in good standing) po predložení kópie jeho potvrdenia 

o mandáte náhradníka a kópie potvrdenia o mandáte overeného delegáta overovateľa 
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(spočítavateľa) hlasov. Overovateľ (spočítavateľ) hlasov zároveň poznamená do 

mandátnych záznamov, že u daného klubu došlo k výmene oprávneného delegáta. 

Náhradní delegáti, ktorých mandát nebol overený, nemôžu nahradiť žiadneho 

overeného ani neovereného delegáta. 

Článok 6.  

Nomináciu do úradov guvernéra dištriktu, prvého a druhého viceguvernéra dištriktu a do 

ďalších úradov, ktoré majú byť predložené na konvente, možno odôvodniť nominačným 

podporným prejavom v dĺžke maximálne päť (5) minút pre každého nominovaného kandidáta. 

Článok 7. 

(a) Pred konaním konventu menuje guvernér dištriktu volebný výbor (Elections Commitee) 

pozostávajúci z troch (3) členov a určí jeho predsedu. Každý riadny nominovaný 

kandidát má tiež právo určiť jedného (1) pozorovateľa zo svojho klubu. Pozorovatelia 

sú oprávnení dohliadať len na priebeh volieb, ale nemajú právo zasahovať priamo do 

rozhodovania volebného 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. 

Článok 8. Hlasovanie 

(a) Hlasovanie sa koná na vopred určenom mieste a vo vopred určenom čase. 

(b) K získaniu hlasovacieho lístka je potrebné, aby delegát predložil na overenie svoje 

potvrdenie o mandáte overovateľmi (spočítavateľmi) hlasov. Hneď ako bude toto 

potvrdenie overené, bude delegátovi vydaný hlasovací lístok. 

(c) Hlasujúci delegát svoj hlas pre ním vybraného kandidáta vyznačí v príslušnom mieste 

vedľa jeho mena. Ak má byť hlas platný, musí byť značka umiestnená na vyhradenom 

mieste. Hlasovacie lístky obsahujúce hlasy pre viac ako stanovený počet pre každý úrad, 

budú vyhlásené pre daný úrad za neplatné. 

(d) K zvoleniu do úradu guvernéra dištriktu, prvého viceguvernéra dištriktu a druhého 

viceguvernéra dištriktu je nevyhnutná väčšina hlasov. Väčšina je daná ako počet vyšší 

ako jedna polovica celkového počtu odovzdaných a platných hlasov po odpočítaní 

prázdnych hlasovacích lístkov a hlasov tých delegátov, ktorí sa zdržali hlasovania. Ak 

pri voľbe guvernéra dištriktu, prvého viceguvernéra dištriktu alebo druhého 

viceguvernéra dištriktu nie je dosiahnutá väčšina, dôjde k uvoľneniu daného úradu a je 

nutné uplatniť ustanovenia článku IX, odseku 6, písm. d) Medzinárodnej konštitúcie 

a stanov. 

(e) Na zvolenie všetkých ostatných kandidátov je potrebná nadpolovičná väčšina 

odovzdaných hlasov. Ak žiadny z kandidátov nedosiahne požadovaný počet hlasov 

potrebných na jeho zvolenie, uskutoční sa ďalší tajné hlasovanie podľa tohto oddielu až 

do okamihu, keď sa jednému z kandidátov podarí dosiahnuť väčšinu hlasov. 

 

Milan Ondruš, v. r. 

guvernér dištriktu 

 

21. mája 2022  
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PRÍLOHA B 

MIMORIADNE ZASADNUTIE ZA ÚČELEM ODPORUČENIA ČLENA 

LIONSKÉHO KLUBU K VYMENOVANIU DO ÚRADU GUVERNÉRA DIŠTRIKTU 

Článok 1. V prípade, že sa uvoľní úrad guvernéra dištriktu, je bezprostredne predchádzajúci 

guvernér dištriktu, alebo, pokiaľ tento nie je k dispozícii, bezprostredne predchádzajúci 

guvernér dištriktu, ktorý je k dispozícii, povinný na základe oznámenia z medzinárodného 

ústredia Lions Clubs International zvolať schôdzu, na ktorej sa zúčastnia guvernér dištriktu, 

prvý a druhý viceguvernér dištriktu, všetci predchádzajúci medzinárodní prezidenti, 

predchádzajúci medzinárodní riaditelia a predchádzajúci guvernéri dištriktu, ktorí sú riadnymi 

členmi (in good standing) riadneho lionského klubu (in good standing) v dištrikte, aby 

odporučili klubom podporeného Liona Rade medzinárodných riaditeľov k vymenovaniu do 

uvoľneného úradu. 

Článok 2. Písomné pozvánky na toto zasadnutie musí byť zaslané najmenej pätnásť (15) dní 

pred zasadnutím. Bezprostredne predchádzajúci guvernér dištriktu ako predseda zasadnutia má 

právomoc vybrať miesto zasadnutia, dátum a čas. Vynaloží pritom všetko úsilie na nájdenie 

geograficky najvhodnejšieho miesta zasadnutia. 

Článok 3. Predseda zaistí vyhotovenie písomnej prezenčnej listiny. 

Článok 4. Každý Lion, oprávnený zúčastniť sa tohto mimoriadneho zasadnutia, môže z pléna 

nominovať jedného kandidáta podľa vlastného výberu. 

Článok 5. Každý nominovaný kandidát má právo len na jednu podpornú reč v jeho prospech s 

dĺžkou maximálne troch (3) minút a ďalej na vlastnú nominačnú reč v dĺžke piatich (5) minút. 

Potom, čo sa každému nominovanému kandidátovi dostane príležitosti prezentovať svoje 

postoje, vyhlási predseda nominácie za uzavreté. Po uzávierke nominácií nemôžu urobiť žiadne 

ďalšie nominácie. 

Článok 6. Hlasovanie 

(a) Hlasovanie sa uskutoční bezprostredne po uzávierke nominácií. 

(b) Hlasovanie sa uskutoční písomnou voľbou. 

(c) Účastníci svoju voľbu kandidáta vyjadria napísaním jeho mena na hlasovací lístok. 

Hlasovacie lístky obsahujúce hlasy pre viac ako jedného nominovaného kandidáta budú 

vyhlásené za neplatné. 

(d) Pre získanie nominácie do úradu guvernéra dištriktu je potrebná väčšina hlasov. Ak 

niektorý z kandidátov nedosiahne počtu hlasov potrebného na jeho zvolenie, bude 

prebiehať ďalšie hlasovanie v súlade s týmto článkom 6, kým niektorý z kandidátov 

nezíska jednoduchú väčšinu hlasov. 

Článok 7. Predsedajúci je povinný po skončení zasadnutia, najneskôr však do siedmich (7) dní, 

zaslať písomnú správu o výsledkoch voľby do medzinárodného sídla Lions Clubs International 

spoločne s materiálmi preukazujúcimi zaslanie pozvánok na zasadnutie a s prezenčnou listinou. 

Článok 8. Rada medzinárodných riaditeľov vezme, v súlade s článkom IX, odsekom 6, písm. 

(a) a (d) Medzinárodných stanov Lions Clubs International, do úvahy každé odporúčanie 

schválené na predmetnom mimoriadnom zasadnutí, nie je však týmto odporúčaním nijako 

viazaná. Rade medzinárodných riaditeľov je vyhradené právo menovať do úradu guvernéra 

dištriktu odporúčanú osobu či akéhokoľvek iného člena lionského klubu pre dané funkčné 

obdobie či jeho zostávajúcu časť. 

Milan Ondruš, v. r. 

guvernér dištriktu 

21. mája 2022  
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PRÍLOHA C 

MIMORIADNE ZASADNUTIE ZA ÚČELOM ODPORUČENIA ČLENA 

LIONSKÉHO KLUBU K VYMENOVANIU DO ÚRADU PRVÉHO (DRUHÉHO) 

VICEGUVERNÉRA DIŠTRIKTU 

Článok 1. V prípade, že sa uvoľní úrad prvého alebo druhého viceguvernéra dištriktu, guvernér 

dištriktu zvolá schôdzu členov definovaných v článku II odstavec 6 Stanov, ktorí sú riadnymi 

členmi riadneho lionského klubu v dištrikte. Povinnosťou účastníkov tohto zasadnutia je 

vymenovať kvalifikovaného, klubom podporeného Liona, do úradu prvého alebo druhého 

viceguvernéra pre zvyšok funkčného obdobia. 

Článok 2. V súvislosti s obsadením tohto uvoľneného úradu je guvernér dištriktu alebo, ak mu 

v tom bráni nejaká prekážka, posledný predchádzajúci guvernér dištriktu, ktorý je k dispozícii, 

povinný rozoslať písomné najmenej pätnásť (15) dní pred konaním zasadnutia, zúčastniť sa 

tohoto zasadnutia a tomuto zasadnutiu predsedať. Guvernér dištriktu, ktorý bude zasadnutiu 

predsedať, určí miesto, dátum a čas tohto zasadnutia, pričom vynaloží najväčšie možné úsilie 

na nájdenie geograficky najvhodnejšieho miesta zasadnutia a najvhodnejšieho dáta aj času 

zasadnutia. 

Článok 3. Predseda zabezpečí vyhotovenie písomnej prezenčnej listiny. 

Článok 4. Každý Lion, oprávnený zúčastniť sa tohto mimoriadneho zasadnutia, môže z pléna 

nominovať jedného kandidáta podľa vlastného výberu. 

Článok 5. Každý nominovaný kandidát má právo len na jednu podpornú reč v jeho prospech s 

dĺžkou maximálne troch (3) minút a ďalej na vlastnú nominačnú reč v dĺžke piatich (5) minút. 

Potom, čo sa každému z nominovaných kandidátov dostane príležitosti prezentovať svoje 

postoje, vyhlási predseda nominácie za uzavreté. Po uzávierke nominácií nemôžu urobiť žiadne 

ďalšie nominácie. 

Článok 6. Hlasovanie 

(a) Hlasovanie sa uskutoční bezprostredne po uzávierke nominácií. 

(b) Hlasovanie sa uskutoční písomnou voľbou. 

(c) Účastníci svoju voľbu kandidáta vyjadria napísaním jeho mena na hlasovací lístok. 

Hlasovacie lístky obsahujúce hlasy pre viac ako jedného nominovaného kandidáta budú 

vyhlásené za neplatné. 

(d) Pre získanie nominácie do úradu prvého alebo druhého viceguvernéra dištriktu je 

potrebná väčšina hlasov. Ak niektorý z kandidátov nedosiahne počtu hlasov potrebných 

na jeho zvolenie, bude prebiehať ďalšie hlasovanie v súlade s týmto článkom 6, kým 

niektorý z kandidátov nezíska jednoduchú väčšinu hlasov. 

Článok 7. Predsedajúci je povinný po skončení zasadnutia, najneskôr však do siedmych (7) 

dní, zaslať písomnú správu o výsledkoch voľby do medzinárodného sídla Lions Clubs 

International spoločne s materiálmi preukazujúcimi zaslanie pozvánok na zasadnutia 

a s prezenčnou listinou.  

 

Milan Ondruš, v. r. 

guvernér dištriktu 

 

21. mája 2022  
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PRÍLOHA D 

Správa nominačnému výboru (kandidát na guvernéra dištriktu) 

 

Tato správa musí byť predložená nominačnému výboru u každého kandidáta na guvernéra. 

 

Meno a priezvisko kandidáta:  

 

Lions Club (názov klubu kandidáta): 

 

Dátum rokovania nominačného výboru: 

 

Dátum voľby: 

 

Kandidát predložil dostatočné doklady o tom, že spĺňa nasledujúce kvalifikačné predpoklady: 

 

 je aktívnym členom in good standing riadneho lionského klubu in good standing* 

v dištrikte 

 získal podporu svojho klubu alebo väčšiny klubov v dištrikte 

 v súčasnosti zastáva úrad prvého viceguvernéra dištriktu 

 

V prípade, že súčasný prvý viceguvernér nepodstúpi voľbu na guvernéra dištriktu alebo v čase 

konania konventu dištriktu bude uvoľnený úrad prvého viceguvernéra dištriktu, spĺňa kandidát 

nasledujúce kvalifikačné predpoklady: 

 

 Prezident klubu: Vykonával jeden (1) rok 

 Člen predstavenstva klubu: Vykonával dva (2) roky 

 Kabinet dištriktu (zaškrtnite jednu z možností) 

o Predseda zóny alebo predseda regiónu: Vykonával jeden (1) rok 

o Sekretár alebo pokladník kabinetu: Vykonával jeden (1) rok 

 Ďalší jeden (1) rok bol členom kabinetu dištriktu 

Na pozíciu: __________________ v roku _________ 

 Z tohto žiadnu z vyššie uvedených nezastával súbežne 

 

* Ak má klub nezaplatené poplatky, mal by byť kandidát upozornený a poskytnutá mu lehota do 

15 dní pred ukončením overenia kvalifikácie (uzavretím nominácií), aby zabezpečil zaplatenie 

poplatkov klubom. 

 

Skontroloval som túto správu a potvrdzujem, že uvedený kandidát splnil kvalifikačné 

predpoklady na guvernéra dištriktu v súlade s článkom IX, odsek 4 Medzinárodných stanov 

Lions Clubs International. 

  

Predseda nominačného výboru: Dátum: 

 

  

Členovia nominačného výboru:  Dátum: 
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PRÍLOHA E 

Správa nominačnému výboru (kandidát na prvého viceguvernéra dištriktu) 

 

Tato správa musí byť predložená nominačnému výboru u každého kandidáta na prvého 

viceguvernéra. 

 

Meno a priezvisko kandidáta:  

 

Lions Club (názov klubu kandidáta): 

 

Dátum rokovania nominačného výboru: 

 

Dátum voľby: 

 

Kandidát predložil dostatočné doklady o tom, že spĺňa nasledujúce kvalifikační predpoklady: 

 

 je aktívnym členom in good standing riadneho lionského klubu in good standing* 

v dištrikte 

 získal podporu svojho klubu alebo väčšiny klubov v dištrikte 

 v súčasnosti zastáva úrad druhého viceguvernéra dištriktu 

 

V prípade, že súčasný druhý viceguvernér nepodstúpi voľbu na prvého viceguvernéra dištriktu 

alebo v čase konania konventu dištriktu bude uvoľnený úrad druhého viceguvernéra dištriktu, 

spĺňa kandidát nasledujúce kvalifikačné predpoklady: 

 

 Prezident klubu: Vykonával jeden (1) rok 

 Člen predstavenstva klubu: Vykonával dva (2) roky 

 Kabinet dištriktu (zaškrtnite jednu z možností) 

o Predseda zóny alebo predseda regiónu: Vykonával jeden (1) rok 

o Sekretár alebo pokladník kabinetu: Vykonával jeden (1) rok 

 Z tohto v žiadnej z vyššie uvedených nezastával súbežne 

 

* Ak má klub nezaplatené poplatky, mal by byť kandidát upozornený a poskytnutá mu lehota do 

15 dní pred ukončením overenia kvalifikácie (uzavretím nominácií), aby zabezpečil zaplatenie 

poplatkov klubom. 

 

Skontroloval som túto správu a potvrdzujem, že uvedený kandidát splnil kvalifikačné 

predpoklady na guvernéra dištriktu v súlade s článkom IX, odsek 6 písm. b) Medzinárodných 

stanov Lions Clubs International. 

 

  

Predseda nominačného výboru: Dátum: 

 

  

Členovia nominačného výboru:  Dátum: 
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PRÍLOHA F 

Správa nominačnému výboru (kandidát na druhého viceguvernéra dištriktu) 

 

 

Tato správa musí byť predložená nominačnému výboru u každého kandidáta na druhého 

viceguvernéra. 

 

Meno a priezvisko kandidáta:  

 

Lions Club (názov klubu kandidáta): 

 

Dátum rokovania nominačného výboru: 

 

Dátum voľby: 

 

Kandidát predložil dostatočné doklady o tom, že spĺňa nasledujúce kvalifikační predpoklady: 

 

 je aktívnym členom in good standing riadneho lionského klubu in good standing* 

v dištrikte 

 získal podporu svojho klubu alebo väčšiny klubov v dištrikte 

 Prezident klubu: Vykonával jeden (1) rok 

 Člen predstavenstva klubu: Vykonával dva (2) roky 

 Kabinet dištriktu (zaškrtnite jednu z možností) 

o Predseda zóny alebo predseda regiónu: Vykonával jeden (1) rok 

o Sekretár alebo pokladník kabinetu: Vykonával jeden (1) rok 

 Z tohto v žiadnej z vyššie uvedených nezastával súbežne 

 

* Ak má klub nezaplatené poplatky, mal by byť kandidát upozornený a poskytnutá mu lehota do 

15 dní pred ukončením overenia kvalifikácie (uzavretím nominácií), aby zabezpečil zaplatenie 

poplatkov klubom. 

 

Skontroloval som túto správu a potvrdzujem, že uvedený kandidát splnil kvalifikačné 

predpoklady na guvernéra dištriktu v súlade s článkom IX, odsek 6 písm. c) Medzinárodných 

stanov Lions Clubs International. 

 

  

Predseda nominačného výboru: Dátum: 

 

  

Členovia nominačného výboru:  Dátum: 
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Lions Clubs International 

ETICKÝ KÓDEX 

PREUKAZOVAŤ vieru v dôstojnosť svojho poslania činorodou snahou, aby som si zaslúžil 

uznanie za to, čo som vykonal. 

HĽADAŤ úspech a žiadať primeranú odmenu či úžitok ako niečo, čo mi právom patrí, avšak 

neusilovať o žiadny úžitok alebo úspech za cenu straty sebaúcty hľadaním neoprávnených 

výhod či pochybným jednaním. 

MAŤ NA MYSLI, že pre budovanie vlastnej existencie nie je nutné zničiť existenciu druhých, 

byť lojálny k ostatným a pravdivý sám k sebe. 

KEDYKOĽVEK vznikne pochybnosť o spravodlivosti alebo etike môjho postoja či konania 

voči druhým, hľadať dôvod pochýb predovšetkým u seba. 

VIDIEŤ v priateľstve cieľ a nie prostriedok. Chápať, že skutočné priateľstvo nie je merané 

službou jedného druhému, že ozajstné priateľstvo nič neočakáva, službu však prijíma v tom 

duchu, v akom bola preukázaná. 

Byť si VŽDY VEDOMÝ svojich povinností občana voči svojmu národu, svojej krajine a svojej 

obci. Im svojím postojom, slovom i skutkami prejavovať neotrasiteľnú vernosť a veľkoryso im 

venovať svoj čas, prácu a prostriedky. 

POMÁHAŤ ostatným, nešťastným útechou, slabým podporou a potrebným svojím majetkom. 

Byť obozretný s kritikou a ŠTEDRÝ s chválou. BUDOVAŤ, NIE NIČIŤ. 


