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MILÍ LIONI LCI - D122, ČR a SR! 

 

 Medzinárodná asociácia lionských klubov (LCI) umožňuje dobrovoľníkom slúžiť ich 

komunitám, uspokojovať humanitárne potreby, podporovať mier a podporovať medzinárodné 

porozumenie prostredníctvom klubov Lions. Na celej planéte je viac ako 1,4 milióna členov 

organizovaných vo viac ako 47 tisíc klubov, pôsobiacich vo viac ako 200 krajinách 

a geografických lokalitách sveta. Poslanie organizácie realizujú členovia poskytovaním 

humanitárnych služieb pričom sa zameriavajú na najväčšie globálne potreby ľudstva. Veľkosť 

členskej základne, napĺňanie poslania v oblasti globálneho rámca služieb umožňuje označiť LCI 

organizáciu za najväčšiu humanitárnu organizáciu sveta. Výmena informácií, realizácia 

celosvetových programov a administratívne fungovanie vyžaduje rozdelenie do menších celkov 

(dištriktov), ktorých je viac ako 750 na celom svete. Záujmom LCI je, aby v každom štáte sveta 

existovali lionské kluby a aby v každom štáte existovala organizácia zastrešujúca lionské kluby 

podľa právneho systému konkrétneho štátu. Vedenie organizácie LCI zabezpečuje nepretržite 

podmienky (administratívne, štrukturálne, informačné) pre fungovanie všetkých klubov, tak aby 

boli splnené podmienky pre rast členskej základne,  a následne aj rast humanitárnej služby. 

V celosvetovom meradle LCI stále prijíma a spracúva požiadavky od dištriktov a klubov na 

zmeny, ktoré sú rôznorodé a ktoré kopírujú vývoj v jednotlivých regiónoch či štátoch. Neexistuje 

téma, ktorá by nemohla byť komunikovaná, alebo ktorá by dokonca bola zakázaná. Sme 

otvorenou apolitickou organizáciou, v ktorej sa hľadajú riešenia a v ktorej sa dosahuje 

celosvetový dopad-výsledok. Každá činnosť je preto činnosťou smerujúcou k vyriešeniu 

problému, alebo smeruje k zmierneniu dopadov, ktoré problém prináša. Lioni sa nestretávajú aby 

boli „proti“ niečomu, ale stretávajú sa, aby svojou ochotou pomôcť prispeli k riešeniu, alebo 

aspoň k čiastočnej náprave problémov. Tieto aspekty, má organizácia v slogane L-I-O-N-S na 

prvom a druhom mieste vyjadrené slovom „Liberty“ a „Intelligence“, a práve toto z nás robí 

spoločnosť slobodných a slušných ľudí.  

LCI  - District 122, Česká republika a Slovenská republika (D122) vznikol v roku 1992 

na území dnes už neexistujúcej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky na základe udelenia 

výnimky, nakoľko sme nespĺňali požiadavku provizórneho dištriktu (17 klubov a 450 členov). 

V tomto období vznikli na území štátov bývalej východnej Európy všetky dištrikty na základe 

udelenia výnimky, čo bol prejav podpory LCI k šíreniu lionského hnutia v postkomunistických 

krajinách. Po vzniku dvoch samostatných štátov v roku 1993 sme štruktúru zavedenú z LCI v  
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D122 nemenili. Sídlo spolku s aktuálnym názvom: „LIONS CLUBS INTERNATIONAL – 

Distrikt 122, Česká republika a Slovenská republika“ zostalo v Prahe, a ten sa začal riadiť 

právnymi normami platnými pre Českú republiku. Lionské kluby (občianske združenia) na 

území Slovenskej republiky (SR) nemajú zastrešujúcu organizáciu (občianske združenie), ktoré 

by fungovalo podľa právneho systému SR a ktoré by presadzovalo ich záujmy na území SR.  

Toto riešenie nám prinieslo spoločnú viac ako 25 ročnú históriu, na ktorú môže byť 

každý klub hrdý. Každý lion má svoju individuálnu históriu v klube, ktorá je evidovaná aj 

v klube, ale  aj v digitálnom LCI ecosystéme, na tom sa nič meniť nebude.  

Jednu tému sme však ešte vyriešiť spoločne v D122 definitívne nedokázali. Je to 

opakujúca sa téma vzniku zastrešujúcej organizácie (dištrikt) pre lionské kluby pôsobiace na 

území SR. Viac ako tri pokusy o otvorenie témy a jej riešenie k spokojnosti všetkých strán boli 

neúspešné, no demokratické. Leto 2019 prinieslo posledný pokus vrátiť sa k tejto téme. Otvorený 

list regionálneho zástupcu slovenských lionov Jána Dudáša oslovil lionov s otázkou, či by ako 

jednotlivci súhlasili, keby lionské kluby dosahovali lionské ciele v samostatnom dištrikte. Téma 

bola prerokovaná na 1. kabinete v Banskej Bystrici (7.8.2019) a následne boli guvernérom 

zadané úlohy. V zápise zo stretnutia sú vypracované podklady umožňujúce vidieť poplatky 

klubov, financovanie dištriktu a stav členskej základne lionských klubov v SR. Z informácií, 

ktoré obsahuje zápis zo zasadnutia 1.Kabinetu, je možné vidieť, že pri zachovaní aktuálnej výšky 

poplatkov je možné zabezpečiť fungovanie a financovanie dištriktu a jeho projektov v pôvodnom 

nastavení a režime. Poplatky klubov do dištriktu zostanú nezmenené a pre kluby pod dvadsať 

členov môžu byť znížené.    

Ku dňu 15.10.2019 máme v D122 v Českej republike evidovaných 25 klubov s 482 

členmi a v Slovenskej republike máme evidovaných 23 klubov s 454 členmi. Z pohľadu 

zástupcov LCI v oboch republikách lionské kluby spĺňajú podmienku pre vznik provizórneho 

dištriktu bez nutnosti udeliť výnimku, čím je možné tento stav vnímať ako historický moment.  

Rokovanie s predstaviteľom európskej štruktúry LCI v Bratislave (30.09.2019) 

a s najvyššími predstaviteľmi LCI v Tallinne (3.- 6.10.2019) nám priniesli spôsob riešenia  tejto 

opakovanej požiadavky tak, aby boli uspokojené všetky strany. Nakoľko D122 pôsobí na území 

dvoch samostatných štátov (dva rôzne právne systémy, dve samostatné meny, dva jazyky,...), 

nám členovia z vedenia LCI odporúčajú urýchlene založiť asociáciu, ktorá zastreší kluby, ktoré 

chcú pracovať v novom samostatnom provizórnom dištrikte na území SR a požiadať 

o uplatnenie LCI štruktúry do tejto asociácie t.j. ustanoviť nový dištrikt.  
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Odporúčané založene ASOCIÁCIE  SLOVENSKÝCH LIONSKÝCH KLUBOV prináša: 

- Naplnenie záujmu LCI, aby v každom štáte, t.j. aj v SR, v ktorom pôsobia lionské 

kluby existovala zastrešujúca lionská organizácia (podľa právnych predpisov SR), 

ktorá bude podporovať činnosť klubov a umožní prijať benefity súvisiace so vznikom 

nového dištriktu, získavať dotácie a vybavovať granty.   

- Naplnenie záujmu lionských klubov pôsobiacich v SR, ktoré chcú dlhodobo pracovať 

v samostatnom slovenskom dištrikte. 

- Predídeniu poklesu členskej základne vo vyhrocovaní neriešenej situácie v ktorej sa 

presviedčajú dve názorové skupiny o správnosti jedného preferovaného riešenia 

s možnosťou odchodu, pokiaľ bude prijaté to druhé nimi nepreferované riešenie. 

- Udržanie dlhodobých vzťahov medzi klubmi pôsobiacim v dvoch samostatných 

štátoch, ktoré sú touto témou oslabované a ničené.  

- Upokojenie situácie v kluboch v dištrikte  

 

Vznik Asociácie slovenských lionských klubov (založenie občianskeho združenia 

s minimálne tromi lionskými klubmi pôsobiacimi v SR) prinesie okamžité riešenie pre 

upokojenie situácie, umožnenie rokovania predstaviteľov asociácie s vedením D122 

o usporiadaní vzťahov a okamžité požiadanie uplatnenia štruktúry LCI ktoré bude znamenať 

vznik samostatného nového provizórneho dištriktu na území SR.  

 

MILÍ LIONI, 

 

to čo sa aktuálne deje v D122, budeme hodnotiť s odstupom času. Preto som „za“ to, aby 

sme nebránili vývoju, mysleli slobodne a pozitívne. Matka Tereza na otázku, prečo sa 

nezúčastnila „proti“-vojnovej demonštrácie odpovedala, že tak či tak je to propagácia vojny. Že 

keď bude demonštrácia za mier, rada sa zúčastní. Vnímate ten rozdiel? Byť „proti“ čomukoľvek 

nie je ľudské a teda ani lionské. Pamätajme spoločne na to, že ničíme vtedy, keď sme „proti“. 

Lioni celého sveta podporujú vznik nových klubov rovnako tak aj vznik nových dištriktov. 

Pridajme sa k rastu a umožnime novým veciam vzniknúť. 

 

 

MJF Bohumir Krátky 

     PDG 2017-2018 


