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Mandľová 41, 851 10 Bratislava-Jarovce 
 

 

V Bratislave dňa 19.1.2020 

 

Ln. Pavol Mora  

Guvernér  

D122 Česká Republika a Slovenská Republika 
 

Vážený pán Guvernér. 

 

Ako prezident klubu LC Bratislava Pressburg Ťa úctivo žiadam o vysvetlenie informácií, 

ktoré si zaslal ako List Guvernéra - časť II. Status Quo Dištriktu 122 zo dňa 13.12.2019 a 

List Guvernéra - časť III. Status Quo Dištriktu 122 zo dňa 13.01.2020.  

Na poslednom zasadaní kabinetu v Bratislave Ty ako Guvernér D122 si nič relevantné k tomu 

nepovedal, takže mi nezostáva len táto cesta aby tento problém nebol zabudnutý. Táto otázka 

je vážna a preto jej vysvetlenie neznesie odklad.  

 

Vo svojom  Liste Guvernéra zo dňa 13.12.2019 si písal nasledovné: 

PDG Emílie Štěpánková na 2. Kabinete D122 dňa 9.11.2019 v Brne informovala prítomných, 

že na Slovensku už D122 má zastúpenie, čo doložila elektronickým výpisom z registra z MV 

SR, ako registráciu organizácie s medzinárodným prvkom s názvom LIONS CLUBS 

INTERNATIONAL – District 122 Česká republika a Slovenská republika. V skutočnosti je 

zápis bez základného identifikačného prvku IČO vydané SR, ale ani zahraničné IČO z ČR 

tam nie je uvedené, ani v zátvorke za názvom. Čiže táto registrácia podľa momentálne 

platných zákonov je De iure ale i De facto neplatná a nepoužiteľná.  Zaujímavý fakt je aj sídlo 

tohto združenia, čo je na adrese Pri vinohradoch 326, 83106 Bratislava.  

Podľa platných zákonov SR o OZ v stanovách zahraničnej organizácie s medzinárodným 

prvkom, ktorá sa zaregistruje na vykonanie činnosti na území SR, táto skutočnosť musí byť 

uvedená a musia byť uvedené aj údaje o štatutárnom orgáne organizácie s medzinárodným 

prvkom na území SR v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, dátum narodenia 

a rodné číslo. V žiadnych mne doposiaľ dostupných oficiálnych stanovách D122 nie je 

uvedené, že spolok s IČ 48550086 alebo 75077531 má na Slovensku zriadenú organizáciu 

s medzinárodným prvkom, na akej adrese má sídlo a kto je platným štatutárnym zástupcom na 

území SR. V spomínanej (neplatnej) registri MV SR je uvedené, že spolok je zaregistrovaný 

pre mládežnícku činnosť, z čoho vyplýva, že na území SR nemá oprávnenie vykonávať inú 

činnosť. Z uvedeného vyplýva, že tento zápis z roku 2008 je nerelevantný a nie je v súlade  s 

našimi stanovami D122. Som za to, že slovenské lions kluby nemali o tom žiadnu informáciu, 

nakoľko ani v najstarších kluboch starí členovia mi o tom nevedeli povedať nič.. 

 

Ja osobne som počas 2.Kabinetu v Brne prevzal od PDG E. Štěpánkovej, vytlačený výpis 

a všetci prítomní boli prekvapení, že nejaká registrácia D122 na MV SR vôbec existuje. 

 

Zároveň si informoval pán Guvernér, že náš klub LC BRATISLAVA PRESSBURG (77528) - 

Charter Date 9/8/2003 pri svojom vzniku zrejme pristúpil do občianskeho združenia LIONS 

CLUBS INTERNATIONAL distrikt 122 Česká a Slovenská Federativní Republika 

(Československo) IČ: 48550086, adresa: Revoluční 16, 110 00 Praha založeného 8.10.1992, 

ktorý v tom čase na území Českej republiky reprezentoval Distrikt 122.Ubezpečujem Ťa, že 

som osobne prelistoval doklady od vzniku nášho klubu LC BRATISLAVA PRESSBURG 

a žiadny dokument neexistuje o tejto skutočnosti. 

 



LC BRATISLAVA PRESSBURG (77578)  

Mandľová 41, 851 10 Bratislava-Jarovce 
 

 

Z hore uvedených dôvodov Ťa žiadam o zaslanie dokladu potvrdzujúceho, že spolok LIONS 

CLUBS INTERNATIONAL - Distrikt 122, Česká republika a Slovenská republika, Náměstí 

14. října 496/13 , Smíchov, 150 00 PRAHA, ČESKÁ REPUBLIKA, IČO: 750 77531 má 

právo vykonávať činnosť na území Slovenskej republiky, legálne reprezentuje záujmy D122 

na území SR a zasielanie faktúr pre lionské kluby pôsobiace na území SR v zmysle platných 

zákonov SR, zo strany D122 - spolku registrovaného len na území ČR je legitímne a zaslané 

faktúry majú riadny právny základ.    

 

 

Na základe uvedených skutočností Ťa žiadam, aby si zo svojej pozície Guvernéra D122 túto 

situáciu dôkladne preveril a do vysvetlenia situácie nášmu občianskemu združeniu LC 

BRATISLAVA PRESSBURG neposielal faktúry spolku LIONS CLUBS INTERNATIONAL 

- Distrikt 122, Česká republika a Slovenská republika, Náměstí 14. října 496/13 , 150 00 

PRAHA, ČESKÁ REPUBLIKA, IČO: 750 77531. 

 

 

S lionským pozdravom „We Serve“ 

 

 

Ln. Ladislav Balázs 

LC BRATISLAVA PRESSBURG 

Prezident LY 2019-2020 

 


