
MEMORANDUM 
pri príležitosti vzniku dvoch samostatných provizórnych district-ov  

Lions Clubs International DISTRICT 122 

 

Vychádzajúc z histórie, poslania, cieľov, etického kódexu a hodnôt medzinárodnej organizácie Lions Clubs International (LCI) v súlade s platným originálnymi medzinárodnými 
stanovami (Constitution and By - Laws) schválenými LCI, so sídlom 300 W 22nd Street, Oak Brook, Illinois 60523-8842, USA, z priameho členstva lionských klubov na území 
Českej republiky k LCI a z priameho členstva lionských klubov na území Slovenskej republiky k LCI, taktiež vychádzajúc z histórie organizačnej jednotky LCI na území dvoch 

samostatných štátov, Českej republiky a Slovenskej republiky označovanú v LCI ako „District 122“ predstavitelia District-u 122 akceptovali a dohodli sa na nasledovnom: 

 

 V zmysle rozhodnutia MV ČR spolok LIONS CLUBS INTERNATIONAL -Distrikt 122, Česká republika a Slovenská republika (IČ 75077531) založený na území 
Českej republiky má právo vyvíjať činnosť na území Českej republiky (CZ) a je organizáciou združujúcou Lions kluby so sídlom v Českej republike.  

 V zmysle rozhodnutia MV SR občianske združenie Asociácia Slovenských Lionských Klubov (IČO 52773183) založený na území Slovenskej republiky má 
právo vyvíjať činnosť na území Slovenskej republiky (SK) a je organizáciou združujúcou Lions kluby so sídlom v Slovenskej republike.   

 Guvernér District 122 zašle Rade medzinárodných riaditeľov list, v ktorom Radu medzinárodných riaditeľov požiada, na základe nášho súhlasného 
stanoviska, o vznik dvoch nových samostatných provizórnych district-ov: District pre lionské kluby so sídlom na území Českej republiky a District pre lionské kluby 
so sídlom na území Slovenskej republiky.   

 O memorande budú informovaný všetci Lioni (v 25 kluboch na území Českej republiky a 23 kluboch na území Slovenskej republiky) a na poslednom 
spoločnom riadnom konvente District 122 v Českých Budějoviciach bude prijaté rozhodnutie o rozdelení majetku District 122 v zmysle protokolu delimitačnej 
komisie, ktorú zriadi Guvernér District 122 do desať dní od účinnosti tohto memoranda, za účelom spravodlivého rozdelenia majetku District 122.   

 Účastníci stretnutia sa zaväzujú vyvinúť maximálne úsilie pre naplnenie Memoranda a pre zachovanie priateľstva, vzájomných korektných vzťahov a plnenia 
cieľov LCI aj po vzniku dvoch samostatných provizórnych distrikt-ov. 

 Toto Memorandum prijali a podpísali: Guvernérom LCI District 122, Guvernér Asociácie Slovenských Lionských Klubov, minulými guvernéri District 122, regionálnymi a 
zónovými predstaviteľmi organizačnej zložky LCI District 122 nižšie uvedeného dňa a týmto dňom nadobudne platnosť a účinnosť           

 

 

MJF Ln PAVOL MORA 

GUVERNÉR LCI-D122, CR&SR 2019-20 

CZ (IČ 75077531) 

 

 

 

 

ČESKÁ REPUBLIKA, BRNO 28. 02. 2020 

 

 

MJF Ln BOHUMÍR KRÁTKY, PDG 

GUVERNÉR ASOCIÁCIE SLOVENSKÝCH LC  

SK (IČO 52773183) 


