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LIST GUVERNÉRA – PRAVDIVÉ A POLOPRAVDIVÉ INFORMÁCIE 
 

08.03.2020 
 
Vážené Lionky, Vážení Lioni, 
 
Z dôvodu množstva telefonátov a emailov, kde ma oslovujete s otázkou ako je to s registráciou 
českého spolku LCI D122 ČR a SR na Slovensku musím reagovať. 
 
Dňa 28.2.2008 pri rokovaní s Medzinárodným riaditeľom Danielom Isenrichom mi predložil I.VDG 
Čestmír Koželuha doklad, ktorý údajne dokazuje, že spolok LCI D122 ČR a SR (IČ: 75077431) má právo 
vyvíjať činnosť na území Slovenskej republiky. Výsledkom rokovania bol aj záver, že tento dokument 
preštudujem a zaujmem stanovisko. 
Dňa 1.3.2020 som požiadal II.VDG Milana Ondruša (ktorý na stretnutí povedal, že tento dokument 
vyžiadal z MV SR on) aby mi zaslal prílohy, ktoré boli súčasťou žiadosti. Stále platilo, že sa k 
predmetnému dokladu vyjadrím. 
Dňa 3.3.2020 poslal II.VDG Milan Ondruš hromadný email (všetkým lionom aj nelionom), kde na 
základe predloženého dokladu tvrdí, že LCI D122 ČR a SR: 
„Platí teda, že organizácia s medzinárodným prvkom LCI - District 122, Česká republika a Slovenská 
republika, IČO: 750 775 31, so sídlom Česká republika, 150 00 Praha 5, Smíchov, 14. října čp. 13, môže 
vyvíjať činnosť na území Slovenskej republiky a nie je pravdou, že kluby na území Slovenska nie sú 
členmi „českého spolku,“ ako vám podsúva guvernér.“ 
 
Je až zarážajúce, že na základe názvu emailu „Pravdivé informácie“ sú lioni ochotní uveriť, že obsah 
správy je pravdivý. II.VDG Milan Ondruš nepočkal, ako bolo dohodnuté na rokovaní s ID Danielom 
Isenrichom, že Guvernér zaujme stanovisko k predloženému dokladu, ale rozposlal svoj hromadný 
email, kde svoj názor podsúva ako pravdu. 
 
Mimochodom, II.VDG Milan Ondruš je ten, ktorý takýmto istým spôsobom poslal hromadne svoj 
názor na „Otvorený list“ Regionálneho chairmana Slovensko Jána Dudáša a predmetný Otvorený list 
nepriložil. Tento jeho email vtedy spustil množstvo invektív, osočovaní a výziev. Zdalo sa, že situácia 
sa ukľudnila a bude „čas na prácu“. Milan Ondruš opäť spôsobom sebe vlastným vstúpil do 
pozornosti. Prečo so svojim názorom a vysvetlením nepočkal na vyjadrenie Guvernéra? 
 
Akú úlohu hrá Milan Ondruš? 
Veď keby si bol preštudoval doklady, ktoré mu zaslalo MV SR, určite by takto svoj email neformuloval. 
Už pri letmom prečítaní dokladov musel vidieť, že v podaní sú chyby. 
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V rozhodnutí MV SR z 11.11.2008 je napísané: 
„Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa §3 ods.1 zákona č.116/1985 Zb. o podmienkach 
činnosti organizácií s medzinárodným prvkom v znení neskorších predpisov povoľuje mimovládnej 
organizácii s názvom „LCI D122 ČR a SR“ so sídlom Nám.1č října 13, 15000 Praha 5, Smíchov, Česká 
republika vyvíjanie činnosti na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky s 
názvom „LCI D122 ČR a SR“ za predpokladu, že jej činnosť bude v súlade s predloženými stanovami 
organizácie.“ 
 
A teraz si láskavo prečítajte text, ktorý vám posla II.VDG Milan Ondruš. Áno, chýba tam veľmi dôležitá 
časť rozhodnutia „prostredníctvom organizačnej zložky“. Prečo II.VDG Milan Ondruš túto časť 
vypustil? Zámerne! Povolenie MV SR platí pre LCI D122 ČR a SR (IČ: 75077531) prostredníctvom 
organizačnej zložky, a nie pre LCI D122 ČR a SR (IČ:75077531)! 
 
Aby som mohol zodpovedne zaujať stanovisko, oslovil som MV SR s otázkami. Po zodpovedaní mojich 
otázok Ministerstvom budem vedieť relevantne povedať, či moje rozhodnutie nevystaviť slovenským 
Lions klubom faktúry podľa dovtedy známych informácií bolo správne alebo nie. 
 
V rozhodnutí SVS-233004-2008/05857 je stanovená povinnosť oznamovať MV SR zmenu stanov, sídla 
a štatutárneho zástupcu do 15 dní od vykonania zmeny. 
Predpokladám, že niektorí predchádzajúci guvernéri ani netušili, že takáto registrácia na Slovensku 
bola. 
Len ťažko uverím, že registráciu nemohli dotiahnuť jej aktéri, veď: 
1/ Rozhodnutie je z 12.11.2008 (právoplatné) kedy bola guvernérka PDG Jana Flanderová, do konca 
lionského roku nebola registrácia kompletná 
2/ PDG Juraj Schwarz, zapísaný v registri MV SR, štatutár org. zložky „LCI D122 ČR a SR“, bol 
guvernérom po PDG Jane Flanderovej tj. 2009-2010 – nedokončená registrácia 
3/ PDG Oldřich Choděra (Advokátska kancelária, ktorá podávala žiadosť) bol guvernér 2010-2011 a do 
konca jeho funkčného obdobia nebola registrácia kompletná 
4/ PDG René Hudzovič, ktorý sa podieľal na príprave registrácie (klub „LC Nitra“ aj organizačná zložka 
„LCI D122 ČR a SR“ sú registrované s názvom v úvodzovkách, čo je minimálne neštandardné) bol 
guvernér 2011-2012 a registrácia nebola kompletná. 
 
Je to náhoda? Alebo po rozhodnutí MV SR, že LCI D122 ČR a SR (75077431) môže vyvíjať svoju 
činnosť len prostredníctvom organizačnej zložky a nie priamo, niekto zistil, že toto rozhodnutie 
MVSR nebolo v súlade s plánom? 
 
Veď teoreticky, keby registrácia organizačnej zložky na Slovensku bola kompletná, organizačná zložka 
by mala svoje IČO, svojho štatutára, svoje stanovy, svoje sídlo, svoj účet aj svojich členov. A od tohto 
je už len krôčik k osamostatnenie slovenských Lionských klubov. A to asi nebol cieľ. Cieľ bol, aby 
slovenské kluby zostali členmi spolku LCI D122 ČR a SR a boli priamo finančne prepojené. Toto by 
kompletnou registráciou organizačnej zložky skončilo.  
Preto išla registrácia na Slovensku do zabudnutia a až do zasadnutia kabinetu v Brne 9.11.2019 túto 
tému nikto neotvoril. Až PDG Emilie Štěpánková, ktorá bola taktiež guvernérka (2014-2015) a 
predmetnú registráciu počas svojho guvernérskeho roku tiež nedotiahla. 



 
LIONS CLUBS INTERNATIONAL - Distrikt 122, Česká republika a Slovenská republika                                             
Náměstí 14. října 496/13 , Smíchov, 150 00 PRAHA, ČESKÁ REPUBLIKA                                
IČO: 750 77 531     DIČ CZ: 75077531        web: lci-d122.org                
(CZK) IBAN: CZ42 0100 0001 1552 0945 0267   (EUR) IBAN: SK86 7500 0000 0040 0293 7268 
 

Viac ako 11 rokov nikomu nezáležalo na ukončení registrácie, dokumenty neboli k dispozícií, všetko 
stálo na slepej dôvere, dnes je jasné pri zhromažďovaní dokumentov, že boli robené úmyselné 
podvody. Aktéri mlčia no a lioni na Slovensku založili Asociáciu, ktorá združuje viac ako polovicu 
slovenských Lions klubov. Už nechcú byť klamaní. 
 
Ako vidíte, téma je zložitejšia ako napísal II.VDG Milan Ondruš a na relevantné stanovisko potrebujem 
ešte niekoľko dní. Počkám na stanovisko MV SR a určite vás budem informovať.  
 
Dovtedy platí: Slovenské Lions kluby sú členmi D122 (66066) a nie spolku LCI D122 ČR a SR. Preto 
nebudem vystavovať voči SK LCs faktúry. 
 
A na záver, lebo II.VDG otvoril opäť tému pokladník a dispozičné právo k účtom spolku: 
Pokladníčka Jarmila Bokorová do 30.6.2020 nebude mať dispozičné práva k účtom. O tejto veci som 
rozhodol na základe jej pochybení a nebudem to meniť. 
 
S úctou 
 
                         

    
District Governor D122 2019-20 

 


