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NOVEMBER 20, 2019 
 

MILÍ LIONI ! 

 

Asociácia Slovenských Lionských Klubov (ďalej len „ASKLC“ alebo „Asociácia“) bola 

zapísaná do registra mimovládnych neziskových organizácií podľa zákona č. 83/1990 Zb. o 

združovaní občanov. Dátumom vzniku ASKLC sa stal 12. november 2019. Tomuto vzniku 

predchádzala výzva liona Jána Dudáša na stretnutí prezidentov a sekretárov slovenských lionských 

klubov vo Zvolene dňa 20. októbra 2019. Na tomto stretnutí vyzval zástupcov klubov aby sa k 

výzve pripojili a pozval ich na ustanovujúcu schôdzu Asociácie, ktorá sa konala v Beladiciach dňa 

26. októbra 2019. Prípravný výbor spolu so zakladajúcimi členmi* Asociácie počas slávnostného 

zasadnutia ASKLC zvolili výbory, prijali stanovi a zvolili štatutárneho zástupcu Asociácie. 

Asociácia sa tak stala organizáciou, ktorá združuje Lionské kluby (Lions Clubs) na území SR, 

založené v súlade s platným originálnymi medzinárodnými stanovami (Constitution and By-Laws) 

schválenými Lions Clubs International, so sídlom 300 W 22nd Street, Oak Brook, Illinois 60523-

8842, USA (ďalej len "LCI"), ktoré pristúpili k asociačnej dohode.  

Asociácia má sídlo na Námestí SNP 16/16 v Banskej Bystrici.     

 

Počas schôdzi prípravného výboru boli stanovené nasledovné ciele Asociácie: 

1. Vznik samostatného provizorného dištriktu lionských klubov na území SR 

2. Vznik nových lionských klubov a doplnenie členskej základne do počtu potrebného na 

plnohodnotný lionský dištrikt na území SR 

3. Podporovať činnosť lionských klubov a zastávať ich záujmy na území SR  

4. Rozvoj lionského hnutia, napĺňanie cieľov a poslania LCI na území SR   

 

Dosiahnutie prvých dvoch cieľov je v rukách členov Asociácie v krátkodobom až 

strednodobom horizonte s konečnými termínmi naplnenia.  

Tretí cieľ so vznikom Asociácie prináša okamžitú možnosť presadzovať a hájiť záujmy 

členov Asociácie na území SR pred orgánmi štátnej správy či orgánmi územnej samosprávy. 

Asociácia okrem iného od budúceho kalendárneho roku sprostredkuje možnosť v budúcnosti 

novozaloženým lionským klubom a lionským klubom (ktoré túto možnosť nemajú) na území SR,  
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využiť unikátny mechanizmus priamej podpory získania finančných prostriedkov daňovou 

asignáciou (2% z dane podľa §50 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov). Takúto možnosť nám 

Spolek LCI-D122, ČR a SR so sídlom v Prahe nemôže sprostredkovať nakoľko v Českej republike 

nebola daňová asignácia ustanovená zákonom dodnes a jeho pôsobnosť je na území ČR.  

Štvrtý ciel členovia Asociácie napĺňajú ako riadne registrované občianske združenia na 

území SR, ktoré vo svojich stanovách deklarujú členstvo v medzinárodnej organizácií LCI. 

Po 12. novembri 2019 je možné konštatovať, že prvý prínos je samotný vznik ASKLC. Prvý 

krát v histórií majú lioni s viac ako 27 ročnou históriou vlastnú Asociáciu ktorá zastrešuje lionské 

organizácie na území SR podľa platných zákonov SR a ktorá pracuje na naplnení uvedených cieľov. 

Asociácia je otvorenou organizáciou založenou na dobu neurčitú, ktorá ponúka 

členstvo všetkým lionským klubom pôsobiacim na území SR. Prezidenti slovenských 

lionských klubov, ktorý ste tak ešte neurobili, prerokujte vo svojich kluboch pristúpenie do 

Asociácie a staňte sa tak spolutvorcami vzniku samostatného nového provizórneho dištriktu 

na území SR. 

 

MILÍ LIONI, 

 

členovia lionských klubov ale aj Dištrikt 122 majú za sebou takú vekovú hranicu, že 

môžeme hovoriť o tom, že sme už všetci dospelí, to či sa správame dospelo sa dá vnímať cez naše 

postoje a činy. Odkladanie jednotlivých rozhodnutí alebo celkových riešení do budúcna, pod 

zámienkou, že nám je takto dobre, že sme na to takto zvyknutí, že sa radi stretávame alebo uvidíme 

čo čas prinesie sa nedá nazvať postojom dospelosti, je to skôr prejavom stagnácie a nostalgie.  

Budúcnosť tvoríme dnešnými rozhodnutiami a pokiaľ sa niektorí rozhodnú nebyť pri 

rozhodovaní dnes, budú si zajtra môcť vybrať len z možností, ktoré zostali alebo prijať riešenia pri 

ktorých sa nezúčastnili. Na záver by som Vás veľmi rád poprosil o zohľadnenie aj hore uvedených 

informáciách v diskusiách, ktoré vediete v kluboch a v prípade, že budete robiť rozhodnutia myslite 

na vývoj, potreby rastu a rozdielnosti, pretože členovia Asociácie, tak už urobili. 

 

 

 

MJF Ln Bohumir Krátky, PDG 

         Guvernér Asociácie 
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* Zakladajúci členovia Asociácie Slovenských Lionských Klubov 

 

 

(055057)  BANSKA BYSTRICA LIONS CLUB     

(097740)  BANSKA BYSTRICA DIXON LIONS CLUB 

(051165)  BRATISLAVA LIONS CLUB 

(064130)  BRATISLAVA BONA FIDE LIONS CLUB 

(052765)  BRATISLAVA DOVINA LIONS CLUB 

(124983)  BRATISLAVA GOLDEN TRIANGEL LIONS CLUB 

(077528)  BRATISLAVA PRESSBURG LIONS CLUB 

(078478)  HEART OF SLOVAKIA LIONS CLUB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


