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Milé ženy. Prajem vám k Medzinárodnému dňu žien všetko najlepšie, zároveň ďakujem za to, že 

ste, že robíte svet jemnejším a príjemnejším.

Vážení členovia Asociácie Slovenských Lionských Klubov,

SPOJILI SME SA! Dňa 12. novembra 2019 vznikla Asociácia Slovenských Lionských Klubov 

(ďalej len Asociácia) s cieľom vytvoriť nový samostatný District na území samostatnej Slovenskej 

republiky (SR). Je to prvá organizácia na území SR, ktorá zastrešuje občianske združenia, lionské kluby, 

ktoré sú jej členmi. Členovia Asociácie sú zároveň riadnymi členmi medzinárodnej asociácie lionských 

klubov (ďalej len LCI) so sídlom v Oak Brook v USA. Vznik Asociácie je pre mnohých slovenských 

Lionov sviatkom a reálnym naplnením viacročného úsilia mnohých slovenských lionov, opakovane sa 

pokúšajúcich o dosiahnutie svojbytnosti a slobody pri spravovaní si aktivít a lionského života 

samostatne. Rozhodnutie vytvoriť Asociáciu je prejavom slobody, ktorú sme do piatich mesiacov od 

začatia nežnej revolúcie mali ukotvenú aj v zákone o združovaní občanov. Na základe tohto zákona bol 

umožnený vznik a pôsobenie lionských klubov na území SR. 

Každý dom má základy, obývateľný priestor a strechu. Základy LCI tvoria lionské kluby. 

Jednotlivé kluby sa dobrovoľne zaoberajú miestnymi humanitárnymi potrebami, ktoré vkladajú do 

aktivít to najcennejšie čo majú, a to je ich čas, talent, schopnosti a zdroje na zlepšenie celkového blaha 

svojich komunít v ktorých pôsobia. Kluby majú slobodnú voľbu pri preferovaní konkrétnych aktivít. 

Lionské kluby na celom svete majú jednu „strechu“ a tou je medzinárodná asociácia LCI. LCI určuje 

smerovanie, pomenúva globálne výzvy a programy, ktorými napĺňame poslanie, dosahujeme ciele a 

víziu byť globálnym lídrom v oblasti komunitných a humanitárnych služieb. LCI ako humanitárno-

servisná organizácia vo svojich odporúčaniach dáva do pozornosti globálne výzvy a motivuje kluby 

pripojiť sa k ich riešeniu či zmierneniu ich vplyvov. Obývateľný priestor v dome tvoríme a užívame 

spoločne! Spoločné úsilie a príspevky klubov v district-och majú spoločný potenciál, ktorý predstavuje 

pokrok v globálnych rozvojových programoch. Aktuálne sa programy LCI zaoberajú niektorými z 

najrozšírenejších chorôb, ktoré dnes postihujú ľudstvo (diabetes, detská rakovina, ochorenia zraku, 

ochrana životného prostredia a zmiernenie hladu). Vnímanie a akceptácia národných záujmov a 



    

medzinárodných vzťahov je v LCI obsiahnutá v základných dokumentoch, napríklad v Medzinárodnom 

záväzku: „Sľubujem lojálnosť svojej krajine v záujme mieru na celom svete. Verím v zásady 

Lionizmu obsiahnuté v Etickom kódexe. Som hrdý na to, že som Lion, ktorý sa venuje službe  

druhým.“, v Etickom kódexe „Vždy mať na pamäti vlastné povinnosti ako občana k vlastnému 

národu, štátu a komunite a dať im neochvejnú lojalitu slovom, konaním a skutkom. Poskytnúť čas,  

prácu a prostriedky“. LCI akceptuje hranice národov, území oceňuje rozmanitosť, ktorú v etických 

normách a správaní definuje: „Ceníme si individuálne a kultúrne rozdiely a prijímame skúsenosti a  

talenty druhých, pretože spolu sme viac.“.  

Za celé takmer tridsať ročné obdobie pôsobenia lionského hnutia na Slovensku členovia 

nazbierali skúsenosti a priniesli cez činnosť členov klubov pozitívny vplyv na jednotlivcov, okolie, 

komunity. Členovia klubov si vybrali komu pomohli uľahčiť či zmeniť život. Jednotlivci vytvorili a 

udržiavajú medzi sebou dlhodobé vzťahy klubové, miestne a samozrejme aj medzinárodné. Aktuálna 

situácia, riešenie požiadavky na nový district, skúša naše vzťahy, overuje názory a zároveň nám ukazuje, 

kde ako jednotlivci máme silné stránky a kde zlyhávame. Našou silnou stránkou je, že všetci 

deklarujeme, že dobrovoľne venujeme svoj čas a snažíme sa svojou činnosťou a aktivitami v kluboch 

pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú. Na druhej strane si myslím, že máme veľké rezervy v 

komunikácií, tolerancii k inému názoru, v ochote počúvať iných, v schopnosti prijímať nové veci a nové 

spôsoby riešenia problémov. Asociácia dáva nové možnosti slovenským lionským klubom, ktorí chcú 

samostatný lionský district. Členovia Asociácie, ktorých je aktuálne viac ako polovica klubov so sídlom 

na území SR, od novembra 2019 majú vlastnú organizáciu.  Táto je legitímna, otvorená aj pre ostaných 

členov, ktorí „vyčkávajú na to, ako sa to bude vyvíjať, alebo ako to dopadne“, ktorí „dúfajú, že niekto 

nájde tretiu cestu, alebo štvrtú, či piatu“. Je aj pre tých, ktorí dnes odmietajú diskusiu a tvrdia, že táto 

téma neexistuje a dúfajú, že sa všetko vráti do „starých koľají“.  

Dôvod vzniku a cieľ Asociácie je nám známy. Nebojíme sa prezentovať myšlienku, ktorou náš 

cieľ dosiahneme. Blízka budúcnosť zodpovie aj otázku, ako to bude ďalej s lionským hnutím na 

Slovensku. Vaše námety a odporúčania privítame a budeme sa nimi zaoberať. 

Od 1. marca 2020 o činnosti Asociácie informuje Twitter, LinkedIn, Instagram a Facebook. 

1.národný konvent členov Asociácie sa uskutoční 5. mája 2020. Delegáti konventu prednesú návrhy na 

činnosť, schvália rozpočet, navrhnú distriktné programy a zvolia vedenie Asociácie. Nový lionský rok, 

ktorý začne od 1.7.2020, bude znamenať pre členov Asociácie plnenie cieľov a programov v zmysle 

prijatého rozpočtu 1.konventom Asociácie. Bude to začiatok plnenia prijatých úloh, navyšovanie počtu 

členskej základne, garantovanie rozvoja lionského hnutia a funkčnosti lionských programov. Návrhy 

spoločných programov, ktoré členovia Asociácie budú garantovať voči LCI, sú: spolupráca s ÚNSS, 

pokračovanie úspešného programu Lions Quest Slovakia, každoročné organizovanie kempu v programe 

výmeny mládeže (YCE) na Slovensku, organizovanie súťaže Mierový plagát, zber okuliarov, podpora 



    

chovnej stanice s pôrodnicou pre vodiacich a asistenčných psov pre nevidiacich, prezentácia činností 

Lionského hnutia na sociálnych sieťach a webovej stránke, vydávanie časopisu. 

Zabezpečenie každoročného kempu na území Slovenska v programe YCE bude prvým prínosom 

Asociácie do LCI, nakoľko bola možnosť voľby lokality Slovenska v ponuke pre mládežníkov tri roky 

za sebou s následnou trojročnou prestávkou, zmeníme to na permanentnú ponuku. Konvent bude 

potvrdením, že sme sa spojili a spoločne budeme garantovať lionské programy na území Slovenska.     

Súčasní členovia asociácie svojím vstupom prejavili súhlas s dosiahnutím prvoradého cieľa, 

ktorým je vznik samostatného nového district-u na území Slovenskej republiky. Dosiahnutie tohto cieľa 

garantuje vedenie Asociácie. Náš zámer je už komunikovaný s predstaviteľmi vedenia LCI, ktorí tiež 

budú informovaní o záveroch 1.konventu Asociácie.

Vážení členovia Asociácie, lídri Asociácie majú vedomosti a skúsenosti o lionských programoch, 

našou dôležitou požiadavkou je vznik Slovenského district-u. Svojim správaním to naplníme, bez 

ohľadu na čas, kedy LCI pridelí „nové číslo district-u“. Veríme, že vedenie LCI pochopí naše snaženie a 

bude nám v tomto nápomocné a my spravíme všetko pre to, aby sme ich nesklamali. 

V závere je potrebné poďakovať zakladajúcim členom Asociácie a lionom, ktorí už v kluboch 

odsúhlasili členstvo a pridali sa k Asociácií za ich rozhodnutie tvoriť spoločný obsah slovenského 

lionského hnutia.  Byť pri tom, keď sa tvoria veci je zrejme dôležité, ako aj Abraham Lincoln povedal 

„Najlepší spôsob, ako predpovedať budúcnosť, je tvoriť ju“.      

   MJF Ln Bohumir Krátky

         Guvernér ASKLC

 


