
BOD 1/ Informácia o situácii v D122

Vážení členovia kabinetu,

V svojej správe sa zameriam na obdobie od konania 3. Zasadnutia kabinetu D122 v Bratislave 
do dnešných dní.
Všetky kluby v decembri aktívne napĺňali naše motto: „We serve“ a vďaka svojim aktivitám 
mohli zo získaných financií pomáhať, kde to bolo potrebné. Nasledujúce mesiace január aj 
február 2020 sa niesli v duchu plesov a kluby aj vďaka týmto aktivitám mali možnosť 
zaujímavých stretnutí lionov, ale aj so svojimi sponzormi a partnermi. Pre kluby až do 
prepuknutia pandémie koronavírusu išlo o bežný prelom rokov.

Iná situácia bola vo vedení Distriktu 122.
Od decembra 2019 som prosil minulých guvernérov o informácie, ktoré by mi umožnili 
zodpovedne analyzovať súčasnú situáciu. Po niekoľkých pokusoch o získanie informácií som 
sa rozhodol konať.
Ale to sú už moje kroky, ktoré som vám sprostredkovával v svojich Listoch Guvernéra.
Aspoň v krátkosti zosumarizujem najdôležitejšie udalosti od 3. Kabinetu D122. (viď list 
Guvernéra zo dňa 02.02.2020)
1/ Dňa 13.12.2019 som napísal LIST GUVERNÉRA – ČASŤ II. STATUS QUO 
DISTRIKTU 122 adresovaný PDGs, kde som našich PDGs prosil o pomoc zmapovať históriu 
a súčasnosť D122. Prosil som ich, aby mi zaslali všetky doklady, ktoré by mi mohli pomôcť 
analyzovať situáciu. Do dnešného dňa mi neodpísal ani jeden PDG.
LIONS CLUBS INTERNATIONAL - Distrikt 122, Česká republika a Slovenská republika 
Náměstí 14. října 496/13 , Smíchov, 150 00 PRAHA, ČESKÁ REPUBLIKAIČO: 750 77 531  
DIČ CZ: 75077531     web: lci-d122.org(CZK) IBAN: CZ4201000001155209450267   (EUR) 
IBAN: SK86 7500 0000 0040 0293 72682/Dňa   28.12.2019 som žiadal o zaslanie dokladov 
PDG E.Štěpánkovú, ktorá podľa informácie ex-sekretára  Antona  Geráka  tieto  dokumenty  
má.  PDG  E.Štěpánková  mi  oznámila,  že  žiadne dokumenty, či už historické alebo nové 
nemá.
3/    Na  zasadnutí  kabinetu  11.1.2020  v Bratislave  som  svoju  prosbu  zopakoval  a 
požiadal  som prítomných PDGs, aby mi zaslali doklady nášho spolku, ak nejaké majú
4/ Dňa 13.1.2020 som napísal LIST GUVERNÉRA – ČASŤ III. STATUS QUO DISTRIKTU 
122 adresovaný PDGs, kde som opäť PDGs požiadal o pomoc.  V tomto liste ma zaujímal 
názor PDGs, ktoré kluby sú členom  ktorého  spolku,  či  občianskeho  združenia  
IČ:48550086,  alebo  medzinárodnej  nevládnej organizácie  IČ:  75077531.  Nakoľko  
IČ:48550086  zaniklo,  prosil  som  o informáciu,  kedy  bol mimoriadny konvent a ako bolo 
naložené s majetkom spolku. Do dnešného dňa, žiaľ, žiadna odpoveď.
5/ Dňa 18.1.2020 som oslovil všetkých lionov  pri príležitosti 28. výročia pridelenia Distriktu 
122 Československu, s otázkou, či disponujú informáciou prečo vznikla v decembri 2005 
takmer identická medzinárodná nevládna organizácia s našim občianskym združením 
pôsobiacim na území bývalého Československa.
6/ Na základe listu LC BRATISLAVA PRESSBURG dňa20.1.2020 som požiadal 
pokladníčku kabinetu Jarmilu Bokorovú, aby pozastavila vystavovanie faktúr voči klubom so 
sídlom na území Slovenskej republiky,  pokiaľ  nezískam  dostatok  dokladov  o tom,  že  
spolok  IČ:75077531  môže  na  území Slovenskej republiky vykonávať činnosť.



7/ Dňa 22.1.2020 som oslovil PDGs Tibora Bučeka a Reného Hudzoviča so žiadosťou o 
informáciu, aké kroky urobili k zavŕšenie tzv. „transformácie právneho statusu“ a zaslanie 
prípadných kópií dokladov. PDG Tibor Buček mi odpísal, že je dlhodobo mimo Slovenskú 
republiku a PDG René Hudzovič mi doposiaľ neodpísal.
8/  Dňa  25.1.2020  som  požiadal  o pomoc  PDG Oldřicha  Choděru, ktorý v roku 2010-11  
bol Guvernérom D122 a požiadal som ho o poskytnutie informácii, do dnešného dňa som 
nedostal odpoveď. Rozhodol som sa  navštíviť dňa 30.1.2020 Městský soud v Prahe a spolu s 
PDG Bohumírom Krátkym sme boli nahliadnuť do spisu L16312, čo je spis medzinárodnej 
nevládnej organizácie LIONS CLUBS  INTERNATIONAL - Distrikt 122, Česká republika a 
Slovenská republika, Náměstí 14. října 496/13, 150 00 PRAHA, ČESKÁ REPUBLIKA, 
IČ:75077531.
Po preštudovaní dokladov, ktoré sa nachádzajú v spise som uviedol nasledovné:
LIONS CLUBS INTERNATIONAL Distrikt 122, Česká republika a Slovenská republika, 
Náměstí 14. října 496/13 , 150 00 PRAHA, ČESKÁ REPUBLIKA, IČ:75077531 nemá právo 
vyvíjať činnosť na území Slovenskej republiky. 
Medzinárodná  nevládna  organizácia  LIONS  CLUBS  INTERNATIONAL -Distrikt  122,  
Česká republika a Slovenská republika, Náměstí 14. října 496/13 , 150 00 PRAHA, ČESKÁ 
REPUBLIKA, IČ:75077531 NIE JE právnym nástupcom občianskeho združenia LIONS 
CLUBS INTERNATIONAL distrikt 122 Česká a Slovenská Federativní Republika 
(Československo), IČ: 48550086, adresa: Revoluční 16, 110 00 Praha.
LIONS  CLUBS  INTERNATIONAL  -Distrikt  122,  Česká  republika  a  Slovenská  
republika,  Náměstí  14.  října  496/13  ,  150  00  PRAHA,  ČESKÁ REPUBLIKA, 
IČ:75077531 nemá právo vyvíjať činnosť na území Slovenskej republiky.
9/ Dňa 05.02.2020 ma emailom informovala, že sa rozhodla a rozposlal slovenským LCs 
faktúry za členské (obdobie 1-6/2020).
10/ Dňa 11.02.202o som odobral pokladníčke Jarmile Bokorovej dispozičné právo k účtom 
spolku LCI D122 ČRaSR v Komerčnej banke a ČSOB.
11/ Dňa 07.02.2020 som informoval o Nadačnom fonde Lions Quest ČR, pričom majetok 
Nadačního fondu LIONS QUEST ČR nebol zahrnutý do majetku počas likvidácie 
IČ:48550086
12/ Dňa 26.02.2020 som oslovil delegátov Nominačnej schôdze s riešením vzniknutej 
situácie. Navrhol som, aby lídri distriktu pristúpili k Memorandu LCI Distrikt 122, kde svojim 
podpisom potvrdia súhlasné stanovisko so vznikom dvoch nových samostatných 
provizórnych distriktov - Distrikt pre lionské kluby so sídlom na území Českej republiky a 
Distrikt pre lionské kluby so sídlom v Slovenskej republike. Môj návrh nebol podporený.
13/ Pred Nominačnou schôdzou som chcel delegátov informovať , pokúsiť sa im vysvetliť 
situáciu a navrhované riešenie. Na moje veľké prekvapenie, som pred konaním nominačnej 
schôdze nedostal priestor prehovoriť, hoci som žiadal len o 3 minúty! Následne som bol 
vyzvaný, aby som opustil zasadaciu miestnosť, lebo som odmietol podpísať prezenčnú listinu 
a vraj sa v tom prípade nemôžem zasadnutia zúčastniť. Nakoľko som nechcel vyvolať pred 
prítomným ID Danielom Isenrichom konflikt, miestnosť som opustil. So mnou opustili 
rokovací priestor aj PDG Bohumír Krátky, RCH Ján Dudáš, ZCh Ladislav Balázs, ZCh 
Katarína Žiaková, ZCh Jaroslav Dzurik, ZCh Daniel Janšo a ZCh Pavol Chovanec. (viac 
v Liste Dg zo dňa 01.03.2020).
14/ 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.
15/ Dňa 29.02.2020 som bol informovaný, že z dôvodu rozšírenia nákazy koronavírusu 
v Európe medzinárodný prezident LCI Dr. Jung-Jul Choi zrušil návštevu Európy a preto 
nepricestuje na Slovensko v plánovanom termíne 24.-25.03.2020.
16/ Dňa 3.3.2020 II.VDG Milan Ondruš nepočkal na moje vyjadrenie a rozposlal 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 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.“
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.“
17/ Dňa 4.3.2020 som Oficiálne zrušil plánovaný XXVIII.Konvent D122 v Českých 
Budějoviciach v termíne od 15. 05. - 17. 05. 2020. V termíne 16.5.2020 od 13.00 do 15.30 sa 
uskutoční len pracovná časť XXVIII. konventu LCI Distrikt 122, za účasti len oprávnených 
delegátov, tak aby sa stretnutia zúčastnil minimálny počet ľudí.
18/ Dňa 20.03.2020 bolo oficiálne potvrdené, že 103. Medzinárodný konvent LCI sa nebude 
konať v Singapure
19/ Dňa 12.03.2020 nešťastným spôsobom napadli „hackersky“ náš web lci-d122.org 
viceguvernéri Čestmír Koželuha a Milan Ondruš za pomoci bývalého správcu webu Jana 
Haura. Na webe sa objavili informácie o prevzatí moci I.Viceguvernérom Čestmírom 
Koželuhom. Sekretár kabinetu nahlásil tento útok na Českú obchodnú inšpekciu a Políciu 
Českej republiky.
20/ Dňa 16.03.2020 bol web lci-d122.org obsahovo vrátený do stavu k dňu 10.03.2020.
21/ Rada medzinárodných riaditeľov LCI dňa 27.03.2020 rozhodla o zrušení Konventu v roku 
2020 a rozhodla, že nasledujúci 103. Medzinárodný Konvent LCI bude v roku 2021 
v Montreale.

Samozrejme, že sa toho od 3. Zasadnutia kabinetu D122 udialo o veľa viac, ale pokúsil som 
sa zhrnúť najdôležitejšie udalosti.
Ak som niečo pozabudol, vopred sa ospravedlňujem. Nebol to úmysel.

02.04.2020

Palo Mora
DG D122 2019-20


