
Správa o činnosti Global Action Team District GLT Coordinatora 2019-2020 

v lionskom roku 2019/2020 

 

Vážený pán guvernér Distriktu 122, vážení členovia kabinetu guvernéra, 

z pozície Global Action Team District - Global Leadership Team Coordinator 2019-2020 predkladám 
správu o činnosti v lionskom roku 2019/2020: 
 
1. na základe výziev LCI v rámci programu the Leadership Development Institute Grant Program s 

možnosťou čerpania grantu vo výške 500 USD na Zone Chair Training som prejavil záujem 
o vykonanie školenia Zone Chair Training a prihlásil náš Distrikt 122, zároveň zaevidoval v LCI žiadosť 
o udelenie predmetného grantu. LCI potvrdilo našu žiadosť o udelenie grantu s termínom vykonania 
školenia  Zone Chair Training v druhej polovici LY 2019/2020.  
Školenie Zone Chair Training vykonané v LY 2018/2020 za účasti Lions Clubs International D 119 
Hungary Miklos HORVATH-a, Past International Director  (2005-2007), Global Action Team (GAT) 
4C+4G Area Leader, Central And Eastern Europe Districted Countries, LC Budapest Cosmopolitan 
Secretary za aktívnej súčinnosti a pomoci Ladislava Balázsa a Jána Dudáša bolo hodnotené ako veľmi 
úspešné.  

2. na základe výziev LCI v rámci programu the Leadership Development Institute Grant Program s 
možnosťou čerpania grantu vo výške 1.200 USD na Emerging Lions Leadership Institute (ELLI) 
som prejavil záujem o vykonanie školenia Emerging Lions Leadership Institute (ELLI) a prihlásil náš 
Distrikt 122, zároveň zaevidoval v LCI žiadosť o udelenie predmetného grantu. LCI potvrdilo našu 
žiadosť o udelenie grantu s termínom vykonania školenia Emerging Lions Leadership Institute (ELLI)  
do 30.03.2020. 
Na základe potvrdeného priedelenia grantu mi z LCI bolo doručených 40 odznakov pre úspešných 
absolventov totho školenia, ktoré po preclení už mám u seba (colné poplatky som uhradil zvlastných 
finanačných prostriedkov). Zároveň podľa informácii LCI na účet nášho Distriktu 122 bolo zaslaných 
500 USD ako záloha na vykonanie tohto školenia. 
Z poslednej mojej komunikácie s LCI vyplýva stanvisko, že vzhľadom na súčasnú celosvetovú situáciu 
súvisicu s pandémiou koronavírusu COVID-19 nám v prípade záujmu predlžujú termín na vykonanie 
školenia Emerging Lions Leadership Institute (ELLI) do 01. augusta 2020, presunutie termínu 
nemá žiaden vplyv na čerpanie grantu, potrvdil som záujem aj naďalej vykonať predmetné školenie 
v posunutom termíne. LCI moju žiadosť prijalo a zaželalo veľa úspechov všetkým Lionom v D-122. 
V prípade záujmu prepošlem moju kominikáciu s LCI Sheila Adams, Program Manager of the Learning 
& Development Programs Grants, Learning & Development Programs Leadership Division. 

V prípade obidvoch grantov na základe výziev LCI v rámci programov the Leadership 

Development Institute Grant Program na Zone Chair Training a Emerging Lions Leadership 

Institute (ELLI)   o d p o r ú č a m  ich zrealizovať v prípade možností vzhľadom na súčasnú celosvetovú 
situáciu súvisicu s pandémiou koronavírusu COVID-19. 

  
S Lionským pozdravom We Serve 

 
LIONS CLUBS INTERNATIONAL   
Jaroslav Dzurik 
Global Action Team District GLT Coordinator 2019-2020 
Zone Chairperson – Košice 2019-2020 
D122 Czech Republic and Slovak Republic 

 

Home Club: I. Lions Club Košice 
profi@profesionalnadrazobna.sk 
+421 902 320 800 

 

http://www.lionsclubs.org/
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Správa o činnosti Global Action Team District 122 
GMT Coordinator LY 2019-2020 

 
 

Vážený pán guvernér Distriktu 122, vážení členovia kabinetu guvernéra, 
 
z pozície Global Action Team District - Global Membership Team Coordinator 2019-2020 
predkladám správu o činnosti v lionskom roku 2019-2020:  

Na 1. zasadnutí kabinetu som podal informáciu o stave členskej základne D122, kde boli vyzvaní 
členovia kabinetu a prezidenti LC ku konkrétnym činom pre omladenie členov, nakoľko priemerný 
vek v D122 je 65 rokov. Upozornil som na vývoj demografickej krivky na území oboch štátov ako 
aj na fakt, že ak nechceme zaniknúť, s otázkou doplnenia a omladenia členskej základne sa 
musíme vážne zaoberať. 

Po návrate z Európa Fóra z Tallinu som informoval členov kabinetu ako aj prezidentov LC o priorite 
LCI, o možnosti a spôsobe vytvorenia špeciálnych klubov. Žiaľ I.VDG Čestmír Koželuha svojim 
negatívnym vystúpením a postojom k špeciálnym klubom negoval túto možnosť a iniciatívu. 

Po absolvovaní školenia bol som vymenovaný LCI za koordinátora pre založenie špeciálnych 
klubov. Požiadal som DG o možnosti vykonávať túto činnosť v D122, kto mojej žiadosti vyhovel 
a plne podporoval túto aktivitu.  

Boli absolvované viaceré stretnutia s možnými kandidátmi pre založenie špeciálnych klubov. 
Podarilo sa dohodnúť s vedením SZVvZ (združenie slovenských vojenských veteránov vo výslužbe) 
o vytvorení špeciálnych klubov. Majú však podmienku slúžiť výlučne len v slovenskom distrikte, 
preto túto otázku som konzultoval s vedením LCI v oblasti 4C a svojim odborným nadriadeným 
hlavným koordinátorom LCI pre vytvorenie špeciálnych klubov. Na základe ich odporúčania sme 
sa dohodli a v marci 2020 sme zahájili registračný proces pre 8 špeciálnych klubov na území SR 
v počte 260 členov.   

Na základe odporúčania LCI je treba ustanoviť v kluboch koordinátorov pre založenie menších 
skupín s rovnakým záujmom najmä z mladých členov „Branch club“, z ktorých v budúcnosti môžu 
vyrásť štandardné alebo špeciálne kluby.  

Ak táto činnosť I.VDG Čestmírom Koželuhom je hodnotená vo „Vyjádření k materiálům na jednání 
kabinetu 4.4.2020“, ako: „po celý rok nevyvíjel žádnou činnost, nesplnil ani jedinou povinnost 
uloženou mu stanovami (článek III, odstavec 6)“, prosím aby ste sa nad všetkým zamysleli. 

S lionským pozdravom „We Serve“ 

 

V Bratislave dňa 3.4.2020 

 

                                                                                                                    Ln.Ladislav Balázs 
                                                                                                    LCI Specialty club Coordinator for D122 
                                                                                                   Zone Chairperson Bratislava I. 2019-2020 
                                                                                                        Prezident LC Bratislava Pressburg  



LIONS CLUBS INTERNATIONAL - District 122 
PDG BOHUMIR KRATKY 

LCIF District Coordinator 2018-2021  
 __________________________________________________________________________________  

LCIF District 122 2019-2020 
  

- Prezentácia cieľov LCIF a aktuálnej Campaign 100 na zasadnutiach 1.,2. a 3. Kabinetu D122 
- Prezentácia cieľov LCIF a aktuálnej Campaign 100 na stretnutí prezidentov klubov v Brne 
- Prezentácia LCIF a aktuálnej Campaign 100 v časopise LION  
- Zasielanie hlásení a vybavovanie e-mailovej komunikácie s Matt Hughes Campaign Specialist, Campaign 

100 od 01.07.2019 do 25.03.2020 
- Zasielanie hlásení a vybavovanie e-mailovej komunikácie s Conner Swan Regional Development 

Specialist / Europe, Middle East, Africa od 26.03.2020 do 30.06.2020 
- V D122 nová členka spoločenstva Melvin Jones Fellow Vlasta Čamajová (1946316) od 10.02.2020 
- História District 122 LCIF DONOR SERVICES celkom $13,166.12 

o BANSKA BYSTRICA (55057) 
Jan Miskovic (2646582) $200.00, Jozef VALKY (2923048) $100.00, MILAN URBANI (182643) $100.00, Pavol Mora (2991551) $150.00 

o BANSKA BYSTRICA DIXON (97740) 
Unnamed $1,000.00 

o BRATISLAVA BONA FIDE (64130) 
Katarína Žiaková (4369544) $204.00 

o CESKE BUDEJOVICE (51054) 
Unnamed $230.00 

o HEART OF SLOVAKIA (78478) 
Bohumir Kratky MBA (1946329) $103.26, JAN LISKA (1946315) $350.00 

o KARLOVY VARY (51496) 
Unnamed $1,000.00 

o KOSICE (59930) 
Unnamed $100.00 

o NITRA (56141) 
Andrej Belaj (4145588) $100.00 

o PARDUBICE (61791) 
Unnamed $1,129.18 

o PLZEN BOHEMIA (58715) 
Alexandra Kozeluha (3824094) $100.00 

o PLZEN CITY (53463) 
Cestmir Kozeluha (2728008) $100.00, Eduard Satra (2646326) $70.00 

o PRAGUE HARTIG (55489) 
Unnamed $350.00 

o PRAGUE PRVNI (50952) 
Unnamed $200.00 

o PRAHA BOHEMIA (82736) 
Vojtech Trapl (1361177) $1,000.00 

o PRESOV (97896) 
Unnamed $1,000.00 

o TABOR (60418) 
Unnamed $2,875.00 

o ZILINA (64080) 
Milan Ondrus (3478994) $100.00 

o DISTRICT 122 (-1) District (Provisional)  
Unnamed $2,604.68 

 
- Odporúčanie LCI je ustanoviť Club LCIF Coordinator's v lionských kluboch. Úloha koordinátora 

klubu LCIF je slúžiť vo svojom klube ako zmocnenec pre medzinárodnú nadáciu LCIF, komunikovať 
s koordinátorom LCIF districtu 122. Zdieľať príbehy LCIF, motivovať ostatných členov, aby podporovali 
LCIF a svojou činnosťou podporiť rast humanitárnej práci na miestnej aj globálnej úrovni.  
 
 

dňa 01. 04. 2020 v Hliníku nad Hronom 
 
 

PDG Bohumír Krátky  
LCIF District Coordinator 2018-21 


