
From: ClubStatus [mailto:ClubStatus@lionsclubs.org]  
Sent: Wednesday, March 10, 2021 10:28 PM 

To: katarinakm@lc-d122.sk; alzbetam@lc-d122.sk; kamilm@lc-d122.sk; reallux@reallux.sk; 
soos@brikona.sk; stefan.zatko@gmail.com; saali@bobo.sk; zcermakova@csob.sk; 
jan.furak@gmail.com; jozefskultety@stonline.sk; info@1lc-bratislava.sk; ziakova@lionsclub-
bonafide.sk; sevcikova@lionsclub-bonafide.sk; repova@lionsclub-bonafide.sk; 

poliak.milanlo@gmail.com; elenarnaoudova@yahoo.com; placha@optixpartners.com; 
bohdana.machajova@gmail.com; karolinabadarova@gmail.com; marika.k@stonline.sk; 
mojmir.stastny@hotmail.sk; wwweu@centrum.sk; timea.oprchalova@gmail.com; lbalazs4@gmail.com; 

czadrok@gmail.com; jassovam8@gmail.com; danis.ivan@stvs.sk; filip@akra.sk; 
michalkic@partizan.sk; jan.liska@lcheart.org; bohumir.kratky@lcheart.org; 
vlasta.camajova@lcheart.org; jan.bohovic@icloud.com; kralovic@k-krby.sk; spin@spin.sk; 
jurajloy@gmail.com; fician@respect-slovakia.sk; danor@centrum.sk; profi@profesionalnadrazobna.sk; 

misa.bern@gmail.com; Jsombati@gmail.com; jan.sombati@gmail.com 
Cc: Daniel Isenrich; lions@rettby.ch; miklos@horvath-galik.hu; id.miklos.horvath@gmail.com; Heiko 
Dallmann; niels.schnecker@globalfininvest.com; Čestmír Koželuha; ondrus@lionsclub-zilina.sk; 

ciglansky@centrum.cz; Kingsbury, David; Marks, Mindy 
Subject: District 122 - Lions Clubs 

Vážení Lioni, 

právní divize (The Legal Division) (Lions Clubs International) se seznámila s obsahem 

dopisu, doručeného 8. března 2021, údajně stvrzeného 12 (dvanácti) Lions kluby distriktu 

122. Jak je vám známo, článek 4 Mezinárodních stanov (Lions Clubs International) stanoví 

následovně: 

Článek 4. POVINNOSTI KLUBU. Každý klub k tomu, aby se nacházel v řádném 

stavu (in good standing), musí:  

(a) vybrat od každého člena, s výjimkou jiné úpravy zde, minimální roční 

příspěvek k zaplacení mezinárodních a distriktních poplatků (samostatného 

distriktu, pod-distriktu anebo multi-distriktu) a jiných nákladů, které jsou 

nezbytné pro správu klubů.  

(b) předložit všechna pravidelná hlášení ústředí asociace, která mohou být 

vyžadována Radou mezinárodních ředitelů (the International Board of Directors).  

(c) řídit se Konstitucí (Constitution), Stanovami (by-laws) a Pokyny (the policy) 

Rady mezinárodních ředitelů (the International Board of Directors).  

(d) pokusit se řešit všechny spory vzniklé na úrovni klubu podle Postupu řešení sporu 

klubu (the Club Dispute Resolution Procedure) stanoveného, podle potřeby. 

Pokyny Rady mezinárodních ředitelů (International Board of Directors).  

Protože všechny lionské kluby distriktu 122 byly vyzvány ke splnění své povinnosti zaplatit 

dlužné příspěvky na distrikt dne 3. února 2021, ale níže uvedené lions kluby tak neučinily, a 

protože lions kluby, které jsou příjemci výše uvedené výzvy, nadále podporují nepovolenou 

„Lions“ entitu, byly níže uvedené lions kluby uvedeny do statutu quo (status quo) s 

okamžitou platností. 

Lions Club Banská Bystrica Dixon 

Lions Club Banská Bystrica Hron 

Lions Club Bratislava 

Lions Club Bratislava Bona Fide 

Lions Club Bratislava Dovina 

Lions Club Brezno 

Lions Club Krupina 

Lions Club Bratislava Istropolis 

Lions Club Bratislava Pressburg 

Lions Club Zvolen 

Lions Club Bratislava Golden Triangle 

Lions Club Košice Cassovia 
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Lions Club Banská Bystrica Zvolen Crystal 

Lions Club Bratislava Danubius 

Status quo je dočasné pozastavení působnosti zakládací listiny, oprávnění, výsad a povinností 

lionského klubu. Executive Administrator (výkonný ředitel) jednající jménem Rady 

mezinárodních ředitelů a divize, které určí, má pravomoc uvést lionský klub do statu quo 

nebo status quo zrušit. Účelem statu quo je pozastavit činnost klubu, který neplní povinnosti 

řádně charterovaného klubu, dokud nepomine důvod pro uvalení statu quo nebo klub nebude 

zrušen. Po dobu trvání statu quo klub není oprávněn:  

(1) poskytovat své službyꓼ  

(2) získávat jakýmikoli aktivitami finanční prostředkyꓼ  

(3) účastnit se distriktních, multidistriktních či mezinárodních akcí nebo seminářůꓼ  

(4) účastnit se jakéhokoli hlasování mimo klubꓼ 

(5) podporovat nebo nominovat kandidáta do distriktního, multidistriktního či 

mezinárodního úřaduꓼ  

(6) podávat měsíční výkaz členství a jiná hlášeníꓼ  

(7) sponzorovat Lions klub nebo organizovat Leo klub či Lioness klub.  

Klub ve status quo k opětovnému získání stavu in good standing musí:  

(1) odstranit důvod, pro který byl klub uveden do statu quo  

(2) zaplatit všechny dlužné položky na distriktní, multidistriktní či mezinárodní účty  

(3) je-li potřeba, odeslat řádný návrh na uvedení do předešlého stavu (Reactivation 

Report), v němž nahlásí změny členů a nositelů úřadůꓼ  

(4) návrh na zrušení statu quo může být podán kdykoli v průběhu roku. 

V tomto případě vezměte laskavě na vědomí, že všechny kluby jsou povinny zaplatí veškeré 

příspěvky na distrikt, které musí být řádně označeny jako “členský příspěvek“ (Membership 

dues). Jak bylo již dříve konstatováno, dlužné příspěvky nezahrnují příspěvek na časopis 

LION (LION Magazine fees) ani na mládežnický tábor (youth camp fees), které nebyly 

předepsány distriktem 122 v tomto fiskálním období. 

Vezměte laskavě na vědomí, že žádný Lions klub v distriktu 122 není oprávněn vyslat 

delegáty na konvent, pokud dluží příspěvky a není navrácen do stavu in good standing    

Vezměte současně laskavě na vědomí, že tato záležitost bude přezkoumána Radou 

mezinárodních ředitelů v dubnu 2021, kdy bude přezkoumán stav všech Lions klubů 

v distriktu a kdy kluby, které budou vykazovat dluh na příspěvcích, budou zrušeny. Proto lze 

doporučit každému charterovanému Lions (klubu), aby zajistil včasné zaplacení svých 

příspěvků na distrikt, aby se klub mohl zúčastnit konventu distriktu a hlasovat o záležitostech 

týkajících se distriktu.  

S pozdravem (Sincerely), 

Mindy Marks 
 

 Mindy Marks | Division Manager 
District & Club Administration Division 

Phone/Fax: 630-468-6874 |  Email: mindy.marks@lionsclubs.org  
Lions Clubs International 
300 West 22nd Street | Oak Brook, IL 60523 

 

Our response to COVID-19 
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