
Dôvodová správa k dokumentom 

predkladaným XXVIII. Konventu LCI - D 122, ČR a SR 

 

1. Dňa 6. januára 1992 rozhodla Rada medzinárodných riaditeľov Lions Clubs International 

o zriadení novej regionálnej geografickej štruktúry medzinárodnej asociácie Lions Clubs 

International umožňujúcej členom lionských klubov na území Českej republiky a 

Slovenskej republiky využiť právo na združovanie a používať v mieste svojej pôsobnosti 

zdroje organizačné, personálne, materiálne, finančné, ako aj know-how [vrátane inak 

Copyrightom Lions Clubs International chráneného emblému (loga), farieb, hesla a 

motta] medzinárodnej asociácie Lions Clubs International, ak toto používanie nie je v 

rozpore s pravidlami Lions Clubs International. Táto štruktúra má názov District D122, 

Česká republika a Slovenská republika. 

 

2. Náš doteraz spoločný dištrikt je stále provizórnym dištriktom, lebo za celú dobu svojej 

existencie sa nepodarilo naplniť požiadavky na vytvorenie riadneho dištriktu podľa 

pravidiel Lions Clubs International (35 klubov a 1 250 členov) či vypracovať a doručiť 

Medzinárodnej rade riaditeľov riadnu a kvalifikovanú žiadosť s prílohami 

odôvodňujúcimi redistricting (Feasibility study). 

 

3. Zánik federácie dvoch suverénnych štátov (Českej republiky a Slovenskej republiky), 

ktorá vznikla 1. 1. 1968 a v rôznych formách pretrvala až do 31. 12. 1992, zmeny v 

legislatíve Českej republiky a Slovenskej republiky, vyvolali potrebu zmien organizačnej 

štruktúry, ako aj snahu tieto zmeny realizovať. Výsledkom konsenzu bol v roku 2008 

vznik organizácie s medzinárodným prvkom so sídlom v Prahe, ktorá získala od 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky povolenie vykonávať činnosť prostredníctvom 

organizačnej zložky so sídlom v Bratislave, ktorej bolo pridelené IČO 45808457. V 

novembri 2019 pán  Pavol Mora podal, bez toho aby informoval aspoň svoj vlastný 

kabinet, do LCI žiadosť o rozdelenie dištriktu, ktorá však nemala požadovanú kvalitu a 

príslušné prílohy, takže sa ňou LCI odmietlo zaoberať. Aktivity pána Pavla Moru viedli 

k polarizácii lionského hnutia, pričom časť Lionov v Slovenskej republike začala 

požadovať vytvorenie samostatného dištriktu. Túto požiadavku odôvodňovali spočiatku 

neexistenciou povolenia slovenského spolku vykonávať činnosť na Slovensku a neskôr, 

keď bolo toto ich tvrdenie vyvrátené predložením výpisu o existencii organizácie s 

medzinárodným prvkom, argumentovali tým, že organizačná štruktúra je v rozpore so 

zákonom (pričom neposkytli o svojom tvrdení žiadny dôkaz a následná právna analýza 

potvrdila, že organizačná štruktúra je v súlade s právnymi poriadkami oboch republík, a 

súčasne nie je v konflikte s pravidlami LCI). Nasledoval dopyt tejto časti Lionov po 

samostatnom subjekte na území Slovenskej republiky a následne požiadavka na 

vytvorenie samostatného dištriktu na území Slovenska. Aj keď sa v rámci celého dištriktu 

tento dopyt ukázal ako menšinový, guvernér dištriktu Čestmír Koželuha sa napriek tomu 

rozhodol na ňu reagovať v duchu pravidiel demokracie a transparentnosti. Vymenoval 

Výbor pre vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti rozdelenia dištriktu (feasibility study) a 

poveril jeho členov touto úlohou. Zároveň uložil členom Výboru pre konštitúciu a stanovy 

pripraviť návrh novej platformy na území dištriktu, zodpovedajúcej ďalším legislatívnym 

zmenám, rešpektujúcej podnety prameniace z menšinového dopytu, a zároveň 

zodpovedajúcej možnostiam dištriktu samotného - novú organizačnú štruktúru. 

 

4. Východiskom pre úvahy o prípadnom redistrictingu bolo vypracovanie štúdie 

uskutočniteľnosti, existencie opakovanej (aj keď menšinovej) požiadavky skupiny 



slovenských Lionov, predovšetkým však negatívnu skúsenosť s postupmi doteraz 

aplikovanými v snahe rozdeliť dištrikt v nedávnej minulosti. 

 

5. Výbor pre štúdiu uskutočniteľnosti pracoval o 7 členoch. Vypracovanie trvalo takmer dva 

mesiace. Do feasibility study sa mohli zapojiť všetky kluby v dištrikte, vrátane klubov 

tzv. Asociácie. Aj keď asociačné kluby boli opakovane vyzývané k zapojeniu sa do 

štúdie, túto ponuku neprijali. Štúdia ukázala, že okrem asociačných klubov, žiadny ďalší 

klub v tomto období nemá záujem o redistricting. Pre prípad budúceho redistrictingu 

kluby, ktoré sa prieskumu zúčastnili, vyjadrili požiadavku, aby prípadný redistricting 

nemal dopad na finančné požiadavky voči klubom, a takisto zvlášť zvýšené požiadavky 

na personálnu angažovanosť. 

 

6. Na základe výsledkov štúdie, ako aj diskusií v kabinete boli stanovené nasledujúce 

zásady tvorby novej organizačnej štruktúry: 

 

- zásada rovnosti medzi klubmi, národmi a štátmi 

- zásada transparentnosti v organizačných zložkách v oboch krajinách 

- garancia kontinuity vzťahov, ktoré sú kvalitné a vzájomne vítané 

- ukončenie toxických vzťahov narúšajúcich riadnu lionskú činnosť 

- pochopenie súvislostí a súvzťažností vyplývajúcich z hybného momentu pre 

lionské hnutie  v našich krajinách odvíjajúceho sa od dátumu 6.1.1992 

- existencia spoločenskej objednávky na redistricting (aj keď menšinová) 

- tvorba riešení postavených na faktoch a argumentoch, nie na negatívnych emóciách 

a nepravdách 

- zamedzenie akýchkoľvek negatívnych vplyvov na financovanie dištriktu a 

oblastných projektov 

- zásada udržateľnosti esenciálnej kádrovej politiky dištriktu - reálne obsadzovanie 

pozícií v kabinete kvalifikovanými Lionmi najmenej po dobu 5 rokov 

- zásada udržateľnosti oblastných projektov, najmä projektu výmeny mládeže, a to 

ihneď od prvého roku nasledujúceho po redistrictingu 

- zrozumiteľnosť textov upravujúcich činnosť novej organizačnej štruktúry 

- stanovenie jasných podmienok pre redistricting 

 

7. Táto nová platforma má ambíciu nadviazať na dlhoročné spoločné tradície a na bohaté 

skúsenosti zo vzájomnej spolupráce svojich členov (klubov) na území oboch našich 

štátov. Rešpektuje potrebu solidarity a vzájomnej úcty pri súčasnom zachovaní 

dôstojného miesta v Lions Clubs International, dodržanie záväzku k zásadám Lions Clubs 

International, zásadám demokracie a humanizmu. Týmito dokumentmi vyjadrujeme 

presvedčenie, že dodržiavanie    a dôsledné napĺňanie týchto zásad tvoria základ slobody, 

transparentnosti a spravodlivosti. 

 

8. Pri spracovaní dokumentov sme sa dôsledne riadili pravidlami Lions Clubs International, 

normami medzinárodného práva, práva Európskej únie a právnymi predpismi oboch 

našich štátov. Vyjadrujeme nimi (najmä zmluvou o priateľských vzťahoch a spolupráci) 

úsilie o všestranný rozvoj vzájomných vzťahov a priateľskej spolupráce v duchu dobrého 

susedstva, to všetko v záujme zachovania a ďalšieho rozvoja všetkých kladných 

výsledkov doterajšej spolupráce lionských klubov v oboch našich štátoch. Zvláštna 

pozornosť bola venovaná kritériám pre budúci redistricting. Akákoľvek zmena 

organizačnej štruktúry v budúcnosti sa musí uskutočniť výlučne v prípade, že na území 

niektorého štátu dôjde k takému zvýšeniu členskej základne, jej kvality a počtu klubov, 



ktorá bude garantovať udržateľnosť nového dištriktu po všetkých stránkach. To znamená, 

aby nový dištrikt nemusel zvyšovať poplatky či už na činnosť alebo na projekty, najmä 

nie program výmeny mládeže, aby bol schopný                        a ochotný každý rok 

organizovať mládežnícky kemp, aby bol schopný udržiavať web, časopis, patričné PR 

a hlavne, aby toto všetko nestálo na pár jednotlivcoch. Akýkoľvek nový dištrikt musí byť 

schopný vyprodukovať dostatok kvalifikovaných členov na funkcie v kabinete 

(kvalifikačné predpoklady sú striktne určené pravidlami LCI), a to nielen na jeden rok, 

ale dlhodobo, najmenej po dobu 5 rokov. Dospeli sme k počtom  nižším, ako stanovujú 

požiadavky LCI. Najzávažnejšou zmenou je skutočnosť, že po splnení daných kritérií už 

téma redistrictingu nebude voľbou, ale povinnosťou guvernéra v lionskom roku, kedy k 

naplneniu kritérií dôjde. Daný guvernér bude musieť pripraviť projekt redistrictingu a ten 

predložiť na schválenie (alebo odmietnutie) najbližšiemu riadnemu konventu. 

 

9. Dospeli sme k záveru, že na organizačné a administratívne usporiadanie nášho dištriktu 

už nemožno aplikovať zákon o organizáciách s medzinárodným prvkom, ktorý bol v 

Českej republike zrušený a nahradený úpravou činnosti spolkov v občianskom 

zákonníku. Na Slovensku síce tento zákon stále platí, množstvo jeho ustanovení však ani 

po jeho novelizácii nie je v súlade s medzinárodným právom ani právom EÚ. Napriek 

tomu sme však museli vziať jeho existenciu do úvahy. 

 

10. Výbor pre konštitúciu a stanovy preto po niekoľko mesiacov trvajúcej práce na 

potrebných dokumentoch, po konzultáciách a pripomienkach vedenia dištriktu a za 

súčinnosti s radom Lionov s právnickým a ekonomickým vzdelaním, predkladá 

delegátom konventu nasledujúce novo navrhované usporiadanie: 

 

a. Na území oboch štátov bude existovať samostatný subjekt práva, ktorý bude vyvíjať 

svoju činnosť vždy na území daného štátu. V ČR teda zostane pôvodný spolok, ktorý 

bude pokračovať vo svojej činnosti, na Slovensku vznikne nové občianske združenie 

namiesto doterajšej organizačnej zložky bez právnej subjektivity. Všetky lionské 

kluby patriace do dištriktu 122, teda všetky české a slovenské kluby, budú členmi 

oboch týchto samostatných subjektov. Týmto spôsobom bude rešpektované zloženie 

dištriktu tak, ako bolo definované LCI pri jeho vytvorení a ako je evidované doteraz 

(teda v dvoch štátoch, ČR a SR). Súčasne právne predpisy oboch štátov umožňujú, 

aby členmi spolkov v ČR a členmi občianskych združení na Slovensku boli aj iné 

osoby (fyzické alebo právnické), než občania týchto štátov. 

 

b. Každý subjekt (spolok v ČR a občianske združenie v SR) bude mať samostatné 

stanovy, ktoré budú principiálne symetrické (rozdiel bude samozrejme                           v 

štatutárnom orgáne, v sídle, prípadne drobné zmeny vyplývajúce z rozdielnosti 

právnych úprav). Neoddeliteľnou súčasťou stanov oboch subjektov bude Konštitúcia 

a stanovy LCI - D 122, ČR a SR (táto norma je v podstate prekladom Vzorovej 

konštitúcie a stanov dištriktu schválenej a aktualizovanej LCI). 

 

c. Obidva subjekty uzatvoria zmluvu o priateľských vzťahoch a spolupráci, ktorou 

budú viazané po celú dobu jej platnosti a účinnosti. 

 

d. Zmluva o spolupráci obsahuje jasne a exaktne stanovené pravidlá pre prípadný 

budúci redistricting tak, aby sa uskutočnil na základe splnenia všetkých podmienok 

vyžadovaných pravidlami LCI, ale aby tiež garantoval životaschopnosť a 

udržateľnosť novovzniknutých dištriktov z hľadiska personálneho a súčasne z 



hľadiska dopadov na financovanie ich nákladov na prevádzku (administratívnych) a 

nákladov na ich projekty. 

 

11. Výhodou nového organizačného a administratívneho usporiadania nášho spoločného 

dištriktu na základe predkladaných dokumentov je okrem iného, že v situácii, kedy budú 

splnené podmienky pre rozdelenie dištriktu, a bude k takémuto kroku vôľa, môžu tieto 

dokumenty tvoriť plnohodnotný základ pre dva samostatné dištrikty, bez toho aby to 

vyžadovalo časovo náročné vypracovanie ďalších nových dokumentov. 

 

12. Veríme, že schválenie dokumentov predkladaných konventu prispeje k upokojeniu 

situácie v našom dištrikte, ku nastaveniu jasných a zrozumiteľných pravidiel pre jeho 

fungovanie v súčasnosti aj v blízkej budúcnosti. 

 

13. Predkladaný návrh samozrejme nebráni tomu, aby kedykoľvek ktorýkoľvek Lion, klub či 

skupina Lionov či klubov pripravil či pripravili vlastný projekt a presvedčili väčšinu 

ostatných o jeho výhodách v zmysle lionských pravidiel a slušnej diskusie. 

 

 

Výbor pre konštitúciu a stanovy 


