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Lions Clubs International - District 122 

Česká republika a Slovenská republika 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Združenie koná všeobecne prospešnú, dobročinnú a na zisk nezameranú činnosť, slúžiacu k 

presadzovaniu cieľov Lions Clubs International.  
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ČLÁNOK I 

Názov a sídlo  

1. Názov združenia je Lions Clubs International - District 122, Slovenská republika 

a Česká republika  (ďalej tiež len „združenie“). V skrátenej verzii je možné tiež 

použiť názov LCI - D122, SR a  ČR. 

2. Sídlom združenia je Panská dolina 963/47, 949 01 Nitra - Zobor. 

3. Združenie je zapísané v registri občianskych združení  Ministerstva vnútra 

Slovenskej Republiky pod č. VVS/1-900/90-61413 

4. Identifikačné číslo združenia je 53706331. 

5. Združenie je právnym nástupcom organizačnej zložky organizácie s medzinárodnym 

prvkom s názvom „LIONS CLUBS INTERNATIONAL – District 122 Česká 

republika a Slovenská republika“, sídlom Pri vinohradoch 326, 831 06 Bratislava, 

IČO 45808457. 

 

ČLÁNOK II 

Poslanie a ciele združenia 

1. Poslaním združenia je zaistiť správnu a organizačnú platformu pre lionské kluby na 

realizáciu ich záujmov a cieľov  pri pomoci a službe svojej komunite.  

2. Poslaním združenia nie je dosahovanie zisku, poskytovanie priestoru na 

presadzovanie straníckej, náboženskej a sektárskej agendy, ani poskytovanie 

priestoru na presadzovanie individuálnych alebo skupinových záujmov a cieľov.  

3. Základným cieľom združenia je pomáhať pri organizácii, zakladaní (charterovaní)                       

a spravovaní lionských klubov na území Slovenskej republiky. 

4. Cieľmi združenia ďalej sú: 

a. Poskytnúť členom štruktúru a zdroje na napĺňanie a rozvoj cieľov členov 

združenia 

b. Vytvárať technicko-organizačné zázemie na: 

i.  budovanie priateľstva a vzájomného porozumenia medzi členmi združenia 

ii. podporu otvorenej diskusie medzi členmi združenia o akýchkoľvek témach, 

pričom jedinými nepovolenými témami sú stranícke diskusie a náboženské 

a sektárske témy.  

iii. tvorbu podmienok pre občanov ochotných pomáhať spoločnosti bez 

osobného finančného alebo iného osobného prospechu 

iv. presadzovanie vysokých morálnych štandardov v súkromí aj na verejnosti 

 

ČLÁNOK III 

Emblém, farby, heslo a motto 

1. Emblém asociácie, združenia a každého riadne charterovaného a plnoprávneho člena 

(lionského klubu) má túto podobu:  
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2. Používanie názvu asociácie, názvu združenia, názvu lionského klubu, emblému                       

a ďalších slovných i obrazových označení asociácie se riadi Medzinárodnou 

konštitúciou a stanovami Lions Clubs International.  

3. Farbami asociácie, združenia a každého plnoprávneho lionského klubu sú purpurová                   

a zlatá.  

4. Heslom asociácie a združenia je: Liberty, Intelligence, Our Nation’s Safety (Sloboda, 

vzdelanosť –  bezpečnosť našich národov). 

5. Mottom asociácie a združenia je: We Serve. 

 

ČLÁNOK IV 

Členstvo 

Zakladajúcimi členmi združenia sú členovia prípravného výboru.    

Členmi združenia môžu byť fyzické aj  právnické osoby, ktoré sú zároveň lionskými klubmi a 

ktoré: 

1.  vznikli v súlade s Medzinárodnou konštitúciou a stanovami (International 

Constitution and By – Laws) schválenými Lions Clubs International, so sídlom 300 

W 22nd Street, Oak Brook, Illinois 60523-8842, USA (ďalej v texte len Lions Clubs 

International), 

2. získali právnu subjektivitu podľa právnych noriem Slovenskej republiky alebo Českej 

republiky a 

3. boli autorizované (charterované) asociáciou Lions Clubs International a 

4. sú súčasne aj členmi Lions Clubs International. 

 

ČLÁNOK V 

Orgány združenia 

1. Orgánmi združenia sú štatutárny orgán a najvyšší orgán.  

2. Štatutárnym orgánom združenia je predseda regionu, ktorý jediný je oprávnený 

samostatne konať menom združenia. Predsedu regionu volí zhromaždenie delegátov, 

a to prostou väčšinou oprávnených delegátov.   

3. Najvyšším orgánom združenia je zhromaždenie delegátov.  

 

ČLÁNOK VI 

Zásady hospodárenia 

1. Základným príjmom združenia sú poplatky členov.  

2. Združenie môže prijímať dary, granty a dotácie. 

3. Združenie nemôže nadobúdať príjmy z hospodárskej činnosti. 

4. O výške poplatkov rozhoduje zhromaždenie delegátov. 

5. Výdaje združenia môžu byť použité len na tieto účely: 

a. vlastnú administratívnu a prevádzkovú činnosť združenia,  

b. všeobecne prospešnú, dobročinnú a na zisk nezameranú činnosť. 
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ČLÁNOK VII 

Záverečné ustanovenia  

1.   Všetka činnosť združenia se riadi týmito stanovami a Konštitúciou a stanovami Lions 

Clubs International – District 122 Česká  republika a Slovenská republika, ktoré tvoria 

jej neoddeliteľnú súčasť.   

2.   Združenie je výslovne oprávnené uzatvárať zmluvy o spolupráci s inými spolkami, 

ktoré majú rovnaké ciele a poslanie. 

3.   Tieto stanovy môžu byť menené len zhromaždením delegátov vždy len dvojtretinovou 

(2/3) väčšinou oprávnených delegátov.  

 

 

 

Tieto stanovy boli schválené zhromaždením delegátov (konventom) dňa 22.mája 2021 a tímto 

dňom nadobúdajú aj účinnosť. 

 

 

 

JUDr. Ing. Jaroslav Dobiš, Ph.D., v.r. 

predseda občianskeho združenia 

(štatutárny orgán) 

 

 


