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I. História lionského hnutia

Prvý Lions Club bol založený  na ustanovujúcom konvente v meste Dallas v Texase 
na  princípoch  spojenia  sociálnych  účelov  nezávislých  klubov,  k  zdokonaleniu 
komunity ako celku.
Melvin Jones, poisťovací agent z Chicaga, inicioval vznik národnej asociácie, ktorej 
cieľom  boli  sociálne  účely  a  práce  pre  komunitu.  Ešte  v  tom  istom  roku  boli 
schválené stanovy, smernice, ciele a etický kódex Lionov.

1920 Organizácia sa stáva medzinárodnou vďaka klubu založenému v Kanade. Neskôr 
vznikli kluby v Mexiku, Číne a na Kube.

1925 Na konvente v Cedar Pointe boli po prvý raz Lioni nazvaní Rytieri slepých.

1926 Vzniklo už 1 183 klubov so 60 000 členmi.

1945 V  tomto  roku  pomáha  Lions  Clubs  International  formovať  sekciu  nevládnych 
organizácií  pri  Organizácii  spojených  národov  a  svoju  konzultačnú  úlohu  si 
zachováva dodnes.

1948 Vznikajú prvé kluby v Európe (vo Švédsku)

1952 Vznikajú prvé kluby v Japonsku.

1954 Konvent prijíma heslo "We serve" (Slúžime).

1967 Bol založený prvý mládežnícky LEO klub pre mládež vo veku 12 – 29 rokov.

1968 Založenie nadácie Lions Clubs International Foundation.

1987 Členkami lionských klubov sa stávajú aj ženy (do tej doby bolo členstvo v kluboch 
výhradne pánskou záležitosťou).

1989 Zakladajú  sa prvé  kluby v postkomunistických krajinách –  Maďarsku,  Poľsku a 
Estónsku.

1990 V máji  je  založený prvý lionský klub  v  Prahe,  v  decembri  v  Bratislave.  Aj  po 
rozdelení Československa zostávajú lionské kluby v spoločnom Česko-Slovenskom 
distrikte.
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II. Lions Clubs International - District 122

bol 

založený dňa 18. januára 1992 v Prahe. K 1. januáru 2012 mal 1014 členov v 46 kluboch. Z 
toho v Českej republike je 631 členov v 26 kluboch, v Slovenskej republike je 383 členov v 
20 kluboch. V distrikte sú taktiež 2 leocluby pre mládež, a to v Tábore a Nitre. Sekretariát 
Districtu 122 má sídlo v Prahe. Na čele distriktu je guvernér, radu distriktu ďalej tvoria 1. a 2. 
viceguvernér,  sekretár,  pokladník,  a  členovia.  V  kabinete sú  ďalej  menovaní  regionálni  a 
zónoví chairmani, zmocnenci pre špeciálne činnosti a zmocnenci pre projekty. Každoročne je 
zvolávaný  konvent,  na  ktorom je  volený  nový  guvernér  a  1.  viceguvernér,  je  hodnotená 
činnosť  za  uplynulý  rok  a  sú  stanovené  ciele  pre  ďalší  rok.  Sekretariát  priebežne  rieši 
záležitosti klubov s príslušnými funkcionármi, aktívne spolupracuje s guvernérom distriktu a 
členmi kabinetu a vybavuje administratívu distriktu. Podieľa se na organizačných prípravách 
zasadaní  kabinetu,  na  príprave  materiálových  podkladov  konventu,  koordinuje  distriktné 
projekty podľa pokynov zmocnencov, vydáva úspešný časopis LION. Zabezpečuje taktiež 
mezinárodnú komunikáciu v rámci LCI a kontakt s centrálou. Distrikt a jeho projekty bol 
mnohokrát  podporený zo zdrojov lionskej nadácie. Distrtikt sám potom rozbehol niekoľko 
projektov. 

III. História Lions Clubu Banská Bystrica. 
Klub bol založený v roku 1992 podľa štatútu Medzinárodného združenia Lions Clubs a prijatý 
do štruktúry Lions Clubs International v marci 1993 za výdatnej podpory krstného otca Lions 
Club Bratislava. Jeho vznik inicioval MUDr. Milan Urbáni, CSc, MPH, ktorý sa stal jeho 
zakladajúcim prezidentom.
Ciele Lions Clubu v Banskej Bystrici boli od začiatku stanovené v súlade s Cieľmi a 
poslaním Lions Clubs International a Etickým kódexom liona na podporu osôb alebo 
skupín  ľudí,  ktorí  pomoc  potrebujú,  pričom  sa  predpokladala  jednoznačná 
dobročinnosť.
Na uskutočnenie svojich cieľov klub organizoval prednášky, dobročinné akcie, semináre a 
pod., pričom potrebné prostriedky získaval z členských poplatkov, darov a iných príspevkov.
Aktivity Lions Clubu Banská Bystrica sa vyprofilovali do štyroch hlavných programov, 
ktorými v súčasnosti organizuje svoju charitatívnu činnosť: 

1. Program pomoci deťom a mládeži, 
2. Program pomoci starším a opusteným, 
3. Program pomoci telesne postihnutým, 
4. Program pomoci ľuďom v mimoriadnej núdzi.
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Program pomoci deťom a mládeži
Klub finančne podporoval Onkologické centrum Detskej kliniky NsP F. D. Roosevelta (1994-
1996) a  Dojčenecký ústav v Banskej  Bystrici  (1995-1996).  Prispieval na nákup učebných 
pomôcok, organizáciu rôznych spoločenských udalostí a poznávacie zájazdy na Slovensku i v 
zahraničí pre deti v Osobitnej škole internátnej (1994-1998) a Detskom domove v Banskej 
Bystrici  (1996).  Od  roku  1996  finančne  sponzoruje  vianočný  a  letný  futbalový  turnaj 
mladšieho dorastu  pod názvom Stop proti  drogám!  Finančne  prispel  študentke  Akadémie 
umení  v  Banskej  Bystrici  na  študijný  pobyt  v  Londýne  (2000),  na  zabezpečenie  účasti 
študenta  Konzervatória  J.  L.  Bellu  v  Banskej  Bystrici  na  medzinárodnej  súťaži  Anglo-
Czechoslavak Trust v Londýne a na nákup hudobného nástroja pre Konzervatórium. Od roku 
1995  sa  klub  pravidelne  podieľa  na  organizovaní  medzinárodného  futbalového  turnaja 
mladších žiakov Pohár dr. Jozefa Vengloša v Banskej Bystrici, na ktorom sa zúčastňujú aj 
významné osobnosti slovenskej politiky, kultúry a športu.

Program pomoci starším a opusteným
Klub finančne podporoval Dom Matky Terezy v Banskej Bystrici (1997-1998). Od roku 1993 
pravidelne finančne i organizačne prispieva na spoločenské a kultúrne podujatia v Domove 
dôchodcov a domove sociálnych služieb v Banskej Bystrici (Mesiac úcty k starším, Fašiangy, 
Annabál, Máriabál, Mikulášsky večer, oslavy narodenín a pod.).

Program pomoci telesne postihnutým
Klub pravidelne spolupracuje so ZO Slovenského zväzu sluchovo postihnutých v Banskej 
Bystrici,  ktorému venuje  od  roku 1997 finančný  výťažok  z  predaja  Vianočného  punču  a 
zároveň  sa  podieľa  na  organizovaní  sociálno-rehabilitačných,  kultúrnych  a  športových 
podujatí zväzu. V roku 2000 finančne prispel na zakúpenie akustického prístroja pre sluchovo 
postihnutých.  Od  r.  2002  organizuje  a  finančne  podporuje  dobročinné  predstavenie 
ojedinelého divadla na Slovensku Divadla z pasáže v Banskej Bystrici, ktorého herecký súbor 
pozostáva z mentálne postihnutých ľudí.

Program podpory ľuďom v mimoriadnej núdzi
Klub venoval finančný obnos obci OBIŠOVCE, ktorá bola postihnutá záplavami.
Okrem týchto hlavných pilierov klub podporuje aj oblasť kultúry v meste. Finančnou čiastkou 
prispel na činnosť Bábkového divadla a Opery Divadla J. G. Tajovského v Banskej Bystrici 
(2001).

IV.  Zahraničné kontakty
Kontakty so  zahraničím klub udržuje  predovšetkým prostredníctvom výmenných  pobytov 
mládeže.  V uplynulých  desiatich  rokoch  bolo  do  zahraničia  vyslaných  42  účastníkov  do 
rôznych krajín sveta (napr. do Južnej Ameriky, Aljašky, Austrálie, Japonska, USA, Kanady a 
do celej Európy). Klub na druhej strane prijal 24 detí z rôznych krajín, ktoré sa oboznamovali 
s  krásami  a  životom  na  Slovensku.  Na  pobyt  v  našich  rodinách  klub  prijal  množstvo 
pozitívnych  ohlasov  najmä  z  Japonska,  Fínska,  Francúzska,  Nórska  a  pod.
V roku 1997 bol klub organizátorom a sponzorom I. medzinárodného campu Ružiná, ktorého 
sa zúčastnilo 28 detí zo 17 krajín.
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Klub udržuje priateľské kontakty aj so zahraničnými klubmi, najmä však s Lions Clubom vo 
Váci v Maďarsku, s ktorým pravidelne organizuje futbalový turnaj. V Banskej Bystrici sa v 
roku 2002 uskutočnilo stretnutie (jumeláž) členov dištriktu FON 111 z Bavorska s distriktom 
122.

V.  Klubová činnosť
Lions Club Banská Bystrica pomáhal zakladať kluby v Košiciach (1997), Brezne (2000) a vo 
Zvolene (2000). Udržuje s nimi priateľské a spoločenské kontakty na rôznych kultúrnych a 
športových  podujatiach.  Spoločnými  stretnutiami  sa  snaží  aj  o  vytváranie  priateľského 
prostredia  s  Rotary Clubom Banská Bystrica,  ale  aj  s  rôznymi významnými osobnosťami 
nielen mesta Banská Bystrica, ale celého Slovenska.
Lions Club Banská Bystrica za desať rokov svojej existencie prispel na charitatívne účely v 
sociálnej, zdravotnej, kultúrnej,  vzdelávacej  a športovej oblasti  v Banskej Bystrici  a okolí 
približne vo výške pol milóna korún.
Zakladajúcemu prezidentovi Lions Clubu Banská Bystrica udelil za svoju činnosť prezident 
Lions Clubs International v USA vyznamenanie Extension Award, ďalší  traja členovia boli 
ocenení vyznamenaním Lions Clubs International, Česká a Slovenská republika, Dištrikt 122 
za prácu s mládežou a za zásluhy o rozvoj Lions Clubu.

Etický kódex

Hľadať úspech a žiadať primeranú odmenu či úžitok ako niečo, čo mi právom 
náleží, avšak neusilovať o žiadny úžitok alebo úspech za cenu straty sebaúcty 
hľadaním výhod, ktoré mi nenáleží.

Svojou vierou v dôstojnosť svojho povolania preukazovať činorodú snahu, aby 
som si zaslúžil uznanie, že som niečo vykonal

Mať na mysli, že pre vybudovanie vlastnej existencie nie je nutné zničiť  
existenciu niekoho iného, byť lojálny k svojim klientom a obchodným 
priateľom a pravdivý sám k sebe.
Pri vzniku pochybností o čistote a spravodlivosti svojho postoja či konania voči  

svojim blížnym, hľadať dôvod pochybností predovšetkým u seba.
V priateľstve vidieť cieľ a nie prostriedok na dosiahnutie cieľa. Chápať, že pravé  
priateľstvo nie je merané službou jedného druhému, že skutočné priateľstvo nič  
neočakáva, službu však prijíma v tom duchu, v akom bola preukázaná.

Byť si vždy vedomý svojich povinností občana voči svojmu národu, svojej zemi 
a svojej obci. Svojim postojom, slovom a skutkami prejavovať neotrasiteľnú 
vernosť a veľkoryso im venovať svoje schopnosti a možnosti

Pomáhať svojim blížnym, útechou nešťastným, podporou slabým a svojim 
majetkom tým, ktorí to potrebujú
S kritikou byť obozretný a s chválou štedrý. Budovať, nie ničiť
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