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LIST GUVERNÉRA – PDG BOHUMÍR KRÁTKY SEKRETÁR DISTRIKTU 122 
(66066) AJ GUVERNÉR ASKLC 
 
 

25.02.2020 
Vážené Lionky, Vážení Lioni, 

 
Rád by som sa s Vami podelil o informáciu, ktorá viacerých z vás zaujíma. 
Je to postavenie PDG Bohumíra Krátkeho v Distrikte 122 (66066). 
 
Pred nástupom do svojej pozície Guvernéra D122 (66066) som menoval do pozície Sekretár kabinetu 
na obdobie 1.7.2019-30.6.2020 PDG Bohumíra Krátkeho, nakoľko som presvedčený, že je to ten 
správny Lion, ktorý dokáže túto pozíciu zastávať bezproblémovo a je ochotný venovať tejto pozícii 
potrebné množstvo času. Nebolo potrebné žiadne zaškolenie, nakoľko s povinnosťami Sekretára sa 
oboznámil v pozícii Guvernéra D122 (66066). 
 
Po výzvach niektorých klubov, na odvolanie člena kabinetu, PDG Bohumíra Krátkeho z pozície 
sekretár kabinetu, z dôvodu údajného konfliktu záujmov, som rozhodol, že počas 3. zasadnutia 
kabinetu v Bratislave konanom 11.1.2020 nechám členov kabinetu vyjadriť svoj názor k tejto otázke. 
Preto som zaradil do programu bod: 3. Hlasovanie o odvolaní Sekretára kabinetu D122 MJF Bohumír 
Krátkeho (viac v prílohe Zápis z 3. kabinetu 11.1.2020). 
Počas zasadnutia PDG Bohumír Krátky informoval o činnostiach, ktoré zabezpečuje v pozícií Sekretára 
a zhodnotil stav členskej základne a aktivity klubov v D122 (66066) evidované v centrále LCI za 
obdobie 1.7.2019-31.12.2019 (viď príloha zápisu). 
Následne som uviedol, že s prácou Sekretára som spokojný a ten má moju plnú dôveru. Nie je v mojej 
právomoci odvolať žiadneho člena kabinetu. Podľa Stanov LCI D122 ČR a SR môžu však členovia 
kabinetu odvolať Sekretára 2/3 väčšinou. Pred hlasovaním som vyzval členov kabinetu, aby vyslovili 
svoje dôvody, pre ktoré by Bohumír Krátky nemal vykonávať činnosť Sekretára D122 (66066). Ani 
jeden z prítomných členov kabinetu nepredložil žiadny dôkaz, že konanie Sekretára je v rozpore s 
lionským konaním a že jeho konanie je v konflikte záujmov. Hlasovania o Odvolaní sekretára kabinetu 
LCI D122, ČR a SR počas zasadnutia 3.Kabinetu 2019-2020 dňa 11.01.2020 v DoubleTree by Hilton 
Hotel Bratislava sa zúčastnilo 29 členov kabinetu. Za odvolanie hlasovalo 0 členov, proti odvolaniu 
hlasovalo 23 členov a hlasovania sa zdržalo 6 členov kabinetu. 
Po hlasovaní som poďakoval za potvrdenie PDG Bohumíra Krátkeho v pozícii Sekretára kabinetu a 
konštatoval som, že ani jeden člen kabinetu z 29 hlasujúcich nebol za odvolanie, a to ma utvrdilo v 
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presvedčení, že výber Sekretára bol správny. Zároveň som uviedol, že považuje túto tému za uzavretú 
a nebudem s k nej vracať. 
 
 
Na ustanovujúcom zasadnutí Asociácie Slovenských Lionských Klubov (ASKLC) dňa 26.10.2019 v 
Beladiciach bol lion Bohumír Krátky schválený do pozície guvernér Asociácie.  
Asociácia sa svojim vznikom 12.11.2019 stala jedinou organizáciou, ktorá združuje Lionské kluby 
(Lions Clubs) na území SR, založené v súlade s platným originálnymi medzinárodnými stanovami 
(Constitution and By-Laws) schválenými Lions Clubs International, so sídlom 300 W 22nd Street, Oak 
Brook, Illinois 60523-8842, USA (ďalej len "LCI"), ktoré pristúpili k asociačnej dohode. Členovia ASKLC 
sú zároveň členmi Distriktu 122 (66066). 
Jedným z cieľov ASKLC je aj vznik samostatného provizórneho distriktu lionských klubov na území SR, 
čo nie je v rozpore s lionskými zásadami. Bohumír Krátky bol ustanovený do pozície Guvernér ASKLC 
do času, kedy bude Slovenskej republike pridelený samostatný distrikt. Následne bude na 
ustanovujúcom konvente nového distriktu zvolený delegátmi nový guvernér.  
 
Činnosť liona Bohumíra Krátkeho v pozícii Guvernér Asociácie v žiadnom prípade nie je smerovaná 
proti lionskému hnutiu a nebráni mu vo vykonávaní pozície Sekretára D122 (66066). 
 
S úctou 
 
 
 
 
 
         District Governor D122 2019-20 
 
Prílohy:  
1/ P1 zápis zo zasadnutia kabinetu LCI D122 ČR a SR 11.1.2020 v Bratislave 


