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PRÍSPEVKOVÝ PORIADOK 
Lions Clubs International - District 122, 

Česká republika a Slovenská republika 

 
 

 
 

 

Tento príspevkový poriadok je vydávaný na základe Článku VIII odseku 4 Stanov Lions 

Clubs International - District 122, Česká republika a Slovenská republika a upravuje 

príspevky vyberané nad rámec ročného príspevku do administratívneho fondu dištriktu 

definovaného v Článku VIII odsek 1 Stanov LCI - D 122, ČR a SR. 

 

FOND NA MEZINÁRODNÚ VÝMENU MLÁDEŽE 

 

1. PRÍSPEVOK NA MEZINÁRODNÚ VÝMENU MLÁDEŽE 
Od každého lionského klubu v dištrikte je vyberaný ročný príspevok na hlavu (per capita) na 

náhradu výdavkov spojených s organizovaním medzinárodnej výmeny mládeže, vrátane 

medzinárodného kempu mládeže. Príspevok je 13 EUR za každého člena klubu, ak má klub 

20 a viac členov, a ak má klub menej ako 20 členov, 260 EUR za klub. Príspevok na náhradu 

výdavkov spojených s organizovaním medzinárodnej výmeny mládeže nie je povinný platiť 

klub, ktorý v danom roku organizuje medzinárodný kemp mládeže. 

 

2. PRÍSPEVOK ŽIADATEĽA O VÝJAZD 
Na zabezpečenie príjmov potrebných na úhradu nákladov spojených s vybavovaním žiadostí 

od žiadateľov a účastníkov medzinárodnej výmeny mládeže odchádzajúcich do zahraničia 

zaplatí klub za každého žiadateľa o výjazd príspevok 50 EUR v termíne do štrnástich (14) dní 

odo dňa odovzdania prihlášky na medzinárodnú výmenu mládeže. Ak nebude riadne podaná            

a zaplatená žiadosť o výjazd, a to aj napriek všetkej snahe, kladne vybavená, bude celý 

zaplatený poplatok vrátený klubu, ktorý poplatok zaplatil. 

 

3. POUŽITIE PRÍSPEVKU NA MEZINÁRODNÚ VÝMENU MLÁDEŽE 

Finančný fond vytvorený z príspevkov na medzinárodnú výmenu mládeže smie byť použitý 

výlučne na platenie výdavkov dištriktu spojených s organizovaním medzinárodnej výmeny 

mládeže a prevádzkou medzinárodného kempu mládeže. 

Prostriedky fondu sú príjmom vo fiškálnom roku, v ktorom boli zaplatené alebo zahrnuté do 

rozpočtu dištriktu. Zostatok finančných prostriedkov, ktoré neboli z fondu po zaplatení 
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všetkých výdavkov dištriktu spojených s organizovaním medzinárodnej výmeny mládeže, či 

prevádzkou medzinárodného kempe mládeže v danom roku vyčerpané, sa nevracia a je 

určený na úhradu budúcich výdavkov dištriktu spojených s organizovaním medzinárodnej 

výmeny mládeže alebo prevádzkou medzinárodného kempe mládeže v ďalšom období, ak 

konvent dištriktu nerozhodne inak. 

 

FOND NA MEDIÁLNU PREZENTÁCIU 

 

1. PRÍSPEVOK NA MEDIÁLNU PREZENTÁCIU 
Každoročne je vyberaný ročný príspevok vo výške 3 EUR za každého člena klubu (per capita) 

na náhradu výdavkov spojených s vydávaním elektronického časopisu a ročného periodika                 

v tlačenej podobe. 

 

2. POUŽITIE PRÍSPEVKU NA MEDIÁLNU PREZENTÁCIU 

Finančný fond vytvorený z príspevkov na vydávanie elektronického časopisu a ročného 

periodiká smie byť použitý výlučne na zaplatenie výdavkov dištriktu spojených s vydávaním 

elektronického časopisu a ročného periodika. 

 

Prostriedky fondu sú príjmom vo fiškálnom roku, v ktorom boli zaplatené alebo zahrnuté do 

rozpočtu dištriktu. Zostatok finančných prostriedkov fondu, ktorý nebol po zaplatení všetkých 

výdavkov dištriktu spojených s vydávaním elektronického časopisu a ročného periodiká                   

v danom roku vyčerpané, sa nevracia a je určený na úhradu budúcich výdavkov dištriktu 

spojených s vydávaním elektronického časopisu a ročného periodika, ak konvent dištriktu 

nerozhodne inak. 

 

PLATENÍ PRÍSPEVKU 

 

1. SPLATNOSŤ  

Oba príspevky sú splatné naraz spolu s prvou splátkou ročného príspevku do 

administratívneho fondu dištriktu, najneskôr do 10. septembra každého roka.  

 

2. NOVO CHARTEROVANÉ A REORGANIZOVANÉ KLUBY 
Novo charterované alebo reorganizované kluby platia oba príspevky v plnej výške, ak boli 

charterované či reorganizované v prvom polroku fiškálneho roka, tj. od 1. júla do 31. 

decembra, so splatnosťou k 31. decembru daného roka. Ak bol klub charterovaný alebo 

reorganizovaný v druhom polroku fiškálneho roka, tj. od 1. januára do 30. júna, tieto 

príspevky klub neplatí. 

 

3. VYBERANIE PRÍSPEVKU 
Tieto príspevky vyberá pokladník kabinetu (prípadne sekretár - pokladník kabinetu). 

Za riadne zaplatený príspevok sa považuje iba platba pripísaná na účet dištriktu a označená 

variabilným symbolom, prideleným pokladníkom kabinetu na príslušnej faktúre. 

 

 

VÝDAJE Z FONDU 

Akýkoľvek výdavok spojený s organizovaním medzinárodnej výmeny mládeže, prevádzkou 

medzinárodného kempe mládeže alebo s vydávaním elektronického časopisu a ročného 

periodika sa vykoná bankovým prevodom podpísaným pokladníkom kabinetu                             

a kontrasignovaných guvernérom dištriktu a obomi viceguvernérmi, ak sú oba úrady 
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viceguvernérmi v čase vystavenia bankového príkazu obsadené. V opačnom prípade postačí 

kontrasignácia iba jedného viceguvernéra a guvernéra dištriktu. 

 

ZMENY A DOPLNKY 

Každá zmena či dodatok tohto príspevkového poriadku musí mať písomnú formu a byť 

označená číslom poradia, v akom bola prijatá. 

Príspevkový poriadok možno meniť alebo dopĺňať iba uznesením riadneho konventu 

dištriktu, a to dvojtretinovou (2/3) väčšinou hlasov delegátov konventu na základe návrhu 

guvernéra dištriktu alebo prvého alebo druhého viceguvernéra dištriktu. 

 

Žiadna zmena alebo dodatok nemôžu byť konventu predložené a nemožno o nich hlasovať, 

pokiaľ sa s nimi nemal možnosť zoznámiť každý klub dištriktu najneskôr tridsať (30) dní pred 

dátumom konania konventu poštou alebo elektronickými prostriedkami komunikácie. Súčasne 

s doručením navrhovaných zmien alebo dodatku musí byť klubu oznámené, že o zmene či 

dodatku príspevkového poriadku bude daný konvent hlasovať. 

 

ÚČINNOSŤ 

Tento príspevkový poriadok nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia riadnym konventom 

dištriktu. Každý dodatok alebo zmena príspevkového poriadku nadobúdajú účinnosť 

okamihom skončenia konventu, na ktorom bol (a) prijatý (a), ak konvent nestanoví neskoršiu 

účinnosť. 

 

 

 

Tento príspevkový poriadok bol schválený XXVIII. konventom Lions Clubs International - 

District 122, Česká republika a Slovenská republika 22. mája 2021 

 

Čestmír Koželuha, v. r. 

guvernér dištriktu 

 


