STANOVY AMERICKEJ OBCHODNEJ KOMORY
V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

AmCham

-1-

OBSAH

ČLÁNOK 1

Založenie Americkej Obchodnej Komory

ČLÁNOK 2

Trvanie Komory

ČLÁNOK 3

Názov, sídlo a oblasti činnosti

ČLÁNOK 4

Úlohy

ČLÁNOK 5

Finančné prostriedky

ČLÁNOK 6

Použitie finančných prostriedkov

ČLÁNOK 7

Ručenie

ČLÁNOK 8

Členstvo

ČLÁNOK 9

Práva a povinnosti členov

ČLÁNOK 10

Ukončenie členstva

ČLÁNOK 11

Orgány komory

ČLÁNOK 12

Komisie

ČLÁNOK 13

Rozhodcovská komisia

ČLÁNOK 14

Zamestnanci

ČLÁNOK 15

Audítori

ČLÁNOK 16

Doplnky

ČLÁNOK 17

Likvidácia komory

ČLÁNOK 18

Vznik komory

ČLÁNOK 19

Finančný rok

ČLÁNOK 20

Platnosť stanov

AmCham

-2-

ČLÁNOK 1
ZALOŽENIE AMERICKEJ OBCHODNEJ KOMORY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
Americká obchodná komora v Slovenskej republike (SR) („Komora“) s registrovaným
sídlom Hotel Crowne Plaza, Hodžovo námestie 2, 816 25 Bratislava, Slovenská
republika bola založená v súlade so zákonom 83/1990 a registrovaná na Ministerstve
vnútra Slovenskej republiky 19. mája 1994.
ČLÁNOK 2
TRVANIE KOMORY
Komora bola založená na dobu neurčitú.
ČLÁNOK 3
NÁZOV, SÍDLO A OBLASTI ČINNOSTI
A. NÁZOV
Názov organizácie je „Americká obchodná komora v Slovenskej republike“ (ďalej
uvádzaná ako „Komora“).
B. SÍDLO
Komora je registrovaná ako občianske združenie so sídlom v Bratislave.
C. OBLASTI ČINNOSTI
Komora je nezávislým, nepolitickým a neziskovým združením fyzických a právnických
osôb. Jej činnosť bude vykonávaná v rámci Slovenskej republiky. Je povolené
zakladanie pobočiek alebo odvetvových organizácií. Komora je neziskovou
organizáciou.
ČLÁNOK 4
ÚLOHY
A. ÚLOHY KOMORY SÚ TIETO:
1. Rozvoj hospodárskych vzťahov medzi Slovenskou republikou („SR“)
a Spojenými štátmi americkými („USA“) v oblasti obchodu, priemyslu,
poľnohospodárstva, financií, dopravy, techniky, odbornej činnosti a ďalších
súvisiacich činností.
2. Snaha o konštruktívne riešenie problémov obchodu v rámci hospodárskych
vzťahov medzi SR a USA.
3. Ochrana a podpora spoločných hospodárskych záujmov jej členov.
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4. Reprezentácia, vyjadrenie a uplatňovanie názorov členov Komory na všetky
otázky v ekonomickej, obchodnej, finančnej, priemyselnej oblasti a ďalších
príbuzných oblastiach.
5. Zbieranie a
rozširovanie informácií z oblasti obchodu, priemyslu,
poľnohospodárstva, dopravy, techniky, odbornej činnosti, daní a zákonov
z daňovej oblasti, ekonomiky a podobných tém.
6. Napomáhať svojou neobchodnou a neziskovou činnosťou svojim členom
v obchodnej činnosti a podnikom v SR pri dosahovaní ich oprávnených
nárokov.
7. Udržiavanie dobrých vzťahov s Obchodnou komoru USA a ostatnými
obchodnými komorami alebo obchodnými združeniami USA so sídlom tamtiež
alebo inde.
8. Využívanie a uplatňovanie všetkých zákonných prostriedkov uľahčujúcich
dosahovanie uvedených cieľov.
B. ČINNOSŤ PRI PLNENÍ ÚLOH ZDRUŽENIA
Za účelom plnenia svojich úloh bude Komora v neustálom styku so svojimi členmi,
hospodárskymi podnikmi a organizáciami ako aj štátnymi inštitúciami v SR a USA.
Základnými činnosťami, ktoré má Komora pri plnení svojich úloh využívať sú tieto:
1. Nadviazanie stykov medzi podnikmi a súkromnými osobami v SR a USA.
2. Získavanie a poskytovanie informácií o hospodárskych vzťahoch medzi SR
a USA.
3. Vytvorenie a udržiavanie knižnice hospodárskej problematiky, obsahujúcou
aktuálnu dokumentáciu o obchodných a ekonomických otázkach v SR a USA.
4. Organizácia činnosti, seminárov.
5. Spolupráca s kompetentnými vládnymi orgánmi USA aj SR v aktuálnych
otázkach v oblasti ekonomiky, obchodu, priemyslu, poľnohospodárstva, financií,
dopravy, techniky, odborných činností, daní a ďalších príbuzných oblastí.
ČLÁNOK 5
FINANČNÉ PROSTRIEDKY
Finančné prostriedky, nevyhnutné pre plnenie svojho nekomerčného poslania, budú
získavané z týchto zdrojov:
1. Členské príspevky
2. Dary, poskytované sponzormi publikácií Komory
3. Poplatky za poskytovanie rozličných služieb, a
4. Iné poplatky podobného druhu.
Výšku členských a iných príspevkov navrhuje finančný výbor a schvaľuje Rada
riaditeľov. Členské príspevky nebudú v žiadnom prípade preplácané.
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ČLÁNOK 6
POUŽITIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV
Finančné prostriedky budú využívané v týchto oblastiach:
1. Riadenie komory
2. Pre plnenie úloh Komory (podľa článku 4) a
3. Podľa kompetencií svojich orgánov v súlade s článkom 11.
ČLÁNOK 7
RUČENIE
Ručenie za záväzky Komory je obmedzené výškou jej aktív. Členovia ani funkcionári
nepreberajú osobnú zodpovednosť za akékoľvek záväzky Komory.

ČLÁNOK 8
ČLENSTVO
Členmi Komory sú fyzické a právnické osoby.
A. DRUHY ČLENSTVA
K prijatiu za člena Komory je potrebné bezúhonné postavenie v spoločnosti a jeho
akceptovateľnosť pre Komoru.
Členstvo v Komore je možné v týchto formách:
1. Zakladajúci člen – kategória členstva doplňujúca kategórie nižšie uvedené pre
členov, ktorí založili Komoru. Toto ustanovenie platí pre pôvodných členov
prípravného výboru a všetkých, ktorí zaplatia členské do 30.apríla 1994 alebo
pred týmto dátumom a ktorí boli schválení Radou riaditeľov. Zakladajúci člen
má nárok na výhody, stanovené Radou riaditeľov.
2. Člen združenia – právnická osoba.
a. Patrón – právnická osoba (spoločnosť), ktorá platí najvyššiu kategóriu
členského príspevku. Patrón Komory má nárok na štyroch (4) zástupčov,
z ktorých každý má nárok na jeden hlas.
b. Korporátny člen – právnická osoba (spoločnosť) s celkovým ročným
hrubým príjmom, rovnajúcim sa alebo prevyšujúcim 1 (jeden) milión
amerických dolárov alebo ekvivalentnú sumu v slovenských korunách.
Korporátny člen združenia má nárok na troch (3) zástupcov
s hlasovacím právom.
c. Bežný člen – právnická osoba (spoločnosť) s celkovým ročným hrubým
príjmom neprevyšujúcim jeden milión amerických dolárov alebo

AmCham

-5-

ekvivalentnú sumu v slovenských korunách. Bežný člen Komory má
nárok na dvoch (2) zástupcov s hlasovacím právom.
d. Nezisková organizácia – právnická osoba – nezisková organizácia má
nárok na jedného (1) zástupcu s hlasovacím právom a rozsahu jedného
hlasu.
3. Člen združenia – fyzická osoba.
a. Fyzické osoby – Individuálni členovia (fyzické osoby) majú hlasovacie
právo a disponujú jedným hlasom.
b. Čestný člen – fyzická osoba, alebo inštitúcia, ktorá nie je členom Komory
na základe osobného príspevku k dosiahnutiu cieľov Komory. Čestný
člen je schválený Radou riaditeľov na základe návrhu Výkonného
riaditeľa alebo ktoréhokoľvek člena Komory. Čestný člen sa môže
zúčastňovať všetkých stretnutí Komory ako aj jej činnosti, nie je však
povinný platiť členské príspevky. Čestný člen nemá hlasovacie právo.
B. NADOBUDNUTIE ČLENSTVA
Členstvo v Komore sa nadobúda po predložení požadovanej prihlášky a ostatnej
dokumentácie podľa požiadaviek Rady riaditeľov. Potenciálni členovia musia taktiež
spĺňať oficiálne „členské kritériá“ tak, ako boli prijaté Radou riaditeľov. Členstvo je
úplné po schválení Radou riaditeľov a zaplatení členského príspevku v plnej výške,
podľa hodnoty členských poplatkov stanovených Radou riaditeľov. Prihlášky sa budú
posudzovať bez ohľadu na rasu, náboženstvo, pohlavie, národnosť, vek alebo
invaliditu. Prihlášku a členstvo je možné zamietnuť bez udania dôvodov; a preto sa
voči rozhodnutiu nie je možné odvolať.
ČLÁNOK 9
PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV
A. PRÁVA
1. Hlasovanie
Každý člen Komory má volebné právo v súlade s článkom 8 a je oprávnený
zúčastňovať sa na valnom zhromaždení Komory.
a. Zástupcovia členov
Každá právnická osoba, ktorá žiada o členstvo je povinná uviesť v prihláške
mená a adresy svojich zástupcov. Zástupcovia nemusia byť občanmi USA.
Akékoľvek zmeny v údajoch o zástupcoch člena je potrebné predložiť písomne
výkonnému riaditeľovi Komory.
b. Splnomocnenie
Každý člen alebo jeho zástupca, ktorý sa nemôže zúčastniť zasadnutia, môže
prostredníctvom písomného splnomocnenia hlasovať o akejkoľvek otázke,
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alebo písomným splnomocnením delegovať osobného zástupcu so všetkými
právami rokovať o problematike a plným hlasovacím právom za a v mene
člena. Oznámenie o tomto splnomocnení musí byť zaslané výkonnému
riaditeľovi Komory najmenej dvadsaťštyri hodín pred zasadnutím, na ktorom sa
predpokladá hlasovanie prostredníctvom splnomocnenia.
2. Voliteľnosť do úradov a funkcií
Člen komory s hlasovacím právom je oprávnený kandidovať za člena Rady riaditeľov
a funkcionára Komory.
C. POVINNOSTI
1. Podpora záujmov Komory
Každý člen je povinný chrániť záujmy a meno Komory a dodržiavať jej stanovy.
2. Príspevky
Každý člen je povinný platiť ročný členský príspevok ako aj ostatné poplatky, ktoré
je povinný vyrovnávať.

ČLÁNOK 10
UKONČENIE ČLENSTVA
Členstvo fyzickej osoby končí jej úmrtím, členstvo právnickej osoby končí jej
likvidáciou.
Členstvo fyzických alebo právnických osôb môže byť ukončené dobrovoľne alebo
vylúčením.
1. Vystúpenie člena musí byť oznámené písomne Rade riaditeľov, adresované
prezidentovi, v prípade jeho neprítomnosti, viceprezidentovi. Vystúpenie sa
stáva platným ihneď po prijatí príslušného oznámenia. Vystupujúci člen nemá
nárok na refundáciu členského príspevku na daný kalendárny rok a zodpovedá
za všetky svoje nesplnené povinnosti voči Komore.
2. Rada riaditeľov môže vylúčiť člena ak sa tento omeškal s platbou členských
alebo iných príspevkov počas obdobia, presahujúceho 3 mesiace, a to napriek
zaslaniu dvoch upomienok. Zodpovednosť za nezaplatený členský poplatok nie
je týmto výlučením ovplyvnená. Vylúčenie člena z dôvodu nezaplatených
príspevkov vstupuje do platnosti dátumom zaslania písomného oznámenia
členovi.
3. Rada riaditeľov môže vylúčiť člena za zanedbávanie povinností člena, nečestné
správanie alebo skutočnosť, že jeho ďalšie členstvo bude poškodzovať záujmy
Komory jednoduchou väčšinou hlasov Rady riaditeľov.
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ČLÁNOK 11
ORGÁNY KOMORY
Komora má tieto orgány:
1. Valné zhromaždenie
2. Rada riaditeľov
3. Výkonný výbor
A. VALNÉ ZHROMAŽDENIE
Valné zhromaždenie zasadá raz ročne.
Valné zhromaždenie zvoláva Prezident alebo v prípade neúčasti prezidenta, jeden
z vice-prezidentov. Pozvánky musia byť odoslané doporučene najmenej tridsať
kalendárnych dní (ďalej len „dní“) pred dňom zasadnutia valného zhromaždenia.
Miesto, čas a program valného zhromaždenia sú súčasťou pozvánky. Valnému
zhromaždeniu predsedá prezident alebo v prípade jeho neprítomnosti jeden z viceprezidentov.
Mimoriadne valné zhromaždenie sa môže konať kedykoľvek po zvolaní Radou
riaditeľov. Takéto zhromaždenie sa zvoláva na základe písomnej žiadosti pre
špecifický dôvod schválený aspoň väčšinou členov Rady riaditeľov, alebo na písomnú
žiadosť a pre špecifický dôvod schválený aspoň tretinou členov. Rada riaditeľov musí
na takúto požiadavku reagovať do tridsať dní..
Pokiaľ nie je stanovené inak, majú všetci členovia voľný prístup na všetky valné
zhromaždenia.
Uznášaniaschopné je každé zvolané valné zhromaždenie. Uznášať sa môže iba
o bodoch, uvedených v programe. Zmeny alebo doplnky v programe sú možné iba ak
o to písomne požiada jedna desatina členov aspoň štrnásť dní pred konaním valného
zhromaždenia. Oznámenie o takomto doplnku alebo zmene programu je potrebné
ihneď písomne oznámiť všetkým členom.
Právomoci valného zhromaždenia:
a. Voľba Rady riaditeľov;
b. Schválenie správy Rady riaditeľov;
c. Rozhodnutia ohľadne rozpustenia Rady riaditeľov;
d. Schvaľovanie návrhov zo strany Rady riaditeľov;
e. Schvaľovanie návrhov, podaných písomne dvadsať dní pred konaním
zhromaždenia v úrade Komory a zaradených do programu;
f. Rozhodnutia ohľadne zmien stanov;
g. Rozhodnutia vo veci ukončenia činnosti alebo zrušenia Komory;
h. Schválenie audítorov, navrhnutých Radou riaditeľov.
Pokiaľ nie je v týchto stanovách uvedené inak, rokovací poriadok valného
zhromaždenia sa riadi poriadkom, stanoveným v „Roberts Rules of Order, nové
vydanie“ (Róbertove poriadkové pravidlá). Posledným vydaním, ktoré bude k dispozícii
v deň registrácie komory, sa bude riadiť aj ustanovujúce valné zhromaždenie.
Pokiaľ nie je v týchto stanovách uvedené inak, sú uznesenia schvaľované jednoducho
väčšinou hlasov ak je prítomných najmenej 25 percent hlasov členov, vrátane hlasov
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splnomocnencov; v prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas prezidenta, v prípade jeho
neprítomnosti hlas predsedajúceho viceprezidenta.
V prípade ak nie je prítomný minimálny počet hlasov, zhromaždenie je odročené
najmenej na 14 dní po dátume konania oznámeného valného zhromaždenia. Dátum
konania zhromaždenia určuje prezident, v prípade jeho neprítomnosti viceprezident,
ktorého určí viceprezident odboru financií. O konaní nového valného zhromaždenia je
potrebné ihneď upovedomiť všetkých členov.
Nové valné zhromaždenie prijíma uznesenia jednoduchou väčšinou hlasov prítomných
členov, vrátane hlasov splnomocnencov, bez ohľadu na to, či je prítomný minimálny
počet členov; v prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas prezidenta, v prípade jeho
neprítomnosti hlas predsedajúceho viceprezidenta. Uznesenia, ktoré menia stanovy
ako aj uznesenia vo veci ukončenia činnosti a zrušenia komory, musia byť prijaté
dvojtretinovou väčšinou všetkých prítomných hlasujúcich členov komory na riadne
zvolanom valnom zhromaždení.
B. RADA RIADITEĽOV
S výnimkou prvej Rady riaditeľov (ďalej „Rada“), ktorá bude zostavená podľa
podmienok v časti stanov „Zostavenie Rady riaditeľov“, bude Rada zostavovaná
nasledovne. Rada je zložená z trinástich členov, ktorých volí valné zhromaždenie na
obdobie dvoch rokov. Prezident, jeden z viceprezidentov a väčšina Rady by mala byť
tvorená Americkými štátnymi občanmi. Členovia Rady budú periodicky menení. Prvá
voľba Rady sa uskutoční na prvom pravidelnom valnom zhromaždení v r. 1995. Šesť
členov bude volených na prvom pravidelnom valnom zhromaždení v nepárnom roku,
a zvyšných sedem členov bude volených na prvom pravidelnom valnom zhromaždení
v párnom roku.
Začínajúc úvodným rozšírením Rady o dve miesta v roku 2007 a dodatočnými dvoma
miestami v roku 2008, Rada pozostáva zo 17 Členov zvolených na Valnom
zhromaždení. Aby zloženie Rady bolo vyvážené a odzrkadlovalo zloženie členskej
základne, dve miesta v Rade budú vyhradené pre zástupcov spoločností z kategórie
Bežný člen. Aby bola zachovaná rovnováha v zložení rady, jeden zástupca
spoločnosti z kategórie Bežný člen bude dosadený v roku 2007 a druhý bude zvolený
v roku 2008 na Valnom zhromaždení.
Člen Rady zotrváva vo svojej funkcii až do zvolenia svojho následníka. Členovia alebo
bývalí členovia Rady môžu byť znovuzvolení. Svoje odstúpenie môžu členovia
kedykoľvek písomne oznámiť. Oznámenie o odstúpení sa zasiela prezidentovi Rady,
v prípade jeho neprítomnosti, do rúk jedného z viceprezidentov. Rada je oprávnená na
uvoľnené miesto zvoliť iného člena, ktorý sa uchádza o členstvo i pred ukončením
funkčného obdobia.
Rada sa riadi plánom činnosti.
Zasadnutia Rady sa zvolávajú štvrťročne alebo v termínoch, ktoré Rada uzná za
vhodné. Zasadnutia zvoláva prezident komory, v prípade jeho neprítomnosti jeden
z viceprezidentov. Zasadnutia musia byť oznamované najmenej štrnásť dní pred ich
konaním, s výnimkou, ak sa stretnutia týkajú súrnych záležitostí. Zasadnutia sa
zvolávajú do štrnástich dní, ak o to požiada jednoduchá väčšina členov Rady.
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Všetky otázky, prerokúvané Radou sú pre všetky zúčastnené strany dôverného
charakteru a zúčastnené strany ich nesmú využívať alebo prezrádzať akejkoľvek
osobe, firme alebo spoločnosti, ani uverejňovať alebo umožniť ich uverejnenie bez
predchádzajúceho súhlasu Rady riaditeľov.
Členovia Rady sú povinní ihneď odstúpiť zo svojej funkcie v týchto prípadoch:
a. Uplynutie ich funkčného obdobia;
b. Ak prestanú byť členmi;
c. Ak sú odvolaní z funkcie tromi štvrtinami hlasov Rady za nevhodné správanie,
ktoré nereprezentuje americkú obchodnú komunitu v SR;
d. Ak sú odvolaní z funkcie jednoduchou väčšinou hlasov prítomných členov na
riadne zvolanom valnom zhromaždení, alebo
e. Ak sa nezúčastnia 50 percent zvolaných stretnutí Rady počas ich funkčného
obdobia. Zástupca neprítomného člena sa nepokladá za právoplatnú náhradu.
Rada rozhoduje o otázkach, ktoré nie sú vyhradené iným orgánom komory. Rada je
uznášaniaschopná, ak je prítomná aspoň polovica členov. Pokiaľ nie je v týchto
stanovách uvedené inak, všetky otázky sa prijímajú jednoduchou väčšinou hlasov
prítomných členov, ak sa Rada zišla v minimálnom uznášaniaschopnom počte.
V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas prezidenta, v prípade jeho neprítomnosti
hlas predsedajúceho viceprezidenta.
Rada môže podľa potreby založiť alebo zrušiť Stálu alebo Dočasnú komisiu.
Úlohy Rady:
a. Stanovenie platov a odmeňovanie všetkých zamestnancov komory;
b. Kontrola a schvaľovanie ročnej správy na konci každého finančného roku;
c. Výber audítorov;
d. Rozhodnutia o kontrole a politike s ohľadom na program, ktorý komora finančne
podporuje;
e. Kontrola a schválenie ročnej finančnej správy audítorov;
f. Schvaľovanie nových členov
g. Rozhodovanie o vylúčení člena;
h. Rozhodovanie o všetkých záležitostiach, ktoré nie sú vyhradené iným orgánom
komory,
i. Prijímanie správ o činnosti komisií
j. Vytváranie a rušenie stálych a dočasných komisií a
k. Ustanovenie predsedu každej komisie.
C.

VÝKONNÝ VÝBOR

Výkonný výbor sa skladá z týchto funkcionárov:
1. Prezident
Prezident je volený Radou riaditeľov spomedzi jej členov.
Komoru zastupuje prezident, v prípade jeho neprítomnosti jeden z viceprezidentov,
podľa rozhodnutia prezidenta. Prezident dohliada na záujmy a činnosť Komory
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a zastupuje ju navonok. Prezident predsedá všetkým zasadnutiam Rady a Komory
a po schválení Rady vymenúva poradcov a personál.
Prezident podpisuje záväzné písomné vyhlásenia, v prípade jeho neprítomnosti túto
úlohu preberá jeden z viceprezidentov a viceprezident pre financie.
2. Viceprezidenti
Traja viceprezidenti sú volení Radou spomedzi jej členov.
V prípade Prezidentovej neprítomnosti by mal byť prezidentom ustanovený jeden
viceprezident, konať až do jeho návratu v jeho mene. V žiadnom prípade však
nemôže viceprezident vykonávať povinnosti prezidenta po dobu dlhšiu ako jeden
mesiac od prvého dňa prezidentovej neprítomnosti.
V prípade smrti alebo neprítomnosti prezidenta dlhšej ako jeden mesiac súčastný člen
Rady bude zvolený za výkonného prezidenta jednoduchou väčšinou hlasov Rady
Riaditeľov na riadne zvolanom zasadaní Rady konanom za účelom týchto volieb.
Výkonný prezident potom bude vykonávať túto funkciu až do:
a. ukončenia neprítomnosti prezidenta, alebo
b. ukončenia obdobia, na ktoré bol bývalý prezident ako člen Rady zvolený
3. Viceprezident pre financie
Viceprezident pre financie je volený Radou spomedzi jej členov.
Viceprezident pre financie vykonáva správu finančných prostriedkov, ktoré Komora
prijíma.
Viceprezident pre financie určuje ktorí členovia výkonného výboru (vrátane výkonného
riaditeľa) sú oprávnení podpisovať šeky a poukážky. Postup a výšku povolených súm
pre podpisové právo oprávnených osôb stanovuje Rada.
Viceprezident pre financie dohliada na správne vedenie účtov v súlade so zákonom
a Rade predkladá polročné správy o stave financií. Účty preverujú audítori, ktorých
navrhuje Rada a schvaľuje valné zhromaždenie. Viceprezident pre financie odovzdáva
svojmu nasledovníkovi všetky finančné prostriedky Komory a jej účtovné knihy.
4. Tajomník
Tajomník, táto funkcia by mala byť zastávaná osobou, ktorá vystupuje ako výkonný
riaditeľ a ktorá je ex-officio členom Rady a výkonného výboru, bez práva voliť.
Tajomník uchováva kompletné záznamy o činnosti Komory a Rady. Zodpovedá za
všetky záznamy o Komore, s výnimkou záznamov o financiách. Tajomník zodpovedá
za korešpondenciu, ktorú Komora zasiela a zúčastňuje sa na koordinácii programov
Komory.
5. Všetky aktivity výkonného výboru podliehajú Rade. Výkonný výbor o svojich
aktivitách podáva správy a konzultuje ich s Radou.
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ČLÁNOK 12
KOMISIE
A.

STÁLE KOMISIE

Členovia komisií sú členmi dobrovoľnými, ktorí vykonávajú túto činnosť v komisii (ách) bezplatne.
Každá z komisií sa stretáva v intervaloch podľa toho, ako to daná komisia uzná za
vhodné. Stretnutia komisií zvoláva ich predseda. Na rokovaní komisie sa musí
zúčastniť minimálne nadpolovičná väčšina jej členov. O problematických záležitostiach
sa rozhoduje jednoduchou väčšinou hlasov prítomných členov komisie. Člen komisie,
ktorý sa nezúčastní dvoch stretnutí v priebehu šesťmesačného obdobia, bude na
žiadosť predsedu zbavený členstva v tejto komisii. O obsadení uvoľneného miesta
v komisii rozhoduje jej predseda. Komisie skúmajú projekty a vypracúvajú správy
o nich ako aj o projektoch, ktoré môžu samy iniciovať. Uvedené správy sa predkladajú
Rade.
B.

DOČASNÉ KOMISIE

Dočasné komisie a ich predsedov môže vymenúvať prezident pri schválení Radou.
Členov komisie ustanovuje jej príslušný predseda. Každá z dočasných komisií sa
stretáva v intervaloch podľa toho, ako to daná komisia uzná za vhodné. Stretnutia
dočasných komisií zvoláva ich predseda. Rokovania komisie sa zúčastňuje minimálne
nadpolovičná väčšina členov dočasnej komisie.
Rozhodnutia o problematických záležitostiach sa prijíma nadpolovičnou väčšinou
hlasov prítomných členov.
Člen dočasnej komisie, ktorý sa nezúčastní dvoch stretnutí v priebehu
šesťmesačného obdobia, bude na žiadosť predsedu zbavený členstva v tejto komisii.
Voľné miesta v rámci komisie obsadzuje jej predseda.
Osobitné komisie skúmajú projekty a vypracúvajú správy o nich ako aj o projektoch,
ktoré môžu samy iniciovať. Uvedené správy sa predkladajú Rade.
ČLÁNOK 13
ROZHODCOVSKÁ KOMISIA
Všetky spory, ktoré vzniknú v dôsledku vnútorných vzťahov Komory, budú
rozhodované trojčlennou rozhodcovskou komisiou. Táto sa skladá z dvoch členov
Komory, z ktorých po jednom vymenúva príslušná strana sporu. Títo dvaja členovia
rozhodovacej komisie zvolia tretieho člena Komory za predsedu komisie. Ak sa obaja
vymenovaní členovia komisie nemôžu dohodnúť na osobe predsedu, predsedu
vymenúva prezident. Rozhodcovská komisia prijíma rozhodnutia jednoduchou
väčšinou hlasov. Rozhodnutie rozhodcovskej komisie je konečné, záväzné a niet proti
nemu odvolania. Rozhodcovská komisia musí postupovať v súlade s ustanoveniami
Obchodných rozhodcovských predpisov Americkej arbitrážnej asociácie. Členom
rozhodcovskej komisie budú preplatené iba vzniknuté náklady.
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ČLÁNOK 14
ZAMESTNANCI
Komora zamestnáva personál podľa svojej potreby. Ustanovenie funkcií a príslušných
platov podlieha schváleniu Radou. Pracovné miesta personálu sa obsadzujú podľa
potreby a príslušnej kvalifikácie, na základe menovania prezidentom po schválení
Radou. Komora je zamestnávateľom, poskytujúcim rovnaké možnosti a nediskriminuje
nikoho pri najímaní z dôvodu rasy, farby pokožky, náboženstva, pohlavia,
národnostného pôvodu, veku alebo fyzickej vady.
ČLÁNOK 15
AUDÍTORI
Audítori musia mať povolenú činnosť Slovenskou komorou audítorov, musia byť
navrhnutí Radou a schválení valným zhromaždením. Audítori preverujú účty Komory
a jej finančné údaje a vypracúvajú písomnú správu Rade a valnému zhromaždeniu.
ČLÁNOK 16
DOPLNKY
Akékoľvek navrhované doplnky k týmto stanovám sa predkladajú formou uznesenia,
navrhovaného Radou alebo najmenej 20 členmi a schvaľujú na riadnom valnom
zhromaždení dvomi tretinami hlasov prítomných členov. Oznámenia o akomkoľvek
navrhovanom doplnku sa rozosielajú všetkým členom spolu s pozvánkou na valné
zhromaždenie. Ak príslušné oznámenie nie je zaslané, o doplnku sa hlasuje na
nasledujúcom valnom zhromaždení po jeho riadnom oznámení.
ČLÁNOK 17
LIKVIDÁCIA KOMORY
O dobrovoľnej likvidácii komory je možné rozhodnúť iba na mimoriadnom valnom
zhromaždení, zvolanom za týmto účelom dvomi tretinami hlasov prítomných členov.
V prípade dobrovoľnej likvidácie Komory sa jej aktíva odovzdajú neziskovej
organizácii.
Výber predmetnej organizácie vykoná valné zhromaždenie po rozhodnutí o likvidácii
Komory.
Likvidácia Komory sa oznámi príslušným úradom Slovenskej republiky do siedmich
dní.
ČLÁNOK 18
VZNIK KOMORY
Komora sa zakladá prípravným výborom a niekoľkými pracovnými komisiami počas
niekoľkých zasadaní. Prvá Rada riaditeľov je volená ustanovujúcim valným
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zhromaždením. Prvé stanovy sú vypracúvané pracovnou komisiou, schvaľuje ich
Rada. Šiesti členovia prvej Rady riaditeľov majú jednoročné funkčné obdobie, ďalší
siedmi členovia dvojročné funkčné obdobie. Začiatok funkčného obdobia je 13.
novembra 1993. Po uplynutí funkčného obdobia sa výber Rady riaditeľov pre funkčné
obdobie riadi článkom 11 odsekom B týchto stanov.
ČLÁNOK 19
FINANČNÝ ROK
Finančný rok Komory sa začína prvý deň mesiaca január a končí v tridsiaty prvý deň
mesiaca december.

ČLÁNOK 20
PLATNOSŤ STANOV
Tieto stanovy schválilo Valné zhromaždenie Americkej obchodnej komory v SR
25.4.2007. Týmto strácajú platnosť stanovy vzaté na vedomie Ministerstvom vnútra
SR 12.5.2005 pod č. VVS/1-900/90-9670-3.
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