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ČLÁNOK I
ZALOŽENIE AMERICKEJ OBCHODNEJ KOMORY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
Americká obchodná komora v Slovenskej republike („Komora“), so sídlom Bottova 6067/1, 811 09
Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika, bola založená v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb.
o združovaní občanov („Zákon o združovaní občanov“) a registrovaná na Ministerstve vnútra
Slovenskej republiky dňa 19. mája 1994.
ČLÁNOK II
DĹŽKA EXISTENCIE KOMORY
Komora je založená na dobu neurčitú.
ČLÁNOK III
NÁZOV, SÍDLO A OBLASTI ČINNOSTI
A. NÁZOV
Názov organizácie je Americká obchodná komora v Slovenskej republike.
V skratke: „AmCham Slovensko“.
B. SÍDLO
Komora je registrovaná ako občianske združenie so sídlom Bottova 6067/1, 811 09 Bratislava-Staré
Mesto, Slovenská republika.
C. OBLASTI ČINNOSTI
Komora je nezávislým, nepolitickým a neziskovým združením fyzických a právnických osôb. Svoju
činnosť vykonáva v rámci územia Slovenskej republiky. Komora môže zakladať pobočky alebo
združenia pobočiek. Pobočky zriaďované Komorou môžu byť aj organizačné jednotky podľa § 11a
Zákona o združovaní občanov. Takto zriadené organizačné jednotky nebudú konať vo svojom mene.
Komora je neziskovou organizáciou.
ČLÁNOK IV
ÚČEL ZALOŽENIA KOMORY
A. ÚČELOM KOMORY JE:
1. Prehlbovať a podporovať rozvoj hospodárskych vzťahov medzi Slovenskou republikou („SR“),
Európskou úniou („EÚ“) a Spojenými štátmi americkými („USA“) presadzovaním zásad
právneho štátu a iných demokratických hodnôt a podporovaním inovácií a rozvoja v oblasti
obchodu, priemyslu, iniciatív zameraných na riešenie klimatických zmien, inovácií a
technológií, digitalizácie, financií, dopravy a ďalších súvisiacich oblastí a činností;
2. Chrániť a podporovať spoločné hospodárske, obchodné a spoločenské záujmy svojich členov;
3. Reprezentovať, vyjadrovať a presadzovať názory členov Komory na všetky druhy otázok v
ekonomickej, obchodnej, finančnej a priemyselnej oblasti a ďalších príbuzných oblastiach;
4. Usilovať sa o konštruktívne riešenie obchodných problémov týkajúcich sa obchodných vzťahov
medzi SR, EÚ a USA;
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5. Zhromažďovať a šíriť informácie z oblasti ekonomiky, obchodu, priemyslu, klimatických
zmien, inovácií a technológii, digitalizácie, financií, dopravy, odborných činností, daní,
súvisiacich zákonov a ďalších súvisiacich tém;
6. Poskytovať zdroje a napomáhať svojou nekomerčnou a neziskovou činnosťou svojim členom v
obchodnej činnosti so SR alebo zohľadňujúcich podniky v SR pri dosahovaní ich legitímnych
cieľov;
7. Udržiavať dobré vzťahy s Obchodnou komoru USA, orgánmi EÚ a inými obchodnými
komorami alebo obchodnými združeniami USA so sídlom v USA alebo inde; a
8. Uplatňovať všetky ostatné zákonné prostriedky, ktoré súvisia dosahovaním týchto cieľov alebo
im napomáhajú.
B. ČINNOSTI NA DOSIAHNUTIE CIEĽOV ZDRUŽENIA
Za účelom dosahovania svojich cieľov Komora udržiava stály kontakt so svojimi členmi, obchodnými
spoločnosťami a organizáciami, ako aj s agentúrami a úradmi v SR, EÚ a USA.
Základné činnosti, ktoré Komora využíva na plnenie svojich cieľov sú tieto:
1. Nadväzovanie kontaktov medzi podnikmi a súkromnými osobami v SR, EÚ s USA;
2. Získavanie a poskytovanie informácií o hospodárskych vzťahoch medzi SR, EÚ a USA;
3. Vedenie knižnice a online databázy pre obchodné záležitosti s aktuálnou dokumentáciou a
informáciami o obchodných a ekonomických otázkach v SR, EÚ a USA;
4. Rozvoj podnikania prostredníctvom organizovania konferencií, seminárov, diskusií za
okrúhlym stolom, webinárov a iných virtuálnych alebo osobných podujatí; a
5. Spolupráca s príslušnými orgánmi USA, EÚ a SR v otázkach záujmu z oblasti hospodárstva,
obchodu, priemyslu, klimatických zmien, financií, dopravy, technológií, odborných služieb,
daní a iných súvisiacich oblastí
ČLÁNOK V
FINANČNÉ PROSTRIEDKY
Finančné prostriedky potrebné na dosiahnutie nekomerčných cieľov Komory sa získavajú z týchto
zdrojov:
1. Členských poplatkov;
2. Darov od sponzorov publikácií a podujatí Komory;
3. Príjmov z organizovania podujatí a poskytovania špecifických služieb Členom; a
4. Iných súvisiacich poplatkov podobného druhu.
Členské poplatky a ostatné poplatky navrhuje výkonný výbor a schvaľuje predstavenstvo. Uhradené
Členské poplatky sa za žiadnych okolností nevracajú.
ČLÁNOK VI
POUŽITIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV
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Finančné prostriedky Komory sa použijú na:
1. Správu Komory;
2. Dosahovanie cieľov Komory (ako je zhrnuté v článku IV), a;
3. Podľa kompetencií orgánov uvedených v článku XI.
Členom Komory z titulu ich členstva nepatria žiadne podiely na zisku ani odmena.
ČLÁNOK VII
ZODPOVEDNOSŤ
Zodpovednosť za záväzky Komory je obmedzená majetkom Komory. Členovia ani funkcionári Komory
nenesú osobnú zodpovednosť za akékoľvek záväzky Komory.
ČLÁNOK VIII
ČLENSTVO
Členmi Komory sú fyzické a právnické osoby. Členstvo v Komore je dobrovoľné.
A. KATEGÓRIE ČLENSTVA
Na prijatie za člena Komory a na udržanie si členstva v nej musia mať jednotliví členovia bezúhonné
postavenie v spoločnosti a musia byť zároveň prijateľní pre Komoru.
Členstvo v Komore sa skladá z týchto kategórií:
1. Právnické osoby Ziskovo orientovaní členovia –
a. Patrón – Právnická osoba (obchodná spoločnosť), ktorá platí členské príspevky
najvyššej kategórie a má nárok na doplnkové služby od Komory podľa rozhodnutia
predstavenstva. Patrón má právo na štyri hlasy.
b. Korporátny člen – Právnická osoba (obchodná spoločnosť) má právo na tri hlasy.
c. Bežný člen – Právnická osoba (obchodná spoločnosť), ktorú možno považovať za malý
alebo stredný podnik (MSP) na základe kritérií stanovených predstavenstvom. Bežný
člen má právo na dva hlasy.
Neziskové organizácie –
a. Nezisková organizácia má právo na jeden hlas.
2. Fyzické osoby –
a. Individuálny člen – Individuálny člen (fyzická osoba) disponuje jedným hlasom.
b.

Čestný člen – fyzická osoba, ktorá nie je členom Komory ako uznanie za osobitná prínos
k dosiahnutiu cieľov Komory. Čestný člen je volený valným zhromaždením na návrh
výkonného riaditeľa alebo ktoréhokoľvek Člena Komory. Čestný člen sa môže
zúčastňovať na všetkých zasadnutiach a aktivitách Komory, nie je však povinný platiť
členské poplatky. Čestný člen nemá hlasovacie právo.
(všetci členovia spolu ako „Členovia“ a členovia s právom hlasovať ako „Hlasujúci
členovia“)
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B. NADOBUDNUTIE ČLENSTVA
Členstvo v Komore vzniká podaním prihlášky. V prihláške musia uchádzači o členstvo uviesť:
a. Právnické osoby – obchodné meno, sídlo a IČO;;
b. Fyzické osoby – meno a priezvisko, trvalý pobyt alebo bydlisko a číslo občianskeho
preukazu.
Predstavenstvo si môže vyžiadať aj ďalšie dokumenty a informácie a môže pozvať uchádzača o členstvo
na pohovor. Uchádzači musia spĺňať aj oficiálne „Kritériá členstva“ schválené predstavenstvom.
Kritériá členstva sú dostupné na www.amcham.sk/membership/become-member.
Uchádzači o členstvo musia výslovne prehlásiť, že súhlasia so stanovami Komory.
Členstvo vzniká po schválení predstavenstva a zaplatení členského poplatku v plnej výške, čase a
spôsobom stanoveným predstavenstvom. Prihlášky sa budú posudzovať bez ohľadu na rasu, farbu pleti,
náboženstvo, pohlavie, rod, národnosť, vek alebo zdravotné postihnutie. Prihlášku možno zamietnuť
alebo členstvo neudeliť bez uvedenia dôvodov; proti takýmto rozhodnutiam sa nemožno odvolať.
Členstvo v Komore sa obnovuje automaticky každý rok.
Výkonný riaditeľ vedie aktuálny zoznam všetkých Členov a Čestných členov Komory.
ČLÁNOK IX
PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV
A. PRÁVA
1. Hlasovanie - Každý Člen Komory má volebné právo v súlade s Článkom VIII a je oprávnený
zúčastňovať sa na valnom zhromaždení Komory.
a. Zástupcovia členov
Každá právnická osoba, ktorá žiada o členstvo, musí vo svojej prihláške uviesť mená a
adresy svojich zástupcov. Všetky zmeny zástupcov člena sa predkladajú písomne
výkonnému riaditeľovi.
b. Splnomocnenec
Každý Člen alebo jeho zástupca, ktorý sa nemôže zúčastniť zasadnutia, môže
prostredníctvom písomne povereného splnomocnenca hlasovať o akejkoľvek otázke,
alebo písomným splnomocnením poveriť osobného zástupcu, ktorý bude mať plné práva
rokovať o problematike a hlasovať za a v mene Člena. Oznámenie o takomto
splnomocnení musí byť doručené výkonnému riaditeľovi Komory pred zasadnutím, na
ktorom má splnomocnenec hlasovať.
2. Obmedzenie hlasovania – Člen nemá hlasovacie práva v prípade, ak predstavenstvo začne
proces podľa Článku X ods. 3 a počas obdobia od doručenia oznámenia predstavenstva o začatí
procesu podľa Článku X ods. 3 proti tomuto Členovi až do konečného rozhodnutia v súlade s
Článkom X ods. 3 a Etického Kódexu Komory.
3. Voliteľnosť do funkcie – Každý zástupca alebo nominant Hlasujúceho člena je oprávnený
uchádzať sa o členstvo v predstavenstve.
4. Účasť – Člen má právo
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a. zúčastňovať sa na zasadnutiach valného zhromaždenia;
b. navrhovať/predkladať návrhy na zasadnutiach valného zhromaždenia;
c. kontrolovať účtovnú a inú dokumentáciu; a
d. vo všeobecnosti sa aktívne podieľať na činnosti Komory.
B. POVINNOSTI
1. Podpora záujmov Komory
Každý Člen je povinný chrániť záujmy a reputáciu Komory a dodržiavať jej stanovy a Etický
Kódex Komory.
2. Poplatky
Každý Člen platí ročný členský poplatok ako aj ostatné poplatky, za ktoré je zodpovedný
(ďalej len „Členský poplatok“). Povinnosť platiť Členský poplatok sa každoročne
automaticky obnovuje.
(spolu ako “Členské povinnosti”)
ČLÁNOK X
UKONČENIE ČLENSTVA
1. Členstvo právnickej osoby zaniká stratou jej postavenia ako právnickej osoby. Členstvo fyzickej
osoby zaniká jej smrťou. Členstvo právnických a fyzických osôb môže zaniknúť dobrovoľným
vystúpením alebo vylúčením.
2. Písomné oznámenie o vystúpení Člena sa adresuje predstavenstvu a doručí do sídla Komory, k
rukám výkonného riaditeľa, pričom za písomné oznámenie sa považuje oznámenie zaslané
poštou alebo e-mailom. Vzdanie sa funkcie nadobudne účinnosť ihneď po doručení úplného
oznámenia v posledný deň kalendárneho roka v ktorom bola výpoveď doručená, pokiaľ
predstavenstvo nesúhlasí so skorším dátumom výpovede. Členské poplatky sa vystupujúcemu
Členovi nevracajú.
Zánik členstva nemá vplyv na nesplatené záväzky bývalých Členov voči Komore a bývalí
Členovia sú naďalej zodpovední v plnom rozsahu za všetky záväzky, ktoré im vznikli počas
členstva.
3. Predstavenstvo môže vylúčiť Člena, ak je napriek dvom upomienkam v omeškaní s platením
Členského poplatku alebo iných poplatkov viac ako tri mesiace. Vylúčenie nemá vplyv na
zodpovednosť za nezaplatené členské poplatky. Vylúčenie Člena z dôvodu nezaplatenia
požadovaných poplatkov nadobúda účinnosť písomným oznámením Členovi.
4. Predstavenstvo môže podľa vlastného uváženia:
a. vylúčiť Člena za zanedbávanie Členských povinností, nečestné správanie alebo preto,
že jeho ďalšie členstvo bude pre Komoru škodlivé; alebo
b. pozastaviť Členovi členstvo alebo prijať voči nemu iné primerané opatrenia, najmä za
porušenie týchto stanov alebo Etického Kódexu Komory, v závislosti od závažnosti
jeho správania a jeho dopadov na ostatných Členov, Komoru a jej orgány, zástupcov
a zamestnancov,
a to nadpolovičnou väčšinou hlasov predstavenstva.
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5. Predstavenstvo bez zbytočného odkladu oznámi Členovi, že predstavenstvo bude rozhodovať o
opatreniach voči nemu podľa Článku X ods. 3 vyššie a tiež o konečnom rozhodnutí
predstavenstva vydanom podľa Článku X ods. 3 vyššie.
ČLÁNOK XI
ORGÁNY KOMORY
Komora má tieto orgány:
1. Valné zhromaždenie;
2. Predstavenstvo; a
3. Výkonný výbor.
A. VALNÉ ZHROMAŽDENIE
Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Komory.
Valné zhromaždenie sa schádza najmenej raz ročne.
Pozvánky na valné zhromaždenie vydáva prezident a v prípade, že to nie je možné, niektorý z viceprezidentov. Valné zhromaždenie sa zvoláva písomnou pozvánkou, pričom písomná pozvánka sa zasiela
poštou alebo elektronickou poštou, a to najmenej pätnásť kalendárnych dní pred dňom konania valného
zhromaždenia. Miesto, čas a program valného zhromaždenia budú uvedené v pozvánke.
Každé riadne zvolané valné zhromaždenie je oprávnené konať. Diskutovať a rozhodovať možno len o
otázkach uvedených v programe rokovania. Zmena alebo doplnenie programu sa vykoná, ak o to
písomne požiada aspoň jedna desatina Členov najmenej desať dní pred konaním valného zhromaždenia.
Takáto zmena alebo doplnenie programu sa bezodkladne písomne oznámi všetkým Členom.
Mimoriadne valné zhromaždenie sa môže konať kedykoľvek na základe rozhodnutia predstavenstva.
Takéto zasadnutie musí byť zvolané, ak o to písomne požiada na konkrétny účel aspoň nadpolovičná
väčšina členov predstavenstva, alebo ak o to písomne požiada na konkrétny účel aspoň jedna desatina
všetkých Členov. Predstavenstvo musí na základe takejto žiadosti konať a zvolať valné zhromaždenie
do tridsiatich dní.
Ak nie je stanovené inak, všetky valné zhromaždenia sú otvorené pre všetkých Členov.
Po otvorení valného zhromaždenia si zúčastnení Členovia zvolia spomedzi seba zapisovateľa. Valnému
zhromaždeniu predsedá prezident alebo v prípade, že to nie je možné, niektorý z vice-prezidentov.
O priebehu valného zhromaždenia sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpisuje predseda a zapisovateľ.
Zápisnicu uchováva Komora najmenej 10 rokov a každý Člen má právo do nej nahliadnuť a vyhotoviť
si jej kópiu.
Valné zhromaždenie sa môže konať na diaľku pomocou akýchkoľvek komunikačných prostriedkov,
prostredníctvom ktorých môžu všetci zúčastnení Členovia v reálnom čase sledovať priebeh valného
zhromaždenia, klásť otázky alebo pripomienky a hlasovať. Členovia, ktorí sa na valnom zhromaždení
zúčastňujú na diaľku, majú možnosť hlasovať prostredníctvom digitálnych alebo elektronických
prostriedkov, ako je e-mail alebo Google sheets. Členovia môžu o návrhoch uvedených v pozvánke na
valné zhromaždenie hlasovať aj tak, že doručenia svoje hlasovacie lístky poštou alebo e-mailom
najmenej 24 hodín pred začiatkom valného zhromaždenia.
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Každý Člen, ktorý sa zúčastňuje na valnom zhromaždení na diaľku alebo odovzdá hlasovacie lístky
poštou sa považuje za osobne prítomného na valnom zhromaždení.
Ak stanovy neustanovujú inak, uznesenia sa prijímajú nadpolovičnou väčšinou hlasov zúčastnených
Členov na riadne zvolanom valnom zhromaždení; účasť minimálneho počtu Členov na valnom
zhromaždení (kvórum) sa nevyžaduje.
Na prijatie uznesenia o zrušení a likvidácii Komory je potrebná dvojtretinová väčšina všetkých
Hlasujúcich členov Komory prítomných na riadne zvolanom valnom zhromaždení.
Pre vylúčenie pochybností, Člen, ktorému bolo pozastavené hlasovacie právo podľa Článku X ods. 3,
nemôže hlasovať na valnom zhromaždení, ktoré sa konalo počas obdobia podľa Článku X ods. 3.
Medzi právomoci valného zhromaždenia patrí:
a. voľba členov predstavenstva;
b. schválenie správy predstavenstva;
c. rozhodovanie o návrhoch predložených predstavenstvom;
d. rozhodovanie o zbavení predstavenstva zodpovednosti za rozhodovanie;
e. rozhodovanie o zmenách stanov;
f.

rozhodovanie o zrušení Komory dobrovoľným rozpustením a o naložení s prípadným
likvidačným zostatkom;

g. schvaľovanie audítorov vybraných predstavenstvom; a
h. prijatie Etického Kódexu Komory a jeho dodatkov.
B. PREDSTAVENSTVO
Predstavenstvo sa skladá zo sedemnástich členov. Trinásť členov je volených valným zhromaždením.
Štyria členovia sú kooptovaní členmi predstavenstva volenými valným zhromaždením, spomedzi osôb
nominovaných alebo reprezentujúcich Bežných členov. Pri rozhodovaní o kooptácii členov
predstavenstva sa venuje náležitá pozornosť dosiahnutiu primeraného zastúpenia v predstavenstve
malými a strednými podnikmi (MSP), mimovládnymi organizáciami (MVO), členmi pôsobiacimi mimo
mesta Bratislavy, ako aj dosiahnutiu primeranej rodovej vyváženosť. Predstavenstvo môže rozhodnúť o
dodatočných pravidlách diverzity, ktoré sa majú zohľadniť pri kooptácii členov.
Funkčné obdobie každého člena predstavenstva zvoleného valným zhromaždením je tri roky. Funkčné
obdobie každého člena predstavenstva kooptovaného predstavenstvom je dva roky.
Všetci členovia predstavenstva už zvolení alebo kooptovaní, ktorých funkčné obdobie v čase schválenia
týchto stanov ešte trvá, dokončia svoje funkčné obdobie v dĺžke, na ktorú boli pôvodne zvolení alebo
kooptovaní.
Voľby do predstavenstva sa uskutočňujú každý rok na pozície členov uvoľnené od posledného valného
zhromaždenia a pozície členov, ktorých funkčné obdobie má uplynúť bezprostredne po uskutočnení
valného zhromaždenia.
Všetci členovia predstavenstva budú menovaní spomedzi zástupcov Členov.
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Funkčné obdobie každého člena predstavenstva trvá až do vymenovania jeho náhradníka. Členovia
alebo bývalí členovia predstavenstva môžu byť zvolení opätovne. Členovia predstavenstva sa môžu
kedykoľvek písomne vzdať svojej funkcie. Vyhlásenie o vzdaní sa funkcie sa adresuje predstavenstvu
a doručuje výkonnému riaditeľovi do rúk prezidenta, alebo v jeho neprítomnosti do rúk niektorého
z vice-prezidentov. Vzdanie sa funkcie nadobudne účinnosť konaním bezprostredne nasledujúceho
zasadnutia predstavenstva, pokiaľ vo výpovedi nie je uvedený neskorší dátum účinnosti.
Predstavenstvo je oprávnené obsadiť uvoľnenú pozíciu, ktorá vznikla vzdaním sa funkcie, odvolaním
alebo smrťou člena predstavenstva počas zostávajúceho funkčného obdobia iným oprávneným
zástupcom Člena. Namiesto zvoleného člena, ktorý sa vzdal funkcie, zomrel alebo prestal byť
zamestnancom Člena, za ktorého kandidoval, predstavenstvo kooptuje na zvyšok jeho funkčného
obdobia iného zástupcu nominovaného tým istým Členom, za ktorého kandidoval pôvodný zástupca.
Namiesto kooptovaného člena môže predstavenstvo kooptovať akúkoľvek inú osobu, berúc do úvahy
pravidlá diverzity.
Člen predstavenstva okamžite prestane zastávať svoju funkciu, ak nastane niektorá z nasledujúcich
okolností:
a. zvolením nového člena predstavenstva po uplynutí jeho funkčného obdobia;
b. spoločnosť, ktorú zastupuje, prestáva byť Členom Komory;
c. je odvolaný z funkcie trojštvrtinovou väčšinou hlasov všetkých členov predstavenstva za
nevhodné správanie alebo porušenie Etického Kódexu Komory; alebo
d. sa nezúčastní na viac ako sedemdesiatich piatich percentách plánovaných zasadnutí
predstavenstva počas kalendárneho roka. Zástupca neprítomného člena predstavenstva sa
nebude považovať za adekvátneho náhradníka.
Každý člen predstavenstva je povinný oboznámiť sa, podpísať, rešpektovať a dodržiavať „Práva a
povinnosti predstavenstva“.
Funkcia člena predstavenstva je čestnou funkciou. Každý člen predstavenstva vykonáva svoju funkciu
bezodplatne a bez nároku na odmenu od Komory, s výnimkou toho, že Komora mu priamo uhradí alebo
preplatí primerané a preukázané cestovné a ubytovacie náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s výkonom
funkcie člena predstavenstva.
Predstavenstvo si stanovuje vlastné postupy. Zasadnutia predstavenstva sa zvolávajú raz za štvrťrok
alebo s inou frekvenciou, ktorú predstavenstvo považuje za vhodnú.
Pozvánky na zasadnutie predstavenstva vydáva výkonný riaditeľ Komory. Zasadnutia predstavenstva
sa zvolávajú písomným oznámením, pričom za písomné oznámenie sa považuje aj oznámenie zaslané
doporučenou poštou alebo e-mailom najmenej desať dní vopred, ak nejde o naliehavé záležitosti.
Zasadnutia týkajúce sa naliehavých záležitostí sa zvolávajú do niekoľkých dní od žiadosti nadpolovičnej
väčšiny členov predstavenstva.
Po otvorení zasadnutia predstavenstva si zúčastnení členovia predstavenstva spomedzi seba zvolia
zapisovateľa. Zasadnutiu predstavenstva predsedá prezident alebo v prípade jeho neprítomnosti niektorý
z vice-prezidentov. O rokovaní predstavenstva sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpisuje predseda a
zapisovateľ. Zápisnicu Komora uchováva najmenej 10 rokov.
Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach, ktoré nie sú vyhradené iným orgánom Komory.
Predstavenstvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná aspoň nadpolovičná väčšina členov predstavenstva.
O všetkých otázkach, ktoré nie sú v týchto stanovách upravené inak, sa rozhoduje nadpolovičnou
väčšinou hlasov prítomných členov, ak je predstavenstvo uznášaniaschopné. V prípade rovnosti hlasov
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má rozhodujúci hlas predseda. Každý člen predstavenstva má jeden hlas. O návrhu rozhodnutia o
odvolaní z funkcie člena predstavenstva nehlasuje ten člen predstavenstva o ktorého odvolaní sa hlasuje
a jeho hlasovanie nemá vplyv na splnenie kvóra a väčšiny hlasov potrebných na prijatie takéhoto
rozhodnutia.
Zasadnutie predstavenstva sa môže konať na diaľku s použitím akýchkoľvek komunikačných
prostriedkov, prostredníctvom ktorých sa všetci zúčastnení členovia predstavenstva môžu počas
zasadnutia súčasne navzájom počuť. Člen predstavenstva, ktorý sa týmto spôsobom zúčastňuje
zasadnutia, sa považuje za osobne prítomného. Členovia predstavenstva môžu hlasovať aj
prostredníctvom digitálnych alebo elektronických prostriedkov, ako sú e-mail alebo Google sheets.
Predstavenstvo môže prijímať rozhodnutia aj mimo zasadnutia (per rollam) na návrh jednej pätiny
členov predstavenstva alebo na návrh výkonného riaditeľa. V takom prípade sa návrh rozhodnutia
predloží na hlasovanie členom predstavenstva s oznámením lehoty, v ktorej predložia svoj hlas. Hlasy
je možné posielať poštou alebo e-mailom. Ak člen predstavenstva neodošle svoj hlas v určenej lehote,
má sa za to, že s takým rozhodnutím nesúhlasí. Výsledky oznámi výkonný riaditeľ všetkým členom
predstavenstva do 15 dní.
Všetky záležitosti prerokúvané na zasadnutiach predstavenstva sú považované za dôverné informácie
a osoby zúčastnené na týchto zasadnutiach ich nemôžu použiť ani prezradiť žiadnej inej osobe, firme
alebo spoločnosti, ani ich zverejniť alebo sprístupniť alebo umožniť ich zverejnenie alebo sprístupnenie
bez predchádzajúceho súhlasu predstavenstva.
Predsedovia komisií môžu byť pozvaní na zasadnutia predstavenstva, aby predstavenstvo informovali o
činnosti komisií, ich úspechoch a ďalších výzvach.
Predstavenstvo plní svoje povinnosti s náležitou odbornou starostlivosťou s cieľom zabezpečiť Komore
čo najlepšie príležitosti.
Medzi právomoci predstavenstva patrí najmä:
a. preskúmanie a schválenie výročnej správy na konci každého finančného roka;
b. výber audítorov;
c. dohľad a vydávanie strategických rozhodnutí týkajúcich sa programov sponzorovaných
Komorou;
d. preskúmanie a schválenie výročnej finančnej správy audítorov;
e. prijímanie nových členov;
f.

rozhodovanie o vylúčení člena;

g. prijímanie správ komisií;
h. vytváranie a zrušovanie stálych komisií a pracovných skupín na základe návrhu výkonného
riaditeľa;
i.

príprava a predloženie Etického Kódexu Komory a/alebo jeho zmien na schválenie valnému
zhromaždeniu; a

j.

rozhodovanie o všetkých veciach, ktoré nie sú vyhradené iným orgánom Komory.
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Predstavenstvo môže byť na základe rozhodnutia valného zhromaždenia zbavené zodpovednosti za
svoje rozhodovanie za predpokladu, že predstavenstvo získalo všetky potrebné podklady a zohľadnilo
všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, ktoré v danom čase mohlo mať,
a odôvodnene sa domnievalo, že takéto rozhodnutie je v najlepšom záujme Komory.
C. VÝKONNÝ VÝBOR
Výkonný výbor sa skladá z týchto funkcionárov:
1. Prezident
Prezidenta volí predstavenstvo spomedzi svojich členov.
Komoru zastupuje prezident, alebo v prípade jeho neprítomnosti jeden z vice-prezidentov, ktorého
určí prezident.
Prezident vykonáva dohľad nad záležitosťami a záujmami Komory a zastupuje Komoru navonok.
Prezident predsedá všetkým zasadnutiam predstavenstva a Komory. Predseda so súhlasom
predstavenstva vymenúva poradcov a pracovníkov
Záväzné písomné vyhlásenia podpisuje prezident, alebo v prípade jeho neprítomnosti jeden z viceprezidentov a vice-prezident pre financie.
2. Traja vice-prezidenti
Troch vice-prezidentov volí predstavenstvo spomedzi svojich členov.
Pre prípad neprítomnosti prezidenta, prezident určí jedného z vice-prezidentov, aby konal v jeho
mene po obdobie jeho neprítomnosti. Avšak, určený vice-prezident nesmie v žiadnom prípade
vykonávať funkcie prezidenta dlhšie ako jeden mesiac od prvého dňa neprítomnosti prezidenta.
V prípade smrti, nespôsobilosti alebo neprítomnosti prezidenta na obdobie dlhšie ako jeden
mesiac je za zastupujúceho prezidenta zvolený súčasný člen predstavenstva nadpolovičnou
väčšinou hlasov členov predstavenstva na riadne zvolanom zasadnutí predstavenstva, ktoré bolo
zvolané za účelom takejto voľby. Takýto zastupujúci prezident bude vykonávať túto funkciu do
skoršieho z týchto okamihov, kým: a. zanikne nespôsobilosť prezidenta; alebo b. uplynulo
funkčné obdobie bývalého prezidenta ako člena predstavenstva.
3. Vice-prezident pre financie
Vice-prezidenta pre financie volí predstavenstvo spomedzi svojich členov.
Vice-prezident pre financie je zodpovedný za finančné prostriedky prijaté Komorou.
Viceprezident pre financie určí, ktorí oprávnení členovia výkonného výboru (vrátane výkonného
riaditeľa) budú podpisovať šeky a poukážky. Predstavenstvo stanoví postupy a sumy pre takéto
oprávnenie podpisovať šeky.
Viceprezident pre financie dohliada na vedenie správneho účtovníctva v zákonnej forme. Viceprezident pre financie predkladá predstavenstvu polročné finančné správy. Účtovnú závierku
kontrolujú audítori vybraní predstavenstvom a schválení valným zhromaždením. Vice-prezident
pre financie odovzdá svojmu nástupcovi peňažné prostriedky Komory a všetky účtovné knihy
Komory.
4. Výkonný riaditeľ
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Výkonného riaditeľa volí a odvoláva predstavenstvo.
Výkonným riaditeľom je fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu a je
bezúhonná.
Výkonný riaditeľ môže odstúpiť z funkcie písomným oznámením adresovaným predstavenstvu,
k rukám prezidenta alebo v prípade jeho neprítomnosti k rukám niektorého z vice-prezidentov.
Funkcia výkonného riaditeľa je nezlučiteľná s funkciou člena predstavenstva.
Výkonný riaditeľ vedie úplný záznam o rokovaniach Komory a predstavenstva. Výkonný riaditeľ
je zodpovedný za všetky záznamy Komory okrem finančných správ. Výkonný riaditeľ zodpovedá
za korešpondenciu Komory a podieľa sa na koordinácii programov Komory.
Výkonnému riaditeľovi patrí za výkon funkcie odmena. Komora mu tiež priamo uhradí alebo
preplatí primerané a preukázané cestovné a ubytovacie náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s
výkonom funkcie.
Za všetky činnosti sa výkonný výbor zodpovedá predstavenstvu. Po stretnutiach alebo konzultáciách
výkonného výboru sa vypracuje a predloží predstavenstvu písomná správa.
Členovia výkonného výboru majú právo zúčastňovať sa ako pozorovatelia na všetkých zasadnutiach
zriadených komisií alebo pracovných skupín Komory, avšak bez akýchkoľvek hlasovacích alebo
výkonných práv.
ČLÁNOK XII
KOMISIE
A. STÁLE KOMISIE A PRACOVNÉ SKUPINY
Predstavenstvo môže vytvoriť stále komisie a pracovné skupiny. Stále komisie sa vytvárajú na pokrytie
činností a oblastí, ktoré sú pre členov dlhodobejšie zaujímavé. Pracovné skupiny sa vytvárajú na ad hoc
báze na riešenie časovo obmedzených otázok alebo projektov.
Členovia komisií sú bezúhonní Členovia, ktorí sa dobrovoľne prihlásia do komisie(í).
Každá komisia sa schádza tak často, ako to považuje za vhodné. Zasadnutie komisie zvoláva predseda
komisie. Komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. O otázkach sa
rozhoduje väčšinou hlasov prítomných členov komisie, ak je komisia uznášaniaschopná. V prípade
rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.
Každý člen komisie, ktorý sa nezúčastní na dvoch zasadnutiach v priebehu šiestich mesiacov, stráca na
žiadosť predsedu svoju funkciu v komisii.
Uvoľnené miesta obsadzuje predseda komisie.
Komisie preskúmavajú a vypracúvajú správy o projektoch, ktoré im boli pridelené, a o projektoch, ktoré
môžu iniciovať. Tieto správy sa predkladajú predstavenstvu.
Všetci členovia stálych komisií vykonávajú svoju funkciu bezodplatne a bez nároku na akúkoľvek
odmenu od Komory s výnimkou toho, že im Komora priamo uhradí alebo preplatí primerané a
preukázané cestovné a ubytovacie náklady, ktoré im vznikli v súvislosti s výkonom ich funkcie člena
stálej komisie.
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Vyššie uvedené platí aj pre pracovné skupiny.
B. PREDSEDA KOMISIE/ PRACOVNEJ SKUPINY
Predsedov komisií a dvoch podpredsedov volia členovia komisie spomedzi svojich členov na obdobie
dvoch rokov. Predsedovia a podpredsedovia komisií môžu byť zvolení opätovne.
Každý člen komisie má jeden hlas.
Predsedovia komisií vykonávajú dohľad nad činnosťou komisie, ktorej predsedajú. Predsedovia komisií
alebo v prípade neprítomnosti predsedu niektorý z podpredsedov komisie, ktorých určí predseda,
zvolávajú a vedú všetky zasadnutia komisie. Predsedovia komisií môžu predstavenstvu predkladať
správy tak, ako je uvedené v tomto Článku týchto stanov.
Každý predseda komisie, ktorý sa nezúčastní na dvoch zasadnutiach v priebehu šiestich mesiacov stráca
svoju funkciu.
Zasadnutia komisie sa môže uskutočniť virtuálne pomocou akýchkoľvek komunikačných prostriedkov,
prostredníctvom ktorých sa môžu všetci zúčastnení členovia komisie počas zasadnutia súčasne
navzájom počuť. Člen komisie, ktorý sa zúčastňuje na zasadnutí týmto spôsobom, sa považuje za osobne
prítomného. Členovia komisie môžu hlasovať aj prostredníctvom digitálnych alebo elektronických
prostriedkov, ako je e-mail alebo Google sheets.
Vyššie uvedené platí aj pre pracovné skupiny.
ČLÁNOK XIII
ZAMESTNANCI
Komora zamestnáva zamestnancov podľa potreby. Pracovné miesta a príslušné platy schvaľuje výkonný
výbor na základe návrhu výkonného riaditeľa. Zamestnanecké pozície sa obsadzujú podľa potreby a
zodpovedajúcej kvalifikácie na základe vymenovania prezidentom a schválenia predstavenstvom.
Komora ako zamestnávateľ poskytuje svojim zamestnancom rovnaké príležitosti a nediskriminuje
žiadneho zamestnanca ani uchádzača o zamestnanie z dôvodu rasy, farby pleti, náboženstva, pohlavia,
národnosti, veku alebo zdravotného postihnutia.
ČLÁNOK XIV
AUDÍTORI
Audítori Komory sú licencovaní Slovenskou komorou audítorov, vyberá ich predstavenstvo a schvaľuje
valné zhromaždenie na obdobie troch rokov. Audítori skúmajú účtovníctvo Komory, overujú účtovnú
závierku Komory a podávajú o tom písomné správy predstavenstvu a valnému zhromaždeniu.
ČLÁNOK XV
DODATKY
Akékoľvek navrhované zmeny a doplneniach týchto stanov sa prijímajú uznesením, ktoré navrhuje
predstavenstvo alebo najmenej 20 Členov a ktoré sa schvaľuje na riadne zvolanom valnom zhromaždení
dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných Členov. Oznámenie o navrhovaných zmenách
a doplneniach sa zašle každému Členovi spolu s pozvánkou na valné zhromaždenie. Ak takéto
oznámenie nie je zaslané, o zmenách a doplneniach sa hlasuje na budúcom valnom zhromaždení po
riadnom oznámení.
ČLÁNOK XVI
ZRUŠENIE A ZÁNIK KOMORY
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O dobrovoľnom rozpustení Komory sa rozhodne na mimoriadnom valnom zhromaždení zvolanom na
tento účel dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých prítomných Členov. Súčasne alebo najneskôr do 60
dní po prijatí rozhodnutia o vstupe do likvidácie vymenuje valné zhromaždenie likvidátora.
V prípade dobrovoľnej likvidácie Komory sa jej majetok prevedie na neziskovú organizáciu.
Výber tejto organizácie vykoná valné zhromaždenie najneskôr spolu s rozhodnutím o zrušení Komory.
Zánik Komory oznámi likvidátor do 15 dní od ukončenia likvidácie Ministerstvu vnútra Slovenskej
republiky.
ČLÁNOK XVII
FINANČNÝ ROK
Finančný rok Komory sa začína prvým januárovým dňom a končí sa tridsiateho prvého decembra.
ČLÁNOK XVIII
ROZHODCOVSKÁ DOLOŽKA
Ak to zákon pripúšťa, všetky spory, ktoré vznikli alebo vzniknú medzi Členmi alebo medzi Komorou a
jej Členmi alebo medzi Komorou a predstavenstvom, členmi orgánov Komory v súvislosti s týmto
dokumentom alebo inými dokumentmi, na ktoré sa tento dokument odvoláva, alebo v súvislosti s ich
platnosťou, najmä spory týkajúce sa práv a povinností Člena voči ostatným Členom alebo voči Komore,
ochrany práv Člena vrátane jeho oprávnenia napadnúť platnosť rozhodnutia orgánu Komory a
rozhodnutia člena orgánu Komory, spory medzi Komorou, jej Členmi, orgánmi, členmi orgánu Komory
súvisiace s výkonom ich funkcie vrátane ich zodpovednosti sa s konečnou platnosťou rozhodujú podľa
Rokovacieho poriadku Rozhodcovského súdu Slovenskej advokátskej komory a jeho Prílohy D Doplňujúcich pravidiel pre podnikové spory.
Účinky rozhodcovského rozsudku sa vzťahujú aj na tých Členov, ktorí boli v daných lehotách v súlade
s Čl. II ods. 1 Prílohy D - Doplňujúcich pravidiel pre podnikové spory, označení ako dotknutí spoločníci
bez ohľadu na to, či využili možnosť zúčastniť sa rozhodcovského konania ako jedna zo strán. Členovia,
ktorí boli v danom časovom období označení ako dotknutí spoločníci sa zaväzujú akceptovať účinky
rozhodcovského rozsudku vydaného v súlade s Doplňujúcimi pravidlami pre podnikové spory.
Osoby, ktoré prestali byť Členmi, zostávajú viazané touto rozhodcovskou zmluvou.
Rozhodcovská zmluva sa vzťahuje aj na Komoru. Komora sa zaväzuje zahrnúť rozhodcovskú zmluvu
do zmluvy o výkone funkcie člena ktoréhokoľvek z jej orgánov. Komora sa zaväzuje vždy použiť
existujúcu rozhodcovskú zmluvu ako obranu proti akémukoľvek nároku súvisiacemu so spormi v
zmysle odseku 1 vznesenými na všeobecných súdoch.
Počet rozhodcov je 3.
ČLÁNOK XIX
ROZHODNÉ PRÁVO
Tieto stanovy sa riadia a interpretujú v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
ČLÁNOK XX
PLATNOSŤ STANOV
Tieto stanovy nadobúdajú platnosť dňom ich prijatia.
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