STANOVY
SLOVENSKEJ KOMORY VÝCVIKOVÝCH ZARIADENÍ AUTOŠKÔL

Článok 1

Úvodné ustanovenie
1) Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl (ďalej len „komora“) je samosprávna profesijná
organizácia združujúca fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti vykonávania výcviku vodičov
motorových vozidiel a dopravnej výchovy na základe dobrovoľnosti.
2) Komora je právnická osoba pôsobiaca na území Slovenskej republiky.
3) Členstvo v komore je dobrovoľné.
4) Sídlo komory je Bratislava.
Článok 2

Pôsobnosť komory
Komora okrem skvalitňovania výcviku, čo je jej hlavným cieľom, bude presadzovať a chrániť práva
a oprávnené záujmy svojich členov, pomáhať im pri zvyšovaní odbornej úrovne, poskytovať im potrebné
informácie a poradenské služby v oblasti výcviku vodičov motorových vozidiel a dopravnej výchovy a
plniť ďalšie úlohy, ktoré vyplývajú zo stanov a zo zákona. Na zabezpečenie tohto najmä :
a) pomáha pri zvyšovaní odbornej úrovne služieb poskytovaných členmi komory zverejňovaním
nových prvkov do výcviku a výchovy získaných doma aj v zahraničí,
b) zabezpečuje informácie a poradenské služby potrebné pre členov pri výcviku vodičov
motorových vozidiel a dopravnej výchove,
c) zabezpečuje vykonávanie výcviku žiadateľov o inštruktorské oprávnenie,
d) organizuje a vykonáva doškoľovacie kurzy inštruktorov,
e) spolupôsobí v súčinnosti s okresným úradom pri vykonávaní skúšok z odbornej spôsobilosti
žiadateľov o získanie inštruktorského oprávnenia a predĺženia platnosti inštruktorského
preukazu tým, že člen komory je členom skúšobnej komisie,
f) zastupuje svojich členov vo vzťahu k štátnym orgánom a spolupracuje pri tvorbe nových
právnych predpisov súvisiacich s výcvikom a výchovou vodičov a dopravnou výchovou,
g) vykonáva edičnú a publikačnú činnosť,
h) vstupuje ako člen do medzinárodných organizácii pôsobiacich v oblasti výcviku a výchovy
vodičov motorových vozidiel a dopravnej výchovy,
i)

dohliada na dodržiavanie zásad výchovy a výcviku žiakov v autoškolách a profesionálnej etiky
inštruktora,

A

j)

organizuje a spoiuorganizuje rôzne dopravno - výchovne - spoločenské akcie,

k) poskytuje právnu pomoc v otázkach súvisiacich s výcvikom a výchovou vodičov
motorových vozidiel a dopravnej výchovy,
l)

napomáha orgánom štátnej správy pri tvorbe podmienok výcviku a výchovy v súlade s
predpismi štátov EU,

m) organizuje ako nadstavbu odborné semináre a kurzy za účelom zvyšovania odbornej
spôsobilosti a právneho vedomia vodičov a inštruktorov.

Poslanie a úlohy komory
(1) SKVZA pôsobí v oblasti autoškôl, výcviku vodičov a dopravnej výchovy v rámci cestnej dopravy.
(2) Poslaním komory je prispievať k rozvoju a prosperite autoškôl, presadzovať záujmy členov komory
súvisiace s jej poslaním a vyvíjať činnosť v oblasti autoškôl.
(3) Komora v súlade so svojím poslaním plní najmä tieto úlohy:
1. v oblasti nepodnikateľských aktivít:
a) zastupuje svojich členov vo vzťahu k príslušným ministerstvám SR a ostatným ústredným orgánom
štátnej správy SR, k ostatným orgánom, organizáciám a zväzom,
b) zúčastňuje sa na rokovaniach zmiešaných komisií ministerstiev dopravy k problematike autoškôl a
cestnej dopravy s cieľom riešiť ju,
c) rozširuje členskú základňu a utvára podmienky na získanie informácií a poznatkov, ako aj na vzdelávaciu
činnosť v oblasti autoškôl,
d) spolupracuje s príslušnými ministerstvami SR a s ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy SR pri
zabezpečovaní činnosti v prospech svojich členov a s ostatnými orgánmi a organizáciami pri
zabezpečovaní a riešení problematiky autoškôl, ako aj pri tvorbe právnych predpisov, ktoré súvisia
s problematikou autoškôl a cestnej dopravy a v tomto smere podáva podnety a návrhy pri tvorbe zákonov
Národnej rady SR a ostatných legislatívnych noriem,
e) prostredníctvom spolupráce so zástupcami Slovenskej republiky v orgánoch EÚ, sa aktívne podieľa na
tvorbe legislatívy EÚ, ktorá sa priamo alebo nepriamo týka autoškôl, výcviku vodičov a prípravy
a vzdelávania inštruktorov,
f) poskytuje svojim členom v súvislosti s ich činnosťou v rámci autoškôl potrebnú pomoc, poradenské,
konzultačné a ďalšie služby v rámci svojich možností,
g) podieľa sa na rozvoji cestnej autoškôl,
h) zaujíma stanoviská k odborným problémom v oblasti autoškôl, výcviku vodičov a prípravy a vzdelávania
inštruktorov,
i) uzatvára zmluvy s právnickými a fyzickými osobami, spravuje majetok komory a vykonáva vlastnú
hospodársku činnosť v záujme a na podporu činnosti svojich riadnych členov v súlade so svojím
poslaním,
j) spolupracuje s domácimi i zahraničnými združeniami, zväzmi, inštitúciami, komorami a spolkami v
súvislosti s problematikou cestnej dopravy,
k) vydáva odbornú periodickú tlač i neperiodické publikácie z oblasti cestnej dopravy,
2.v oblasti podnikateľských aktivít:
a) sprostredkovateľskú činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
b) administratívne a organizačno-technické práce,
c) kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
d) kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľnej
živnosti,
e) zabezpečovanie prípravy, doplnenia alebo rozšírenia odbornej spôsobilosti v cestnej doprave,
f) Združenie podáva z vlastnej iniciatívy alebo na základe vyžiadania príslušným ministerstvom SR a
ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy SR

(4) Komora môže na základe rozhodnutia predstavenstva zakladať alebo byť účastníkom organizácií, ktorých
predmet činnosti súvisí s ďalším rozvojom autoškôl (napr. obchodné spoločnosti), v súlade s právnymi
predpismi.
Článok 3

Členstvo v komore
1)

Členom komory sa môže stať fyzická osoba alebo právnická osoba oprávnená na
podnikanie v oblasti vykonávania výcviku vodičov motorových vozidiel a dopravnej výchovy. ^

2)

Členstvo v komore vzniká zápisom do zoznamu členov komory.
Do zoznamu možno zapísať osobu uvedenú v odseku 1, ktorá preukáže, že

3)

a) spĺňa podmienky uvedené v odseku 1,
b) vyhlási, že bude plniť povinnosti člena komory,
c) zaplatí zápisné odsúhlasené valným zhromaždením,
d) zaplatí členské odsúhlasené valným zhromaždením.
4)

Členstvo v komore zaniká
a) vystúpením z komory na základe písomného oznámenia predstavenstvu komory,
b) vyčiarknutím zo zoznamu členov pre neplatenie členského príspevku najmenej počas
jedného štvrťroka po predchádzajúcom písomnom upozornení,
c) na základe právoplatného rozhodnutia o zrušení oprávnenia na podnikanie v oblasti
výcviku vodičov motorových vozidiel a dopravnej výchovy,
d) vylúčením člena z komory na základe disciplinárneho rozhodnutia pre závažné
porušenie povinností čiena komory,
e) zánikom právnickej osoby,
f)

smrťou fyzickej osoby,

g) skončením s predmetom podnikania fyzickej a právnickej osoby.
5)

Členstvo v komore sa preukazuje preukazom o členstve vydaným Úradom komory.

6)

Členstvo v komore možno dočasne prerušiť na žiadosť člena.

7)

Výmaz zo zoznamu členov sa vykonáva do 30 dní od zistenia dôvodov zániku
členstva.

Článok 4

Práva a povinnosti členov
1) Členovia komory majú najmä tieto práva:
a) voliť a byť volení do orgánov komory,
b) navrhovať kandidátov do orgánov komory,
C)

zúčastňovať sa na činnosti komory.

d) podávať návrhy na zlepšenie činnosti komory,
e) žiadať komoru o bezplatnú právnu pomoc, ak ide o súdny spor týkajúci sa
výcviku zabezpečeného výcvikovým zariadením autoškoiy,
f)

byť informovaný o činnosti komory,

A

g) zúčastňovať sa na podujatiach organizovaných komorou, ako -sú
školenia, konferencie, výstavy a pod.,
h)

2)

na využívanie poradensko-konzultačných služieb poskytovaných komorou,
i)

na právne poradenstvo,

j)

na právnu pomoc pri sporoch vyplývajúcich z podnikateľskej činnosti,

k)

na služby v oblasti propagácie podnikateľských aktivít,

l)

na využívanie knižno - dokumentačného fondu komory,

m)

predkladať návrhy a podnety na zlepšenie činnosti komory

Povinnosti členov komory :
a) dodržiavať stanový komory, voiebný poriadok komory a rokovací
poriadok komory,
b) plniť uznesenia valného zhromaždenia komory, uznesenia
predstavenstva komory a ďalších orgánov komory,
c)
d)

riadne platiť čienský príspevok v stanovenej výške a určenom iermíne,
chrániť záujmy a dobré meno komory.

e)
Člen komory je povinný plniť úlohy a povinnosti vyplývajúce z jeho profesie čestne,
zodpovedne a na náležitej odbornej úrovni.

f)

dbať o svoje ďalšie vzdelávanie a zvyšovanie odbornosti,

g)

oznámiť komore neodkladne každú zásadnú zmenu z hľadiska členských vzťahov.

3. Členstvo v komore nie je nárokovateľné, a to ani za predpokladu splnenia všetkých stanovených
podmienok v stanovách.

Článok 5

Orgány komory
1) Činnosť komory riadia volené orgány komory, ktorými sú
a) valné zhromaždenie,
b) predstavenstvo,
c) predseda,
d) dozorná rada,
e) disciplinárna komisia.
2) Komora zriaďuje podľa potreby odborné komisie a poradné orgány. Čienom komisie a
odborného poradného orgánu môže byť aj nečlen komory.

Článok 6

Valné zhromaždenie
1) Najvyšším orgánom komory je valné zhromaždenie. Tvoria ho členovia komory; člena
komory, ktorý je fyzickou alebo právnickou osobou, zastupuje na valnom zhromaždení
štatutárny zástupca alebo splnomocnená osoba.
2) Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:
a) schvaľovať stanový komory, volebný poriadok komory, rokovací poriadok komory, ako aj
ich zmeny a doplnky,
b) určovať hlavné úlohy komory,
c) voliť a odvolávať členov predstavenstva, predsedu a podpredsedu komory,
členov dozornej rady,
d) schvaľovať rozpočet komory, účtovnú závierku,
e) určovať výšku odmien členov volených orgánov,
f) schvaľovať organizačný poriadok komory,
g) určovať výšku a lehotu splatnosti členského príspevku platnú na ročné obdobie vopred a
zápisného,
h) preskúmavať a schvaľovať správy predstavenstva a dozornej rady o činnosti a
hospodárení komory.
3) Splnomocňuje predstavenstvo a dozornú radu komory kooptovať na uvoľnené miesta
čienov predstavenstva a dozornej rady v priebehu voiebného obdobia.
4) Zioženie valného zhromaždenia, rokovanie a spôsob hlasovania stanovuje rokovací
poriadok komory.
Článok 7

Predstavenstvo komory
1) Predstavenstvo komory je najvyšším výkonným orgánov komory.
2) Predstavenstvo komory zodpovedá za svoju činnosť valnému zhromaždeniu komory.
3) Predstavenstvo komory je volené vainým zhromaždením na obdobie štyroch rokov.
4) Predstavenstvo zasadá najmenej raz za dva mesiace. Predstavenstvo najmä:
a) rozhoduje o všetkých záležitostiach, ktoré má vymedzené zákonom alebo Stanovami,
b) pripravuje podklady na rokovanie valného zhromaždenia a zabezpečuje vykonanie jeho
uznesení,
c) rozhoduje o vyčiarknutí člena zo zoznamu členov pre neplatenie členského príspevku
(Článok 4 ods. 2 písm. c)),
d) rozhoduje o vylúčení člena (Článok 3 ods. 4 písm. d)),

e) zvoláva valné zhromaždenie,
f) vymenúva a odvoláva riaditeľa úradu komory,
g) na uvoľnené miesto člena predstavenstva komory v priebehu volebného obdobia
predstavenstvo kooptuje nového člena na obdobie do najbližšieho zasadania
valného zhromaždenia, valné zhromaždenie buď kooptovaného člena
predstavenstva potvrdí alebo zvolí nového.
5) Každý člen predstavenstva má jeden hlas.
Článok 8

Predseda komory
1) Predseda komory je štatutárnym orgánom komory vo veciach jej pôsobnosti podľa §
5 zákona a navonok ju zastupuje samostatne.
2) Predseda komory je predsedom predstavenstva komory, zvoláva jeho zasadania a riadi
ich.
3) Predseda komory zodpovedá za svoju činnosť valnému zhromaždeniu.
4) Predsedu komory zastupuje počas jeho neprítomnosti v plnom rozsahu podpredseda
komory a na základe písomného poverenia riaditeľ úradu komory.
Článok. 9

Dozorná rada

1) Dozorná rada je kontrolným orgánom komory. Za svoju činnosť zodpovedá valnému
zhromaždeniu.
2) Dozorná rada má päť členov, ktorých volí a odvoláva valné zhromaždenie.
3) Dozorná rada si zvolí zo svojho stredu predsedu a podpredsedu.
4) Členstvo v dozornej rade je nezlučiteľné s členstvom v predstavenstve, členom dozornej
rady nemôže byť zamestnanec komory.
5) Funkčná obdobie dozornej rady je štyri roky.
6) Dozorná rada najmä :
a) kontroluje plnenie uznesení valného zhromaždenia a predstavenstva, dodržiavanie
stanov, rokovacieho poriadku, volebného poriadku ostatných vnútorných
predpisov komory,
b) podáva návrhy na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia,
c) vykonáva ročnú kontrolu hospodárenia, previerku účtovníctva a ročných
účtovných výkazov, o výsledku kontroly predkladá správu predstavenstvu spolu s
návrhom opatrení a odporúčaní pre valné zhromaždenie.
7) Dozorná rada môže pozastaviť výkon rozhodnutia predstavenstva alebo predsedu, ak
zistí, že ich rozhodnutia odporujú všeobecne záväzným právnym predpisom alebo
Stanovám; ak predstavenstvo alebo predseda po zastavení výkonu nezabezpečí nápravu
rozhodnutia, predkladá vec najbližšiemu valnému zhromaždeniu.
8) Zástupca dozornej rady sa môže zúčastňovať na zasadnutí predstavenstva bez
hlasovacieho práva.
9) Na uvoľnené miesto člena dozornej rady predstavenstvo kooptuje nového člena na
obdobie do najbližšieho zasadania valného zhromaždenia, valné zhromaždenie buď
kooptovaného člena predstavenstva potvrdí alebo zvolí nového.

Článok 10

Disciplinárna komisia
1) Je iniciatívnym a rozhodcovským orgánom v sporoch medzi orgánmi komory a členmi a
medzi členmi komory navzájom vo veciach týkajúcich sa členstva.
2) Disciplinárna komisia má päť členov; členom nemôže byť člen predstavenstva,
dozornej rady ani zamestnanec komory.
_
3) Disciplinárna komisia koná podľa disciplinárneho poriadku schváleného valným
zhromaždením. Ukladá opatrenia za závažné porušenia povinností člena komory a dáva
návrh predstavenstvu na vylúčenie člena komory.
článok 11

Spoločné ustanovenia o orgánoch komory
Predseda, podpredsedovia a ďalší členovia volených orgánov komory majú nárok v
súvislosti s výkonom svojich povinností vo volených orgánoch komory :
a) na cestovné náhrady podľa zákona č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení
neskorších predpisov,
b) v mimoriadnych prípadoch môže valné zhromaždenie schváliť členovi komory za
výkon funkcie mimoriadnu finančnú odmenu.
Článok 12

Úrad komory
1) Úrad komory organizačne, finančne a administratívne zabezpečuje záležitosti komory,
najmä :
a) vykonáva správu majetku komory,
b) zostavuje rozpočet komory na fiškálny rok,
c) vedie evidenciu členov komory, zabezpečuje vyberanie členských príspevkov a
úhrady zápisného a vydáva preukazy o členstve, ktoré podpisuje predseda komory,
d) pripravuje návrhy uznesení a ďalšie odborné podklady na rokovanie orgánov
komory,
e) zabezpečuje bežný chod komory a administratívnu činnosť.
2) Úrad komory riadi riaditeľ, ktorého menuje a odvoláva predstavenstvo komory. Riaditeľ
komory je zamestnancom komory a zúčastňuje sa na zasadnutiach
predstavenstva komory, organizačne zabezpečuje plnenie uznesení predstavenstva.

článok 13

Financovanie komory
1) Komora je samostatným hospodárskym subjektom.
schváleného valným zhromaždením na kalendárny rok.

Hospodári podľa

rozpočtu

2) Komora je financovaná :
a) z vlastných príjmov, najmä z členských príspevkov členov, výnosov z vlastnej činnosti,

b) zdarov,
c) z dotácií (grantov) od tuzemských a zahraničných právnických osôb a fyzických osôb.
3) Vlastné príjmy komory tvoria najmä :
a) členské príspevky,
b) úhrady za zápis do evidencie členov komory (zápisné),
c) príjmy za platené služby svojim členom,
d) príjmy zo vzdelávacích a poradenských činností,
4)

e) príjmy z predaja odborných publikácií.
Výdavkami komory sú
a)
náklady na hospodársku činnosť,
b)
výdavky na činnosť a prevádzku úradu komory,
c)
výdavky na nadobúdanie majetku,
d)
výdavky na činnosť orgánov komory.

5) Komora vedie účtovníctvo v súlade s platnou legislatívou o účtovníctve.
6) Ročnú účtovnú uzávierku komory schvaľuje valné zhromaždenie.
7) Finančný rok komory je totožný s kalendárnym rokom.
Článok. 14

Podnikateľská činnosť komory
1) Komora môže na podporu plnenia svojich úloh a v súlade so svojím poslaním vyvíjať
podnikateľskú činnosť v oblasti
a) vzdelávania,
b) poradenských služieb,
c) vydávania odborných publikácií.
2) Podnikateľskú činnosť podľa odseku 1 bude komora vykonávať sama a na tento účel
zriadi samostatnú právnickú osobu. Podnikateľská činnosť komory sa nesmie vykonávať
na úkor rozsahu a kvality úloh komory. Zdanený zisk z tejto činnosti použije komora
výhradne na podporu plnenia svojich úloh a v súlade so svojím poslaním.
Článok 15

Záverečné ustanovenia
1) Tieto stanový boli schválené valným zhromaždením komory v Banskej Bystrici dňa 17.
marca 2001 v súlade s § 18 ods. 3 zákona NR SR č. 359/2000 Z.z.. Sú záväzné pre všetky
orgány a členov komory.
2) Organizačné a iné predpisy komory nesmú byť s týmito Stanovami v rozpore.
3) Stanovy nadobúdajú účinnosť dňa 17. marca 2001.

