
S T A N O V Y

Alternative Dispute Resolution & Self-Regulation Platform

(ADReS Platform)

Článok I
Úvodné ustanovenieNa účely realizácie, podpory a propagácie alternatívnych spôsobov riešenia obchodných, pracovných a iných súkromnoprávnych  sporov,  predovšetkým  sporov  v  oblasti  duševného  vlastníctva,  osobitne  prostredníctvom rozhodcovského konania a mediácie,  ako aj na účely podpory samoregulácie v oblasti kreatívneho priemyslu sa zakladatelia  zakladateľskou  zmluvou  podpísanou  v  Bratislave  10.  februára  2015  dohodli  na  založení záujmového združenia Alternative Dispute Resolution & Self-Regulation Platform (ďalej len „platforma“) a na znení stanov platformy tak, ako je uvedené ďalej. Článok II

Názov a sídlo(1) Názov platformy znie: Alternative Dispute Resolution & Self-Regulation Platform; skrátený názov platformy znie: ADReS Platform.(2) Sídlom platformy je Bratislava, Slovenská republika; adresa sídla po založení platformy a pri jej vzniku je:  Grösslingová ulica č. 63, 811 09 Bratislava, Slovenská republika. (3) Ak sa názov platformy používa v preklade do slovenského jazyka, používa sa v znení: ADReS – Platforma 
pre alternatívne riešenie sporov a samoreguláciu. Článok III

Právna forma a vznik(1) Platforma  je  záujmovým  združením  právnických  osôb  podľa  ustanovení  §  20f  a  nasl.  Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov.(2) Platforma vzniká dňom zápisu do registra záujmových združení právnických osôb vedenom na Okresnom úrade v Bratislave. Článok IV
Predmet činnosti(1) Platforma  zriaďuje  a  udržiava  stály  rozhodcovský  súd  v  súlade  s  príslušnými  všeobecne  záväznými právnymi predpismi;1) príslušný orgán platformy môže rozhodnúť aj inak.(2) Platforma zriaďuje a vedie mediačné centrum v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi;2) príslušný orgán platformy môže rozhodnúť aj inak.(3) Predmetom činnosti platformy ďalej jea) vytváranie  komunikačnej  platformy  pre  alternatívne  riešenie  sporov,  záujmovú  koreguláciu a samoregulačné orgány a samoregulačné mechanizmy,b) ochrana záujmov a presadzovanie spoločných záujmov v platforme združených osôb,

1) Napríklad § 12 zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení zákona č. 336/2014 Z. z. 
2) Napríklad § 11 zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov. 
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c) vytváranie  platformy  pre  deontologické  a  etické  štandardy  najmä  samoregulácie,  koregulácie, arbitráže a mediácie vrátane kódexov správania sa na vnútroštátnej úrovni a pri riešení cezhraničných sporov,d) výskum v oblasti samoregulácie a alternatívnych spôsobov riešenia sporov,e) vydavateľská činnosť vo vzťahu k samoregulácii a alternatívnym spôsobom riešenia sporov,f) výroba  audiovizuálnych  záznamov  a  produkcia  audiovizuálnych  diel   vo  vzťahu  k  samoregulácii a alternatívnym spôsobom riešenia sporov,g) vytváranie  prostredia  pre  uplatňovanie  samoregulácie  a  alternatívnych  spôsobov  riešenia  sporov vrátane vzdelávania, školiacej činnosti a organizovania workshopov, konferencií a tréningov,h) monitoring prípravy a implementácie legislatívy a regulačných nástrojov v rámci SR a EÚ,i) spolupráca s regulačnými orgánmi a inými orgánmi verejnej moci, najmä pri príprave legislatívneho prostredia a regulačných politík,j) zabezpečovanie riešenie sporov alternatívnym spôsobom v oblasti obchodu, kreatívneho priemyslu a duševného vlastníctva v spolupráci so záujmovými samoregulačnými a koregulačnými združeniami a orgánmi,k) spolupráca s tretími osobami,  najmä zriaďovateľmi stálych rozhodcovských súdov, spotrebiteľských rozhodcovských súdov a mediačných centier,l) zastupovanie v príslušných medzinárodných organizáciách a združeniach,m) podieľanie sa na vytváraní príslušných kódexov správania sa na úrovni EÚ a na ich hodnotení,n) vytváranie štatistických a informačných databáz v oblasti samoregulácie a alternatívnych spôsobov riešenia sporov vrátane zdieľania týchto informácií,o) popularizácia  a  propagácia  platformy  a  výsledkov  jej  činnosti  vrátane  propagácie  stáleho rozhodcovského súdu a mediačného centra, pokiaľ sú zriadené,p) propagácia samoregulácie a alternatívnych spôsobov riešenia sporov.(4) Samoreguláciou  sa  rozumie  predovšetkým  vlastná  samoregulácia,  ako  aj  regulácia  prostredníctvom záujmovej  samosprávy  a  koregulácia.  Alternatívnym  spôsobom  riešenia  sporov  sa  rozumie  predovšetkým mediácia a arbitráž, ako aj negociácia, konciliácia, facilitácia a iné spôsoby zmierovania. (5) Platforma  vykonáva  činnosť  s  ohľadom  na  dodržiavanie  pravidiel  spravodlivej  hospodárskej  súťaže a jej ochranu,  ako  aj  ochranu spotrebiteľa  a  ochranu práv  duševného vlastníctva,  najmä ochranu autorského práva a práv s ním súvisiacich. Článok V
Členstvo právnickej osoby v platforme(1) Platformu tvoria riadni členovia a mimoriadni členovia. (2) Riadnym členom platformy je každý zakladateľ platformy (ďalej len „zakladajúci člen“).(3) Riadnym členom platformy môže byť ďalej len právnická osoba, ak jea) právnická osoba pôsobiaca v oblasti kreatívneho priemyslu, obchodu alebo výskumu,b) právnická  osoba  združujúca  právnické  osoby  alebo  fyzické  osoby  pôsobiace  v  oblasti  kreatívneho priemyslu, obchodu alebo výskumu,c) právnická osoba zastupujúca právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré pôsobia v oblasti kreatívneho priemyslu, obchodu alebo výskumu, alebo ich záujmy,d) zriaďovateľ rozhodcovského súdu alebo právnická osoba združujúca takých zriaďovateľov,e) zriaďovateľ mediačného centra alebo právnická osoba združujúca takých zriaďovateľov,f) samoregulačný orgán, zriaďovateľ samoregulačného orgánu alebo mechanizmu alebo právnická osoba združujúca také orgány alebo takých zriaďovateľov, (4) Právnická osoba, ktorá nemôže byť riadnym členom podľa odseku 3 (ďalej len „člen“) alebo nechce byť  členom, hoci spĺňa podmienky podľa odseku 3, a nie je ani zakladajúcim členom, môže byť mimoriadnym členom (ďalej  len  „pozorovateľ“);  pozorovateľ  je  oprávnený  zúčastňovať  sa  činnosti  platformy  a  zúčastňovať sa zhromaždení delegátov,  nie je  však oprávnený v orgánoch platformy hlasovať,  pokiaľ  stanovy nestanovujú inak.
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Článok VI
Vznik členstva v platforme(1) O prijatí za člena rozhoduje zhromaždenie delegátov na základe žiadosti uchádzača o prijatie za člena a vyjadrenia správnej rady k tejto žiadosti. Žiadosť o prijatie za člena s jej odôvodnením musí obsahovať záväzok uchádzača  dodržiavať  stanovy  platformy  a  etické  štandardy,  ku  ktorým  sa  zaviazala  alebo  zaviazala  svojich riadnych členov, musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača a musí byť k nej pripojený originál alebo hodnoverná fotokópia výpisu za) obchodného registra alebo obdobného registra, ak ide o individuálneho (nekolektívneho) uchádzača,b) registra záujmových združení právnických osôb, ak ide o uchádzača, ktorý je záujmovým združením právnických osôb; tento výpis možno nahradiť stanovami potvrdenými registrujúcim orgánom,c) evidencie Ministerstva vnútra SR, ak ide o uchádzača, ktorý je občianskym združením; tento výpis možno nahradiť stanovami potvrdenými Ministerstvom vnútra SR,d) príslušnej tuzemskej alebo zahraničnej evidencie alebo registra, ak ide o iného uchádzača ako podľa  písmen  a)  až  c);  tento  výpis  možno  nahradiť  stanovami  alebo  iným  zriaďovacím  dokumentom potvrdeným príslušným orgánom.(2) O  prijatí  za  pozorovateľa  rozhoduje  správna  rada  na  základe  žiadosti  uchádzača  o  prijatie za pozorovateľa.  Žiadosť  o  prijatie  za  pozorovateľa  s  jej  odôvodnením  musí  obsahovať  záväzok  uchádzača dodržiavať  stanovy  platformy  a  etické  štandardy,  ku  ktorým  sa  platforma  zaviazala,  a  musí  byť  podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača.(3) Uchádzač  o  prijatie  za  člena  sa  stáva  členom  dňom  uvedeným  v  uznesení  zhromaždenia  delegátov o prijatí  za  člena.  Uchádzač  o  prijatie  za  pozorovateľa  sa  stáva  pozorovateľom  dňom  uvedeným  v  uznesení  správnej rady o prijatí za pozorovateľa.(4) Uznesenie, ktorým zhromaždenie delegátov odmietne žiadosť uchádzača o prijatie za člena a uznesenie,  ktorým  správna  rada  odmietne  žiadosť  uchádzača  o  prijatie  za  pozorovateľa,  sú  konečné  a  nemožno  ich preskúmať orgánmi platformy. Článok VII
Zánik členstva v platforme(1) Ak stanovy nestanovujú inak, členstvo právnickej osoby v platforme zanikáa) zánikom riadneho člena alebo pozorovateľa ako právneho subjektu, a to dňom tohto zániku,b) na  základe  oznámenia  riadneho  člena  alebo  pozorovateľa  o  vystúpení  z  platformy,  a  to  dňom uvedeným v tomto oznámení, inak dňom, v ktorom bolo doručené na adresu sídla platformy, c) vylúčením  člena  z  rozhodnutia  zhromaždenia  delegátov,  a  to  dňom  uvedeným  v  takom  uznesení zhromaždenia delegátov, najskôr však dňom, v ktorom bolo také uznesenie prijaté,d) vylúčením pozorovateľa z rozhodnutia správnej rady, a to dňom uvedeným v takom uznesení správnej rady, najskôr však dňom, v ktorom bolo také uznesenie prijaté.(2) Zhromaždenie delegátov môže vylúčiť člena iba v prípadoch, keď člen prestal spĺňať  podmienky  člena podľa  čl.  V  ods.  3,  porušuje  záväzok  dodržiavať  stanovy  platformy,  nedodržiava  uznesenia  zhromaždenia delegátov alebo iné rozhodnutia orgánov platformy vydané na základe stanov alebo porušuje  etické štandardy, ku ktorým  sa  platforma  zaviazala  alebo  zaviazala  svojich  riadnych  členov. Návrh  na  vylúčenie  takého  člena je zhromaždeniu delegátov oprávnená predložiť len správna rada alebo namiesto nej ktorýkoľvek zakladajúci člen prostredníctvom svojho delegáta.(3) Správna  rada môže vylúčiť pozorovateľa kedykoľvek, najmä ak pozorovateľ koná v rozpore so záujmami platformy alebo ak riadne a včas nezaplatí členský príspevok. Návrh na vylúčenie takého pozorovateľa môže  predložiť správnej rade ktorýkoľvek riadny člen alebo ktorýkoľvek pozorovateľ, a to vždy prostredníctvom svojho delegáta.(4) Uznesenie,  ktorým  zhromaždenie  delegátov  vylúči  člena,  a  uznesenie,  ktorým  správna  rada  vylúči pozorovateľa, sú konečné a nemožno ich preskúmať orgánmi platformy.
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(5) Práva a povinnosti riadneho člena alebo pozorovateľa z jeho členstva v platforme prechádzajú na jeho  právneho nástupcu, pokiaľ to inak nie je vylúčené.(6) Prevod práv a povinností riadneho člena alebo pozorovateľa z jeho členstva v platforme na inú osobu je vylúčené, ak stanovy nestanovujú inak. (7) Zmluvný prevod práv a povinností zakladajúceho člena z jeho členstva v platforme na inú osobu je možný, ak sa uskutoční pred zánikom členstva podľa odseku 1 písm. a) alebo pri vystúpení z platformy podľa odseku 1 písm. b). Účinky takého prevodu práv a povinností v takom prípade nastávajú najskôr dňom, keď je platforme doručené písomné oznámenie zakladajúceho člena podpísané jeho štatutárnym zástupcom spolu s písomným súhlasom  budúceho  zakladajúceho  člena  podpísaným  jeho  štatutárnym  zástupcom,  inak  dňom  uvedeným v takom  písomnom  oznámením;  rovnakým  dňom  zaniká  členstvo  v  platforme  doterajšiemu  zakladajúcemu členovi a vzniká členstvo v platforme novému zakladajúcemu členovi. Písomný súhlas budúceho zakladajúceho člena musí obsahovať aj záväzok budúceho zakladajúceho člena dodržiavať stanovy platformy a etické štandardy, ku ktorým sa platforma zaviazala alebo zaviazala svojich riadnych členov; ak takýto záväzok obsahuje písomná zmluva o prevode príslušných práv a povinností, možno tento súhlas nahradiť originálom alebo hodnovernou kópiou takejto zmluvy.(8) Platnosť prevodu práv a povinností podľa odseku 7 nepodlieha preskúmaniu orgánu platformy, môže ho však napadnúť na príslušnom súde ktorýkoľvek riadny člen alebo ktorýkoľvek pozorovateľ.  Článok VIII
Práva riadneho člena a pozorovateľa(1) Bez  toho,  aby  boli  dotknuté  iné  ustanovenia  stanov,  riadny  člen  má  právo  zúčastňovať  sa  činnosti platformy a spôsobom podľa čl. XIa) zúčastňovať sa zhromaždenia delegátov, podávať na ňom návrhy, vyjadrovať sa k podaným návrhom a hlasovať,b) podávať  návrhy  iným  orgánom  platformy  a  vyjadrovať  sa  k  všetkým  záležitostiam  súvisiacim s činnosťou platformy,c) byť informovaný o činnosti platformy,d) voliť orgány platformy a byť volený do orgánov platformy za podmienok podľa stanov,e) zúčastňovať sa na rokovaní správnej rady, pokiaľ sa rokuje o ňom,f) podieľať sa na rozhodnutí o zrušení platformy a na rozdelení likvidačného zostatku.(2) Bez  toho,  aby  boli  dotknuté  iné  ustanovenia  stanov,  pozorovateľ  má  právo  zúčastňovať  sa  činnosti platformy a spôsobom podľa čl. XIa) zúčastňovať sa zhromaždenia delegátov, podávať na ňom návrhy a vyjadrovať sa k podaným návrhom,b) vyjadrovať sa k všetkým podaným návrhom a záležitostiam súvisiacim s činnosťou platformy,c) byť informovaný o činnosti platformy,d) byť volený do orgánov platformy za podmienok podľa stanov,e) zúčastňovať sa na rokovaní správnej rady, pokiaľ sa rokuje o ňom.Článok IX

Povinnosti riadneho člena a pozorovateľa(1) Riadny člen je povinnýa) dodržiavať stanovy,b) dodržiavať etické štandardy, ku ktorým sa platforma zaviazala alebo zaviazala svojich riadnych členov,c) riadiť sa stanovami, uzneseniami zhromaždenia delegátov alebo správnej rady a inými rozhodnutiami orgánov platformy,d) poskytovať pravdivé a úplné informácie nevyhnutné na činnosť platformy a rozhodovanie jej orgánov,e) riadne a včas platiť členské príspevky.(2) Pozorovateľ je povinný
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a) dodržiavať stanovy,b) dodržiavať etické štandardy, ku ktorým sa platforma zaviazala,c) konať tak, aby nepoškodzoval záujmy alebo dobrú povesť platformy,d) poskytovať pravdivé a úplné informácie nevyhnutné na činnosť platformy a rozhodovanie jej orgánov,e) riadne a včas platiť členské príspevky. Článok X
Orgány platformy a organizácia platformy(1) Orgánmi platformy súa) zhromaždenie delegátov,b) správna rada,c) supervízor,d) prezident a viceprezident.(2) Zhromaždenie delegátov môže uznesením zriaďovať pracovné skupiny alebo komisie ako dočasné orgány alebo  poradné  orgány  zhromaždenia  delegátov;  v  prípade  ich  zriadenia  schváli  zhromaždenie  delegátov aj ich rokovací poriadok a štatút, v ktorom vymedzí ich trvanie, pôsobnosť a zloženie.(3) Stály rozhodcovský súd, pokiaľ je zriadený, je stálym organizačným útvarom platformy. Orgány stáleho rozhodcovského súdu, ich pôsobnosť a zloženie stanovuje Štatút stáleho rozhodcovského súdu, ktorý schvaľuje  zhromaždenie delegátov.(4) Mediačné centrum, pokiaľ je zriadené, je stálym organizačným útvarom platformy. Orgány mediačného centra, ich pôsobnosť a zloženie stanovuje Štatút mediačného centra, ktorý schvaľuje zhromaždenie delegátov. (5) Pokiaľ je to potrebné, prezident môže vydať Organizačný poriadok, ktorý určuje organizačnú štruktúru platformy.  Článok XI

Konanie členov dovnútra platformy a delegáti(1) Ak stanovy nestanovujú inak, riadni členovia a pozorovatelia sa zúčastňujú na činnosti orgánov platformy a konajú do vnútra platformy len prostredníctvom svojich delegátov.(2) Delegátom  je  delegovaný  zástupca  alebo  náhradný  zástupca.  Delegátom  môže  byť  len  fyzická  osoba s plnou spôsobilosťou na právne úkony.(3) Delegovaným zástupcom je fyzická osoba,  ktorú riadny člen alebo pozorovateľ poveril  zastupovaním riadneho člena alebo pozorovateľa v rozsahu podľa odseku 1. Účinky tohto poverenia nastávajú dňom, v ktorom riadny člen alebo pozorovateľ preukázateľne doručil  poverenie vrátane určenia osoby,  ktorá je  delegovaným zástupcom, na adresu sídla platformy; to isté platí aj o odvolaní (poverenia) delegovaného zástupcu.  (4) Popri delegovanom zástupcovi  alebo namiesto neho si môže riadny člen alebo pozorovateľ ustanoviť náhradného zástupcu; odsek 3 sa použije obdobne. Náhradný zástupca riadneho člena alebo pozorovateľa môže uplatňovať práva vyplývajúce zo svojho poverenia len v rozsahu, v ktorom ich neuplatňuje delegovaný zástupca toho istého riadneho člena alebo toho istého pozorovateľa.(5) Delegát riadneho člena môže splnomocniť na výkon hlasovacích a iných práv len iného delegáta iného riadneho  člena  alebo  iného delegáta  pozorovateľa;  to  sa  obdobne  vzťahuje  aj  na  splnomocnenie  delegátom pozorovateľa. Článok XII
Zhromaždenie delegátov(1) Zhromaždenie delegátov je najvyšším orgánom platformy a tvoria ho všetci delegáti.
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(2) Zhromaždenie delegátov je uznášaniaschopné, ak sú na jeho zasadnutí prítomní delegáti nadpolovičnej väčšiny riadnych členov. Uznášaniaschopné zhromaždenie delegátov prijíma rozhodnutia uznesením.(3) Bez  toho,  aby  bola  dotknutá  iná  právomoc  zhromaždenia  delegátov  podľa  stanov,  zhromaždenie delegátov rozhodujea) o prijatí člena a o vylúčení člena vrátane prerokovania vyjadrenia správnej rady k jeho prijatiu alebo jeho vylúčeniu; vyjadrenie správnej rady zhromaždenie delegátov nezaväzuje, b) na návrh prezidenta alebo delegáta riadneho člena o upozornení zakladajúceho člena na vážne alebo opakované porušenie jeho povinnosti,c) na návrh prezidenta,  delegáta riadneho člena alebo delegáta pozorovateľa o určení počtu nestálych členov správnej rady a o dĺžke ich funkčného obdobia, ako aj o zvolení nestálych členov správnej rady  a o odvolaní nestálych členov správnej rady pred uplynutím funkčného obdobie,d) na  základe  kvalifikovaného  návrhu  o  vymenovaní  supervízora  a  o  odvolaní  supervízora pred uplynutím funkčného obdobia,e) na základe kvalifikovaného návrhu o vymenovaní prezidenta a o odvolaní prezidenta pred uplynutím funkčného obdobia,f) na návrh správnej rady o pláne činnosti platformy, rozpočte platformy a o časovom harmonograme činnosti platformy,g) na návrh prezidenta alebo správnej rady o vstupe platformy do medzinárodných organizácií,h) na návrh správnej rady o kategorizácii členských príspevkov, o určení výšky a o ich splatnosti,i) o určení prípadných odmien supervízorovi, prezidentovi, viceprezidentovi a inému členovi správnej rady, j) o určení prípadných odmien členom orgánov zriadených podľa čl.  X,  ak nejde o orgány podľa čl.  X  ods. 1,k) na  návrh  prezidenta  alebo  supervízora  o  schválení  ročnej  účtovnej  uzávierky  a  výročnej  správy, ak je platforma povinná ich vyhotovovať,l) o iných otázkach na návrh správnej rady.(4) Zhromaždenie delegátov rozhoduje oa) uzatvorení zmluvy o združení podľa Občianskeho zákonníka a schvaľuje jej podmienky,b) iných otázkach na návrh supervízora.(5) Zhromaždenie delegátov rozhoduje oa) zrušení platformy s likvidáciou,b) vymenovaní likvidátora,c) odvolaní likvidátora,d) zrušení platformy bez likvidácie,e) uzatvorení zmluvy o zlúčení alebo splynutí s iným záujmovým združením a schvaľuje jej podmienky, f) iných otázkach na návrh prezidenta alebo likvidátora.(6) Zhromaždenie  delegátov rozhoduje  na návrh správnej  rady o zmenách a doplneniach stanov vrátane prijímania nového znenia stanov; nerozhoduje však o premiestnení sídla platformy v rámci Bratislavy (zmena adresy sídla platformy v rámci Bratislavy).(7) Zhromaždenie delegátov rozhoduje oa) zriadení stáleho rozhodcovského súdu,b) zrušení stáleho rozhodcovského súdu,c) štatúte stáleho rozhodcovského súdu vrátane jeho zmien a doplnkov,d) rokovacom poriadku stáleho rozhodcovského súdu vrátane jeho zmien a doplnkov,e) zriadení mediačného centra,f) zrušení mediačného centra,g) štatúte mediačného centra vrátane jeho zmien a doplnkov,h) rokovacom poriadku mediačného centra vrátane jeho zmien a doplnkov.(8) Zhromaždenie delegátov môže rozhodnúť o prenesení niektorej zo svojich právomocí podľa odseku 3 
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písm. f) až k) alebo odseku 4 písm. a) na správnu radu; zhromaždenie delegátov tiež môže kedykoľvek takto prenesenú pôsobnosť preniesť späť na seba.(9) Každý riadny člen má len jeden hlas,  a to aj vtedy, ak poveril viac ako jedného delegáta; pozorovateľ je vždy bez hlasu. Uznesenie sa považuje za prijaté, ak s ním vyslovili súhlas a) riadni  členovia  nadpolovičnou  väčšinou  hlasov  prítomných  delegátov  riadnych  členov  (relatívna väčšina), pokiaľ nejde o hlasovanie o otázkach podľa odsekov 4 až 8,b) riadni členovia nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých riadnych členov (absolútna väčšina), pokiaľ ide o hlasovanie o otázkach podľa odseku 4 alebo odseku 8, c) riadni členovia takou nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých riadnych členov, ktorá obsahuje aj hlasy všetkých zakladajúcich členov (relatívny konsenzus), pokiaľ ide o hlasovanie o otázkach podľa odseku 5,d) všetci riadni členovia (absolútny konsenzus), pokiaľ ide o hlasovanie o otázkach podľa odseku 6 alebo odseku 7.  (10) Zhromaždenie  delegátov  sa  koná  ako  jeho  riadne  zasadnutie  alebo  mimoriadne  zasadnutie.  Riadne zasadnutie sa uskutočňuje aspoň raz ročne. Mimoriadne zasadnutie zvoláva prezident z vlastného podnetu alebo  na základe podnetu na zvolanie, ktorým jea) uznesenie správnej rady,b) návrh supervízora,c) žiadosť delegátov reprezentujúcich najmenej 1/3 všetkých hlasov riadnych členov,d) žiadosť delegátov reprezentujúcich všetkých zakladajúcich členov aleboe) žiadosť delegátov reprezentujúcich najmenej 1/3 všetkých pozorovateľov. (11) Zhromaždenie delegátov zvoláva prezidenta) aspoň 10 dní predo dňom konania jeho riadneho zasadnutia  alebob) do 60 dní od doručenia podnetu na zvolanie na adresu sídla platformy.(12) Zasadnutie zhromaždenia delegátov (ďalej len „zasadnutie“) musí byť oznámené všetkým delegátom a priamo riadnemu členovi alebo pozorovateľovi, pokiaľ nemá delegáta, najmenej 10 dní predo dňom konania zasadnutia písomne, a to e-mailom, faxom alebo doporučeným listom, a musí obsahovať miesto a čas konania zasadnutia  a  návrh  programu;  lehotu  na  oznámenie  pozvania  možno  v  odôvodnených  prípadoch  skrátiť,  táto lehota však nesmie byť kratšia ako 48 hodín, ak zhromaždenie delegátov nerozhodne inak. (13) Delegáti  prítomní  na  zasadnutí  sa  zapisujú  do  prezenčnej  listiny,  ktorú  pripravuje  prezident  alebo ním poverený člen správnej rady. Ak je delegát splnomocnený na výkon práv iného delegáta, prezenčnú listinu podpíše  tento  splnomocnený  delegát  svojím  menom  aj  popri  mene  delegáta,  ktorý  ho  splnomocnil;  plnomocenstvo sa vyznačí v prezenčnej listine alebo k nej pripojí. (14) Zasadnutie  vedie  prezident  alebo  ním  poverený  člen  správnej  rady.  Zasadnutia  sa  môže  zúčastniť tiež iný člen správnej rady, supervízor,  členovia iných orgánov platformy (čl.  X) a prezidentom určené osoby,  ktoré zabezpečujú priebeh zasadnutia; iné osoby sa smú zúčastniť zasadnutia, len ak s ich prítomnosťou vysloví súhlas zhromaždenie delegátov.(15) Zo zasadnutia sa vyhotovuje zápisnica, ktorú po zasadnutí podpíše prezident alebo člen správnej rady, ktorý  viedol  zasadnutie.  Zápisnica  musí  obsahovať  všetky  rozhodnutia  (uznesenia)  prijaté  na zasadnutí a odmietnuté návrhy rozhodnutí (uznesení), námietky vznesené delegátom, ak o ich zaznamenanie tento delegát  požiadal, ako aj iné skutočnosti, ktoré boli predmetom zasadnutia. Zápisnice zo zasadnutí sú prístupné všetkým delegátom a orgánom platformy; tretím osobám sa zápisnica sprístupní, len ak o tom rozhodne zhromaždenie delegátov na zasadnutí a mimo tohto zasadnutia správna rada. Prezident po vyhotovení zápisnice zašle e-mailom kópiu zápisnice všetkým delegátom bez zbytočného odkladu.  Výpisy zo zápisnice zasadnutia zašle  prezident  aj osobám, o ktorých prijatí alebo neprijatí za člena alebo o ktorých vylúčení sa rozhodovalo.(16) Zhromaždenie  delegátov  môže  rozhodnutia  (uznesenia)  prijať  na  zasadnutí  alebo  rozhodovaním 
per rollam.  Ak  zhromaždenie  delegátov  rozhoduje  per  rollam, prezident  zabezpečí  predloženie  návrhu na rozhodnutie e-mailom na vyjadrenie sa všetkým delegátom. Prezident zároveň určí lehotu, v ktorej sa delegáti  
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majú k návrhu rozhodnutia písomne vyjadriť. Pokiaľ sa delegát nevyjadrí, platí, že sa zdržal hlasovania. Pokiaľ delegát s návrhom nesúhlasí, pripojí k svojmu vyjadreniu aj odôvodnenie svojho postoja. Na tieto skutočnosti musí byť delegát prezidentom upozornený.(17) Zhromaždenie  delegátov rozhoduje  per rollam  na základe návrhu prezidenta.  Prezident  musí  zvolať zasadnutie  vždy,  ak  s  rozhodovaním  per  rollam  vysloví  nesúhlas  správna  rada  alebo  aspoň  1/3  všetkých delegátov reprezentujúcich aspoň 1/3 všetkých hlasov riadnych členov (blokujúca menšina).
 Článok XIII

Správna rada(1) Správna rada je výkonným orgánom platformy.(2) Správnu radu tvoria najmenej traja členovia správnej rady. Členom správnej rady môže byť len fyzická osoba s plnou spôsobilosťou na právne úkony. Popri prezidentovi, ktorý je vždy členom správnej rady, môže byť správna rada zložená zo stálych členov správnej rady alebo nestálych členov správnej rady. (3) Každý zakladajúci člen má právo menovať na neurčitý čas stáleho člena správnej rady spomedzi svojich  delegátov; zakladajúci člen má tiež právo takto menovaného stáleho člena správnej rady kedykoľvek odvolať. (4) Ak zhromaždenie delegátov rozhodne, že správna rada bude zložená aj z nestálych členov správnej rady, určí  v tomto uznesení aj  počet nestálych členov správnej  rady a prípadne aj  ich funkčné obdobie.  Nestálych členov  správnej  rady  v  takom  prípade  volí  zhromaždenie  delegátov  spomedzi  delegátov  členov  a  delegátov pozorovateľov v počte a na funkčné obdobie, o ktorom rozhodlo postupom podľa čl. XII, inak na funkčné obdobie  piatich rokov; zhromaždenie delegátov môže zvolených nestálych členov správnej rady tiež kedykoľvek odvolať. (5) Členom správnej rady nemôže byť delegát alebo iná fyzická osoba, ak je už supervízorom. (6) Mandát členovi správnej rady vzniká dňom rozhodnutia o vzniku mandátu prezidenta alebo nestáleho člena  správnej  rady  v  rozhodnutí  (uznesení)  zhromaždenia  delegátov  o  jeho  zvolení  alebo  dňom  doručenia menovania stáleho člena správnej rady zakladajúcim členom na adresu sídla platformy. Člen správnej rady môže vykonávať tento mandát len osobne a pri výkone tohto mandátu sa nemôže dať zastúpiť, a to ani podľa čl. XI ods. 4 alebo ods. 5. (7) Mandát členovi správnej rady zaniká predovšetkýma) zánikom členstva v platforme príslušného riadneho člena alebo príslušného pozorovateľa, pokiaľ ide o delegáta, ktorý je členom správnej rady,b) uplynutím funkčného obdobia, ak nebol menovaný na neurčitý čas,c) odvolaním zhromaždením delegátov, ak ide o nestáleho člena správnej rady alebo o prezidenta,d) odvolaním zakladajúcim členom, ak ide o stáleho člena správnej rady,e) vzdaním sa funkcie člena správnej rady,f) smrťou  člena  správnej  rady,  jeho  vyhlásením  za  mŕtveho  alebo  právoplatným  pozbavením  alebo obmedzením jeho spôsobilosti na právne úkony.(8) Bez toho, aby boli dotknuté iné ustanovenia stanov, do právomoci správnej rady patría) schvaľovanie  rokovacieho  poriadku  správnej  rady  a  jeho  zmien  a  doplnkov;  rokovací  poriadok upravuje podrobnejšie spôsob a priebeh rokovania správnej rady (ďalej len „rokovanie“), b) predkladanie návrhov zhromaždeniu delegátov v rozsahu podľa čl. XII,c) rozhodovanie o premiestnení sídla platformy v rámci Bratislavy (zmena adresy sídla platformy v rámci Bratislavy),d) rozhodovanie o činnosti platformy medzi zasadnutiami,e) ochrana  záujmov  platformy  a  oprávnených  záujmov  jej  riadnych  členov  a  pozorovateľov  medzi zasadnutiami,f) poskytovanie potrebných informácií delegátom,g) prijímanie a vylučovanie pozorovateľov,h) informovanie o svojej činnosti medzi zasadnutiami,
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i) záväzné interpretovanie stanov a iných vnútroorganizačných predpisov platformy,j) rozhodovanie o ďalších otázkach, ktoré do jej právomoci zverilo zhromaždenie delegátov.(9) Správna rada rozhoduje aj v otázkach, ktoré nie sú zverené do pôsobnosti iných orgánov podľa týchto  stanov alebo na základe týchto stanov, pokiaľ takú otázku nepredloží na rozhodnutie zhromaždeniu delegátov.(10) Členovia  správnej  rady  spomedzi  seba  volia  viceprezidenta  na  funkčné  obdobie  piatich  rokov; viceprezidentom nemôže byť prezident.(11) Správna rada je uznášaniaschopná, ak je na rokovaní prítomná aspoň nadpolovičná väčšina všetkých členov  správnej  rady,  najmenej  však  traja  členovia  správnej  rady.  Uznášaniaschopná  správna  rada  prijíma rozhodnutia  uznesením.  Uznesenie  sa považuje  za  prijaté,  ak  s  ním  vyslovila  súhlas  nadpolovičná  väčšina všetkých členov správnej rady.(12) Každý člen správnej rady vrátane prezidenta má pri hlasovaní v správnej rade jeden hlas, bez ohľadu na to, či ide o delegáta riadneho člena, delegáta pozorovateľa alebo inú fyzickú osobu.(13) Správna rada môže časť svojich právomocí postúpiť svojím rozhodnutím prezidentovi.(14) Správna rada a každý člen správnej rady sú povinnía) pri svojej činnosti dodržiavať stanovy a uznesenia zhromaždenia delegátov,b) zaoberať  sa  každým  podnetom  riadneho  člena,  ktorý  je  relevantný  z  hľadiska  predmetu  činnosti  platformy,c) prerokovať každý podnet pozorovateľa, ktorý je relevantný z hľadiska predmetu činnosti platformy,d) dodržiavať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sú dôvernými informáciami riadnych členov alebo pozorovateľov, o ktorých sa pri výkone svojej činnosti dozvedeli.(15) Správnu radu zvoláva prezident; prezident je povinný zvolať rokovanie, ak o to požiadajú aspoň dvaja členovia správnej rady. Prezident tiež vedie rokovanie; vedením môže poveriť viceprezidenta alebo iného člena správnej rady.(16) Rokovania  sa  zúčastňujú  členovia  správnej  rady  a  prezidentom  poverené  osoby,  ktoré  zabezpečujú priebeh rokovania; účasť na rokovaní je nezastupiteľná. Rokovania sa môže zúčastniť aj delegát riadneho člena  alebo  pozorovateľa,  o  ktorom  sa  bude  rokovať;  prezident  je  takého  delegáta  povinný  pozvať  na  rokovanie v primeranej lehote pred rokovaním. Iná osoba sa rokovania môže zúčastniť, len ak o tom rozhodne správna rada.Článok XIV
Prezident a viceprezident(1) Prezident je štatutárnym orgánom platformy. (2) Prezidentom smie byť len fyzická osoba s plnou spôsobilosťou na právne úkony. Prezident nesmie byť supervízorom ani viceprezidentom.(3) Prezidenta  volí  zhromaždenie  delegátov  na  funkčné  obdobie  piatich  rokov  na  základe  návrhu,  ktorý predložia  delegáti  aspoň dvoch riadnych členov,  doručeného najneskôr dva dni  pred voľbou na adresu sídla  platformy; kandidát na prezidenta nemusí byť delegátom.(4) Ak zhromaždenie delegátov nezvolí nového prezidenta pred uplynutím funkčného obdobia doterajšieho prezidenta, predlžuje sa funkčné obdobie doterajšieho prezidenta o ďalších päť rokov, a to odo dňa, v ktorom  mu uplynulo predchádzajúce funkčné obdobie.(5) Zhromaždenie  delegátov  môže  prezidenta  tiež  kedykoľvek  odvolať,  odvolanie  však  nie  je  účinné, ak zhromaždenie delegátov na rovnakom zasadnutí nezvolí nového prezidenta; lehota na predkladanie návrhov podľa odseku 3 sa v takom prípade neuplatní.
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(6) Platforma  uzavrie  s  prezidentom  mandátnu  zmluvu;  za  platformu  mandátnu  zmluvu  podpisuje viceprezident.(7) Bez toho, aby boli dotknuté iné ustanovenia stanov, do právomocí prezidenta patría) zastupovanie platformy navonok, najmä vo vzťahoch voči tretím osobám,b) vedenie zoznamu riadnych členov a vedenie zoznamu pozorovateľov,c) zvolávanie zasadnutí, ich vedenie a ich organizácia,d) zvolávanie rokovaní, ich vedenie a ich organizácia,e) ohlasovanie zmien v zápise registra záujmových združení príslušnému orgánu,f) rozhodovanie  o  bežných  prevádzkových  a  hospodárskych  záležitostiach  platformy  v  čase  medzi rokovaniami,g) kategorizácia členstva z hľadiska členských príspevkov, ich vyrubovanie a ich správa,h) ďalšie kompetencie zverené prezidentovi týmito stanovami, uznesením zhromaždenia delegátov alebo uznesením správnej rady.(8) Prezident je povinnýa) konať v súlade s predmetom činnosti platformy tak, aby ochraňoval záujmy platformy, jej riadnych členov  a  jej  pozorovateľov  a  aby  zabezpečoval  rozvoj  činnosti  platformy  a  zvyšoval  a  zlepšoval povedomie  o  platforme  ako  záujmovom  združení  v  oblasti  alternatívneho  riešenia  sporov a samoregulácie,b) konať v súlade s uzneseniami zhromaždenia delegátov a uzneseniami správnej rady,c) informovať členov správnej rady na rokovaniach o výkone svojej činnosti,d) informovať na požiadanie delegátov o výkone svojej činnosti,e) sprístupňovať delegátom písomné stanoviská  supervízora  k  rozhodovaniu  zhromaždenia,  správnej rady alebo prezidenta o hospodárení a nakladaní s majetkom platformy,f) dodržiavať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sú dôvernými informáciami riadnych členov alebo pozorovateľov, o ktorých sa pri výkone svojej činnosti dozvedel.(9) Mandát prezidenta zaniká predovšetkýma) uplynutím funkčného obdobia, ak nedošlo k jeho predĺženiu,b) odvolaním,c) vzdaním sa funkcie,d) smrťou,  vyhlásením  za  mŕtveho  alebo  právoplatným  pozbavením  alebo  obmedzením  spôsobilosti na právne úkony.(10) V  čase  neprítomnosti  zastupuje  prezidenta viceprezident;  pokiaľ  viceprezident  nie  je  zvolený alebo mu v zastupovaní  bráni  objektívna prekážka,  prezidenta zastupuje  prezidentom splnomocnený člen správnej rady.(11) V čase od zániku mandátu prezidenta do vzniku mandátu nového prezidenta vykonáva jeho právomoci v plnom rozsahu viceprezident.(12) Na viceprezidenta sa odseky 1, 2 a 7 až 9 vzťahujú primerane.Článok XV
Supervízor(1) Supervízor je kontrolným orgánom platformy.  (2) Supervízorom smie byť len fyzická osoba s plnou spôsobilosťou na právne úkony. Supervízor nesmie byť členom správnej rady.(3) Supervízora  volí  zhromaždenie  delegátov  na  obdobie  piatich  rokov  na  základe  návrhu  delegáta,  ktorý podporí  aspoň  1/3  všetkých  delegátov  reprezentujúcich  aspoň  1/3  všetkých  hlasov  riadnych  členov (blokujúca menšina); kandidát na supervízora nemusí byť delegátom.
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(4) Ak zhromaždenie delegátov nezvolí nového supervízora pred uplynutím funkčného obdobia doterajšieho supervízora, predlžuje sa funkčné obdobie doterajšieho prezidenta o ďalších päť rokov, a to odo dňa, v ktorom uplynulo predchádzajúce funkčné obdobie.(5) Zhromaždenie  delegátov  môže  supervízora  tiež  odvolať,  ak  návrh  na  odvolanie  predloží  aspoň  1/3 všetkých delegátov reprezentujúcich aspoň 1/3 všetkých hlasov riadnych členov (blokujúca menšina); odvolanie však nie je účinné, ak zhromaždenie delegátov na rovnakom zasadnutí nezvolí nového supervízora za podmienok podľa odseku 3.(6) Platforma  uzavrie  so  supervízorom  mandátnu  zmluvu;  za  platformu  mandátnu  zmluvu  podpisuje prezident. Mandát supervízora vzniká dňom rozhodnutia o vzniku mandátu supervízora uvedenom v uznesení  zhromaždenia delegátov o zvolení supervízora, najskôr však dňom platnosti mandátnej zmluvy.(7) Supervízor dohliada nada) hospodárením platformy v súlade so stanovami, vnútroorganizačnými aktmi platformy, uzneseniami zhromaždenia delegátov a uzneseniami správnej rady,b) hospodárnosťou nakladania s prostriedkami platformy,c) výkonom činnosti prezidenta, ktoré sa týkajú nakladania s majetkom platformy,d) vykonávaním účtovníctva platformy.(8) Supervízor na požiadanie prezidenta,  na požiadanie viceprezidenta alebo na požiadanie 1/3 všetkých delegátov reprezentujúcich aspoň 1/3 všetkých hlasov riadnych členov (blokujúca menšina) zaujíma písomné stanoviská k rozhodovaniu zhromaždenia delegátov, správnej rady alebo prezidenta o hospodárení a  nakladaní s majetkom.(9) Supervízor je ďalej povinnýa) informovať  zhromaždenie  delegátov  o  svojej  činnosti  a  hospodárení  platformy  aspoň  raz  ročne, ako aj na výzvu prezidenta a tiež na žiadosť delegáta,  ktorú podporí aspoň 1/3 všetkých delegátov reprezentujúcich 1/3 všetkých hlasov (blokujúca menšina),b) informovať správnu radu o svojej činnosti a hospodárení platformy vždy na výzvu aspoň dvoch členov správnej rady alebo prezidenta,c) umožniť prezidentovi, aby o písomných stanoviskách podľa odseku 8 mohol informovať delegátov,d) upozorniť prezidenta na svoje zistenia,e) vykonávať svoju činnosť v súlade so záujmami platformy, najmä ochranou jej majetku a dobrej povesti,f) vykonať kontrolu hospodárenia a nakladania s majetkom platformy, ak o jej vykonanie požiada aspoň 1/3 všetkých delegátov reprezentujúcich 1/3 všetkých hlasov (blokujúca menšina),g) dodržiavať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sú dôvernými informáciami riadnych členov alebo pozorovateľov, o ktorých sa pri výkone svojej činnosti dozvedel.(10) Mandát supervízora zaniká predovšetkýma) uplynutím funkčného obdobia, ak nedošlo k jeho predĺženiu,b) odvolaním,c) vzdaním sa funkcie,d) smrťou,  vyhlásením  za  mŕtveho  alebo  právoplatným  pozbavením  alebo  obmedzením  spôsobilosti na právne úkony. Článok XVI
Úprava majetkových pomerov(1) Príjmy platformy tvoria najmä členské príspevky a ďalšie príspevky právnických osôb a fyzických osôb.(2) Kategorizáciu,  výšku  a  splatnosť  ročného  členského  príspevku  schvaľuje  zhromaždenie  delegátov; v odôvodnených  prípadoch  môže  rozhodnúť  o  primeranom  znížení  alebo  odpustení  ročného  členského príspevku pre konkrétneho riadneho člena alebo konkrétneho pozorovateľa.(3) Zhromaždenie delegátov môže tiež rozhodnúť, že sa na príslušný rok členské príspevky neurčia vôbec 
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alebo nevyrubia v pôvodne určenej výške. (4) Členské príspevky sa platia ročne do 31. mája príslušného kalendárneho roka; príslušný orgán platformy môže rozhodnúť aj inak.(5) Prvý členský príspevok, ak nebol odpustený, je každý člen povinný zaplatiť do 30 dní odo dňa doručenia  príslušného uznesenia  o  prijatí  za  riadneho člena  alebo  pozorovateľa;  výška  prvého členského  príspevku je  násobkom počtu celých mesiacov príslušného kalendárneho roka,  počas ktorých bude riadnym členom alebo pozorovateľom a pomernej časti príslušného členského príspevku prislúchajúceho na jeden kalendárny mesiac.(6) V  prípade  omeškania  so  zaplatením členského príspevku v  lehote  dlhšej  ako  tri  mesiace  sa  zvyšuje členský príspevok na príslušný rok o 20 % výšky členského príspevku.(7) V  prípade  zániku  členstva  v  platforme  (čl.  VII)  v  priebehu  kalendárneho  roka  sa  zaplatený  členský príspevok nevracia.(8) Výdavky platformy a jej organizačných útvarov tvoria najmä náklady na administratívne zabezpečenie, náklady súvisiace s výkonom predmetu činnosti platformy ako stálej činnosti (trvalé aktivity), viacročných aktivít platformy, prioritných projektov a ad hoc projektov.(9) Viacročné aktivity platformy, ktoré nie sú pokryté z príjmov z členských príspevkov, prioritné projekty a ad  hoc projekty  sa  financujú  osobitne  v  súlade  so  zásadami  financovania,  ktoré  schvaľuje  zhromaždenie  delegátov na návrh správnej rady.(10) Za hospodárenie  platformy zodpovedá prezident,  ktorý je  viazaný pri  svojej  činnosti  rozhodnutiami správnej rady.(11) Dohľad nad hospodárením platformy vykonáva supervízor.(12) Platforma nevykonáva žiadnu podnikateľskú činnosť, pokiaľ zhromaždenie delegátov nerozhodne inak.(13) Platforma  zodpovedá za  svoje  záväzky  do  výšky  svojho  majetku.  Riadni  členovia  ani  pozorovatelia za záväzky platformy neručia. Článok XVII
Doba trvaniaPlatforma sa zakladá na dobu neurčitú. Článok XVIII

Likvidácia a zánik(1) Likvidácia sa vykoná, pokiaľ majetok neprechádza na právneho nástupcu platformy. Likvidácia sa vykoná na základe uznesenia zhromaždenia  o zrušení platformy s likvidáciou.(2) Likvidáciu vykoná likvidátor vymenovaný zhromaždením delegátov; tam, kde stanovy nestanovujú inak,  primerane  sa  použijú  na  likvidáciu  platformy  ustanovenia  Obchodného  zákonníka  o likvidácii  obchodnej spoločnosti a na naloženie s likvidačným zostatkom platformy ustanovenia Obchodného zákonníka o  likvidácii družstva.(3) Likvidačný zostatok sa rozdelí nasledovne:a) 20 %  likvidačného  zostatku  pripadá  zakladajúcemu  členovi,  ktorý  znášal  administratívne  náklady na založenie platformy, alebo jeho právnemu nástupcovi,b) 10 % likvidačného zostatku pripadá každému ďalšiemu zakladajúcemu členovi alebo jeho právnemu nástupcovi,c) zvyšok  likvidačného  zostatku  sa  rozdelí  medzi  všetkých  členov  a  zakladajúcich  členov, 
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resp. ich právnych nástupcov, a to v pomere úhrnu zaplatených členských vkladov príslušným riadnym členom za posledné tri kalendárne roky predchádzajúce kalendárnemu roku, v ktorom sa likvidácia začala,  násobeného počtom celých  rokov jeho členstva  v  platforme  k  tomuto  zvyšku likvidačného zostatku.   (4) Ak  sa  vykonáva  likvidácia,  návrh  na  výmaz  podáva  likvidátor  po  vykonaní  likvidácie  a  rozdelení  likvidačného majetku.(5) Ak  sa  platforma  zrušuje  bez  likvidácie,  návrh  na  výmaz  podáva  prezident  na  základe  príslušného uznesenia zhromaždenia delegátov.(6) Platforma zaniká výmazom z registra záujmových združení právnických osôb. Článok XIX
Spoločné ustanovenia(1) Ak sa v stanovách používa doručenie na adresu sídla platformy, rozumie sa tým nielen doručenie poštou alebo  kuriérom  na  poštovú  adresu  sídla  platformy,  ale  aj  doručenie  e-mailu  na  oficiálnu  e-mailovú  adresu platformy, ako aj doručenie faxu na oficiálne faxové číslo platformy.(2) Ak je to účelné, možno zasadnutie a rokovanie spojiť do jednej spoločnej schôdze, z ktorej sa vyhotovuje jediná zápisnica (o spoločnej schôdzi orgánov platformy).Článok XX

Prechodné ustanovenia(1) Určenie fyzických osôb zodpovedných za vykonanie zakladateľskej zmluvy v tejto zakladateľskej zmluve je  poverením zakladajúceho člena podľa  čl.  XI  ods.  3;  tieto fyzické  osoby sa  dňom vzniku platformy stávajú  delegovanými zástupcami príslušných zakladajúcich členov.(2) Určenie fyzických osôb zodpovedných za vykonanie zakladateľskej zmluvy v tejto zakladateľskej zmluve je tiež menovaním delegáta podľa čl. XIII ods. 3; tieto fyzické osoby sa dňom vzniku platformy stávajú stálymi  členmi správnej rady za príslušných zakladajúcich členov.(3) Fyzická osoba, určená v prílohe zakladateľskej zmluvy ako osoba oprávnená konať v mene platformy ako prezident, sa stáva prvým prezidentom platformy; päťročné funkčné obdobie tomuto prezidentovi začína plynúť dňom vzniku platformy.(4) Fyzická  osoba  podľa  odseku  2,  určená  v  prílohe  zakladateľskej  zmluvy  ako  osoba  oprávnená  konať v mene  platformy  ako  viceprezident,  sa  stáva  prvým  viceprezidentom  platformy;  päťročné  funkčné  obdobie tomuto viceprezidentovi začína plynúť dňom vzniku platformy. Článok XXI
Záverečné ustanovenia(1) Stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť schválením zakladajúcimi členmi. (2) Stanovy schválili zakladajúci členovia v Bratislave 10. februára 2015.
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