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STANOVY
INTERACTIVE ADVERTISING BUREAU SLOVAKIA
Zochova 754 / 6-8, 811 03 Bratislava – Staré Mesto
Združenie právnických osôb Interactive Advertising Bureau Slovakia (predtým ASOCIÁCIA
INTERNETOVÝCH MÉDII) (ďalej „združenie“) bolo založené dňa 10.2.2005 zakladajúcimi členmi
v súlade s §§ 20f až 21 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších právnych predpisov.
Zakladajúcimi členmi združenia bola uzatvorená zakladateľská zmluva, ktorej súčasťou boli stanovy
združenia. Stanovy boli následne zmenené a doplnené, naposledy na základe rozhodnutia valného
zhromaždenia združenia zo dňa 17.4.2020.

1.
2.
3.

4.

1.

§1
OBCHODNÉ MENO, PRÁVNA FORMA A SÍDLO ZDRUŽENIA
Názov združenia je „Interactive Advertising Bureau Slovakia“ a používaná skratka názvu je „IAB
Slovakia“.
Sídlo združenia je Zochova 754 / 6-8, 811 03 Bratislava – Staré Mesto.
Právna forma združenia je záujmové združenie právnických osôb podľa § 20f a nasl. zákona č.
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a nadobúda právnu subjektivitu
zápisom do registra združení vedeného na okresnom úrade v sídle kraja, príslušnom podľa sídla
združenia.
Združenie je založené na dobu neurčitú.
§ 1a
VÝKLAD POJMOV
Pre účely týchto Stanov majú nasledovné slová a výrazy tento význam:
1.1. „Agentúra“ znamená právnickú osobu, ktorá poskytuje služby v oblasti reklamného
poradenstva a sprostredkovania reklamného priestoru, a to najmä, nie však výlučne
reklamná agentúra;
1.2. „člen“ znamená každého člena združenia;
1.3. „člen oprávnený hlasovať“ znamená člena, ktorý má hlasovacie právo;
1.4. „členovia orgánov“ resp. „člen orgánu“ má význam definovaný v § 13a bod 5 týchto Stanov;
1.5. „dištančná forma“ znamená takú formu účasti členov (resp. ich zástupcov) na zasadnutí
Valného zhromaždenia alebo členov orgánov združenia na zasadnutí takých orgánov, kedy
sa členovia (resp. ich zástupcovia) alebo členovia orgánov združenia zúčastňujú na takom
zasadnutí vzdialenou formou prostredníctvom konferenčného hovoru cez telekomunikačné
zariadenia resp. prostredníctvom inej online platformy;
1.6. „Dozorná rada“ znamená dozornú radu združenia;
1.7. „Médium“ znamená právnickú osobu, ktorá je prevádzkovateľom alebo exkluzívnym
zástupcom www serveru s oprávnením poskytovať na tomto serveri reklamný priestor
formou platenej inzercie;
1.8. „odmeny“ resp. „odmena“ má význam definovaný v § 13a bod 4 týchto Stanov;
1.9. „pracovný deň“ znamená akýkoľvek deň okrem soboty, nedele, štátneho sviatku a iných dní
pracovného pokoja podľa zákona č. 241/1993 Z.z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného
pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;
1.10. „prezenčná forma“ znamená takú formu účasti členov (resp. ich zástupcov) na zasadnutí
Valného zhromaždenia alebo členov orgánov združenia na zasadnutí takých orgánov, kedy
sa členovia (resp. ich zástupcovia) alebo členovia orgánov združenia priamo zúčastňujú (sú
prítomní) na takom zasadnutí;
1.11. „príslušný orgán“ má význam definovaný v § 13a bod 5 písm. c) týchto Stanov;
1.12. „Správna rada“ znamená správnu radu združenia;
1.13. „Stanovy“ znamená tieto stanovy združenia;
1.14. „Valné zhromaždenie“ znamená valné zhromaždenie združenia;
1.15. „Výkonný riaditeľ“ znamená výkonného riaditeľa združenia;
1.16. „združenie“ znamená združenie právnických osôb Interactive Advertising Bureau Slovakia;
1.17. „zmluva o prevode členstva“ má význam definovaný v § 4 bod 7 písm. c) týchto Stanov;
1.18. „žiadateľ“ má význam definovaný v § 4 bod 4 týchto Stanov.
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§2
PREDMET ČINNOSTI
Hlavnými úlohami združenia ako aj jeho členov je podpora slovenského internetového trhu
v oblastiach: internetovej reklamy, digitálneho obsahu, etiky, vzdelávania, technológií ako aj
podpora subjektov pôsobiacich v slovenskom digitálnom odvetví.
Predmetom činnosti združenia sú:
2.1. Vytvorenie platformy pre vzájomnú komunikáciu medzi subjektmi podnikajúcimi v oblasti
internetovej reklamy na slovenskom internetovom trhu.
2.2. Štandardizácia etických a právnych pravidiel internetovej reklamy.
2.3. Podpora rozvoja internetu ako reklamného a komunikačného média.
2.4. Objednávanie výskumov spojených s využívaním internetu ako reklamného média, garancia
realizácie takýchto výskumov a využívanie práv spojených s vlastníctvom a distribúciou
výsledkov týchto výskumov.
2.5. Výmena skúseností medzi členmi združenia ako aj s tretími osobami.
2.6. Dbať o profesionalitu členov združenia a nimi poskytovaných služieb v súlade s prijatými
dokumentmi združenia.
2.7. Organizácia a realizácia školiacich kurzov, seminárov a konferencií za účelom výmeny
skúseností a odborných materiálov.
2.8. Propagačná a vydavateľská činnosť v oblasti využitia internetu ako reklamného média.
2.9. Podnikateľská a obchodná činnosť súvisiaca so zabezpečením predmetu činnosti.
2.10. Združovanie prostriedkov a činností členov združenia za účelom napĺňania predmetu
činnosti združenia.
2.11. Sprostredkovávanie a udržiavanie stykov s inými profesnými organizáciami a združeniami
v oblasti internetovej reklamy, prípadne orgánmi štátnej správy a samosprávy.
§3
PRÍJMY ZDRUŽENIA A HOSPODÁRENIE
Príjmy združenia sú tvorené najmä z ročných členských príspevkov a príjmami z činností združenia
podľa § 2 Stanov.
Hospodárenie združenia sa spravuje rozpočtom schváleným Valným zhromaždením a všeobecne
záväznými právnymi predpismi.
Členovia združenia nemôžu požadovať z rozpočtu združenia úhradu ich nákladov, ktoré im vzniknú
v súvislosti s prácou ich zástupcov v Správnej rade a v Dozornej rade, v prípadných odborných
skupinách alebo s účasťou na Valnom zhromaždení, ak v týchto Stanovách nie je uvedené inak
alebo ak Valné zhromaždenie nerozhodne inak. Členovia združenia nemôžu požadovať počas
trvania svojho členstva a ani po jeho zániku vrátenie nimi zaplatených ročných členských
príspevkov.
O spôsobe zabezpečenia zdrojov v prípade prekročenia schváleného rozpočtu, alebo o spôsobe
použitia zostatku v prípade nevyčerpania rozpočtových zdrojov v danom rozpočtovom období, ako
aj o využití vytvoreného zisku, rozhoduje Valné zhromaždenie v rámci schválenia rozpočtu na
ďalšie obdobie.
Rozpočtové obdobie je spravidla kalendárny rok pokiaľ Valné zhromaždenie neschváli rozpočet
združenia na iné obdobie.
§4
VZNIK A ZÁNIK ČLENSTVA V ZDRUŽENÍ
Členom združenia sa môže stať:
a)
Médium,
b)
Agentúra, alebo
c)
iná právnická osoba, najmä, nie však výlučne, zadávatelia internetovej reklamy.
Právnická osoba, ktorá spĺňa jednu z podmienok uvedených v bode 1 tohto § 4, musí ďalej spĺňať
tieto podmienky:
a)
jej činnosť je v súlade so záujmami a cieľmi združenia,
b)
jej činnosť je v súlade s príslušnými právnymi predpismi, najmä predpismi tej krajiny, ktorými
sa spravujú vnútorné záležitosti takej právnickej osoby, ako aj predpismi tej krajiny, na území
ktorej vykonáva taká právnická osoba svoju činnosť,
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c)
jej činnosť je v súlade so Stanovami.
Na členstvo v združení nie je právny nárok.
Žiadosť o členstvo, podpísaná štatutárnym orgánom právnickej osoby, ktorá o členstvo žiada (ďalej
len „žiadateľ“), musí byť podaná písomne Správnej rade a musí obsahovať základné identifikačné
údaje žiadateľa, najmä obchodné meno (resp. názov), sídlo, údaje o zápise do obchodného
registra alebo inej evidencie, predmet činnosti a štatutárny orgán. Súčasťou žiadosti o členstvo
musí byť tiež vyhlásenie žiadateľa podpísané jeho štatutárnym orgánom (prípadne členmi
štatutárneho orgánu oprávnenými konať za takého žiadateľa), že žiadateľ bude dodržiavať
Stanovy, smernice prijaté Valným zhromaždením a že všetky údaje uvedené v žiadosti sú úplné,
správne a pravdivé. Ročný členský poplatok zaplatí člen po prijatí rozhodnutia o jeho prijatí za
člena združenia. Platba členského poplatku je podmienkou platnosti členstva.
Predseda Správnej rady do 15 (pätnástich) dní odo dňa doručenia žiadosti o členstvo od žiadateľa
písomne oznámi všetkým členom, že Správnej rade bola doručená žiadosť o členstvo od žiadateľa
a súčasne v oznámení uvedie základné identifikačné údaje o žiadateľovi. Každý člen má právo
predložiť predsedovi Správnej rady písomnú námietku voči prijatiu žiadateľa za člena, a to
najneskôr do 15 (pätnástich) dní odo dňa doručenia oznámenia predsedu Správnej rady o doručení
žiadosti o členstvo od žiadateľa, pričom námietka člena sa považuje za relevantnú, ak bude riadne
odôvodnená. Ak bude od ktoréhokoľvek člena doručená predsedovi Správnej rady v lehote podľa
predchádzajúcej vety odôvodnená námietka, zaháji predseda Správnej rady námietkové konanie,
a to dňom doručenia prvej námietky. Námietkové konanie vedie Správna rada, pričom toto konanie
musí byť ukončené najneskôr do 30 (tridsiatich) dní odo dňa jeho zahájenia. V námietkovom konaní
Správna rada preskúma vznesenú namietku resp. námietky. O výsledku námietkového konania
písomne informuje predseda Správnej rady všetkých členov a žiadateľa.
Členstvo Média (bod 1 písm. a) tohto § 4), členstvo Agentúry (bod 1 písm. b) tohto § 4) a členstvo inej
právnickej osoby (bod 1 písm. c) tohto § 4) vzniká dňom uvedeným v rozhodnutí Správnej rady o prijatí
žiadateľa za člena združenia, a to po preskúmaní prípadných námietok v námietkovom konaní.
Správna rada oznámi svoje rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí žiadateľa za člena najneskôr do 3 (troch)
mesiacov od doručenia žiadosti o členstvo od žiadateľa, prípadne najneskôr do 2 (dvoch) týždňov po
ukončení námietkového konania, podľa toho, čo nastane neskôr.
Členstvo v združení zaniká:
a)
Vystúpením člena zo združenia, a to na základe písomného oznámenia člena podpísaného
jeho štatutárnym orgánom (prípadne členmi štatutárneho orgánu oprávnenými konať za
takého člena) a doručeným Správnej rade. Členstvo zaniká dňom, ktorý je uvedený
v oznámení o vystúpení zo združenia, najskôr však 1 (jeden) mesiac po poslednom dni
v mesiaci, kedy bolo oznámenie doručené na adresu sídla združenia. Správna rada je
oprávnená túto lehotu skrátiť.
b)
Zánikom člena, pokiaľ jeho práva a povinnosti neprejdú na jeho právneho nástupcu, a to
dňom zániku tohto člena. Zotrvanie právneho nástupcu člena v združení musí hlasovaním
potvrdiť Správna rada na základe prijatia žiadosti a prihlášky právneho nástupcu člena za
člena združenia, a to najneskôr do 2 (dvoch) mesiacov odo dňa zániku člena, v opačnom
prípade sa právny nástupca člena považuje za nepotvrdeného. O výsledku hlasovania je
Správna rada povinná informovať žiadateľa (právneho nástupcu člena) do 5 (piatich)
pracovných dní po vykonaní hlasovania. Členstvo právneho nástupcu člena je platné odo
dňa zániku člena.
c)
Prevodom členstva na inú právnickú osobu (nástupcu) na základe písomnej zmluvy
o prevode členstva uzatvorenej medzi pôvodným členom ako prevodcom a jeho nástupcom
(ďalej len „zmluva o prevode členstva“), pričom medzi pôvodným členom a nástupcom musí
v čase prevodu členstva existovať majetkové alebo osobné prepojenie, ktorým sa na účely
tohto ustanovenia rozumie ktorýkoľvek z nasledujúcich prípadov: (i) pôvodný člen má
kvalifikovanú účasť na nástupcovi, alebo (ii) nástupca má kvalifikovanú účasť na pôvodnom
členovi; za kvalifikovanú účasť sa považuje priamy alebo nepriamy podiel predstavujúci
aspoň 10% na základnom imaní právnickej osoby alebo hlasovacích právach v právnickej
osobe alebo možnosť uplatňovania vplyvu na riadení právnickej osoby, ktorý je porovnateľný
s vplyvom zodpovedajúcim tomuto podielu; nepriamym podielom sa rozumie podiel držaný
sprostredkovane prostredníctvom právnických osôb, v ktorých má držiteľ nepriameho
podielu kvalifikovanú účasť. Prevod členstva v združení podlieha schváleniu Správnou
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radou, pričom Správna rada rozhoduje hlasovaním na základe prijatia žiadosti člena
o prevode svojho členstva na inú právnickú osobu (nástupcu) a prijatia žiadosti nástupcu
o členstvo v združení, ktorej prílohou musí byť rovnopis podpísanej zmluvy o prevode
členstva, a to najneskôr do 2 (dvoch) mesiacov od doručenia žiadosti. O výsledku
hlasovania je Správna rada povinná informovať člena a žiadateľa (nástupcu) do 5 (piatich)
pracovných dní po vykonaní hlasovania. Členstvo nástupcu je platné odo dňa uvedeného
v zmluve o prevode členstva, a ak taký údaj v zmluve o prevode členstva nie je uvedený,
dňom prijatia rozhodnutia Správnej rady.
d)
Vylúčením člena zo združenia na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia a to
v prípadoch popísaných v Smernici - Postup pri nedodržiavaní povinností člena IAB
Slovakia. Členstvo zaniká ku dňu uvedenému v rozhodnutí Valného zhromaždenia
o vylúčení člena zo združenia.
8. Členovi, ktorému zanikne členstvo v združení, nevzniká nárok na vrátenie ročného členského
príspevku. V prípade, že združenie eviduje voči členovi, ktorého členstvo zaniká, pohľadávky
(napríklad nezaplatený ročný členský príspevok), stávajú sa tieto splatnými najneskôr ku dňu
zániku jeho členstva, ak Správna rada v osobitných prípadoch (prípady podľa § 4 bod 7 písm. b)
a c) týchto Stanov) nerozhodne inak.
9. Právny nástupca člena podľa § 4 bod 7 písm. b) týchto Stanov a nástupca podľa § 4 bod 7 písm.
c) týchto Stanov musí spĺňať podmienky člena združenia uvedené v § 4 bod 1 a bod 2 týchto
Stanov, v opačnom prípade sa nemôže stať členom združenia.
10. V prípade prevodu členstva podľa § 4 bod 7 písm. c) týchto Stanov si prípadné nároky súvisiace
s prevodom členstva medzi sebou vysporiadajú výlučne člen, ktorý prevádza členstvo, a nástupca;
združenie nie je povinné uhrádzať ktorejkoľvek zo strán zmluvy o prevode členstva žiadne plnenie
v súvislosti s prevodom členstva v združení.

1.

2.

§5
PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV
Členovia združenia sú oprávnení najmä:
a)
bezodplatne využívať všetky výsledky práce združenia pokiaľ Valné zhromaždenie
nerozhodne, že v určitom prípade je potrebné za využitie výsledku práce združeniu zaplatiť,
b)
podieľať sa na rozhodnutiach Valného zhromaždenia hlasovaním,
c)
zúčastňovať sa na zasadnutiach Valného zhromaždenia,
d)
zúčastňovať sa na podujatiach organizovaných združením,
e)
podávať podnety a návrhy týkajúce sa činnosti združenia,
f)
žiadať Správnu radu o podanie informácií ohľadom činnosti združenia v období medzi
zasadnutiami Valného zhromaždenia,
g)
dostať v elektronickej podobe, alebo mať prístup k opisu zápisnice zo zasadania Valného
zhromaždenia do 5 (piatich) pracovných dní od dňa konania zasadania Valného
zhromaždenia.
Členovia združenia sú povinní:
a)
svojou činnosťou sa podieľať na podpore a rozvoji slovenského internetového trhu
a internetovej reklamy,
b)
dodržiavať Stanovy a prípadne iné rozhodnutia, predpisy a kódexy týkajúce sa združenia,
ktoré schváli Valné zhromaždenie, a rozhodnutia Správnej rady a rozhodnutia a smernice
Metodickej komisie a Komisie pre dohľad nad dodržiavaním kódexu,
c)
platiť riadne a včas členské príspevky, ako aj všetky ostatné finančné záväzky voči
združeniu, rovnako ako odovzdať v lehotách schválených Správnou radou alebo Valným
zhromaždením záväzné dokumenty súvisiace s činnosťou združenia,
d)
aktívne sa podieľať na presadení hlavných úloh združenia a plnení predmetu činnosti
združenia, vrátane poskytnutia súčinnosti pri výkone činností komisií zriadených združením,
ktorých pôsobnosť schválilo Valné zhromaždenie,
e)
neposkytovať tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu Valného
zhromaždenia resp. Správnej rady akékoľvek informácie alebo údaje získané od združenia
resp. získané zo strany združenia,
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bez zbytočného odkladu oznámiť Správnej rade všetky zmeny údajov vedených združením
o členovi, a to najmä v rozsahu údajov, ktoré boli uvedené v prihláške resp. žiadosti o
členstvo,
g)
dodržiavať Smernicu - Pravidlá pre internetovú reklamu, a iné Smernice odsúhlasené
Valným zhromaždením.
Členovia združenia – Médiá, sú ďalej povinní najmä:
a)
byť monitorovaní vo výskume návštevnosti slovenského internetu,
b)
platiť združeniu riadne a včas za dodávanie dát výskumu návštevnosti slovenského internetu
podľa platného cenníka odsúhlaseného Valným zhromaždením,
c)
poskytovať Výkonnému riaditeľovi polročne, najneskôr do 30 (tridsiatich) dní po skončení
každého kalendárneho polroka, písomnú informáciu o obrate Média na základe členenia
schválenej metodiky IAB Slovakia.
Člen združenia neručí voči tretím osobám za záväzky združenia a združenie neručí voči tretím
osobám za záväzky člena.
V prípade nedodržania povinnosti člena spojenej s úhradou ročného členského príspevku
združenie postupuje podľa Smernice – Postup pri nedodržiavaní povinností člena IAB Slovakia,
ktorá bola prijatá Valným zhromaždením.
Po zrušení združenia rozhodne o likvidačnom zostatku a jeho rozdelení medzi členov Valné
zhromaždenie.
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§6
ČLENSKÉ PRÍSPEVKY
Každý člen je povinný zaplatiť ročný členský príspevok za príslušný kalendárny rok vo výške
a v lehote schválenej rozhodnutím Valného zhromaždenia. Návrh výšky ročného členského
príspevku je povinný predložiť predseda Správnej rady na základe výsledkov hospodárenia za
predchádzajúci rok a rozpočtu schváleného Valným zhromaždením na nasledujúci kalendárny rok.
Členský príspevok je zaplatený dňom jeho pripísania na účet združenia v banke.
Právnická osoba, ktorá bola prijatá za člena združenia v priebehu kalendárneho roka, je povinná
zaplatiť alikvotnú časť ročného členského príspevku za príslušné mesiace kalendárneho roka,
počas ktorých bola členom združenia. Platí sa za celý mesiac, v ktorom právnická osoba bola za
člena prijatá. Ročný členský príspevok resp. jeho alikvótnu časť je nový člen povinný zaplatiť do
14 (štrnásť) dní po vzniku členstva v združení a jeho oznámení, podľa toho, čo nastane neskôr.
§7
ORGÁNY ZDRUŽENIA

1.

1.
2.

Orgánmi združenia sú:
a)
Valné zhromaždenie, ktoré je najvyšším orgánom združenia,
b)
Správna rada, ktorá je najvyšším orgánom združenia v období medzi zasadnutiami Valného
zhromaždenia,
c)
Dozorná rada, ktorá je kontrolným orgánom združenia,
d)
Výkonný riaditeľ, ktorý je výkonným orgánom združenia oprávneným konať v mene
združenia v zmysle podmienok podľa týchto Stanov.
§8
VALNÉ ZHROMAŽDENIE
Valné zhromaždenie tvoria všetci členovia združenia. Valné zhromaždenie sa schádza minimálne
raz za kalendárny rok.
Do pôsobnosti Valného zhromaždenia patrí:
a)
schvaľovať zmeny a doplnenie Stanov,
b)
voliť a odvolávať členov Správnej rady,
c)
voliť a odvolávať členov Dozornej rady,
d)
voliť a odvolávať členov Metodickej komisie a Komisie pre dohľad nad dodržiavaním Kódexu
preberania obsahu na internete, prípadne iných komisií, ktorých pôsobnosť je schválená
Valným zhromaždením, pričom členovia Valného zhromaždenia hlasujú i v prípade takýchto
komisií za každého kandidáta na člena komisie spôsobom podľa počtu hlasov uvedenom v
§10 bod 8 Stanov, teda každému kandidátovi môžu dať iba 1 (jeden) hlas, pričom nominácia
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kandidátov, voľba predsedu a podpredsedov a počet členov jednotlivých komisií sa spravuje
osobitným predpisom pre tieto jednotlivé komisie,
e)
schvaľovať rozpočet združenia v rozsahu príjmov, výdavkov a alokácie rozpočtových
prostriedkov na dané oblasti, vrátane odmeňovania členov Správnej rady, Metodickej
komisie, Komisie pre dohľad nad dodržiavaním Kódexu preberania obsahu na internete a
prípadne iných komisií, ktorých pôsobnosť je schválená Valným zhromaždením,
f)
schvaľovať cenník za dodávanie dát výskumu návštevnosti slovenského internetu,
g)
rozhodnúť o zániku združenia a majetkovoprávnom vysporiadaní s tým spojeným,
h)
rozhodnúť o ďalších otázkach vyplývajúcich zo Stanov a o otázkach, ktoré si Valné
zhromaždenie vyhradí k rozhodovaniu, pokiaľ nie sú zverené týmito Stanovami inému
orgánu združenia alebo nie sú delegované rozhodnutím Valného zhromaždenia do
právomoci iného orgánu,
i)
schvaľovať smernice záväzné pre všetkých členov a ich zmeny.
Prijímanie rozhodnutí Valného zhromaždenia. Valné zhromaždenie môže prijímať rozhodnutia
dvomi spôsobmi:
a)
na zasadnutiach Valného zhromaždenia, ktoré je uznášania schopné pokiaľ sú prítomní
členovia, ktorí majú nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasov. Zasadnutie Valného
zhromaždenia sa môže uskutočniť prezenčnou formou alebo dištančnou formou.
Zasadnutie Valného zhromaždenia upravuje Smernica – Rokovací poriadok Valného
zhromaždenia. Pre prijatie rozhodnutia Valného zhromaždenia na zasadnutí je potrebný
nasledovný počet hlasov:
(i) Valné zhromaždenie na zasadnutiach prijíma rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou
hlasov prítomných členov oprávnených hlasovať, a to v prípadoch rozhodovania
o záležitostiach uvedených v bode 2 písm. e), f), h) a i) tohto § 8.
(ii) Valné zhromaždenie na zasadnutiach prijíma rozhodnutia 2/3 (dvojtretinovou) väčšinou
hlasov prítomných členov oprávnených hlasovať, a to v prípade rozhodovania
o záležitostiach uvedených v bode 2 písm. g) tohto § 8.
(iii) V prípade rozhodovania o záležitostiach uvedených v bode 2 písm. b), c) a d) tohto § 8
členovia na Valnom zhromaždení hlasujú spôsobom uvedeným v § 10 bod 8 týchto
Stanov.
(iv) Výnimku tvorí schvaľovanie zmien a dopĺňanie Stanov, kedy hlasovanie o ich zmene je
možné len v prípade, ak na zasadnutí Valného zhromaždenia sú prítomní členovia, ktorí
majú aspoň 2/3 (dve tretiny) všetkých hlasov, pričom na prijatie tohto rozhodnutia je
potrebná aspoň 2/3 (dvojtretinová) väčšina všetkých hlasov členov.
b)
hlasovaním „per rollam“, keď Valné zhromaždenie ako najvyšší orgán združenia tvoria všetci
členovia oprávnení hlasovať. Pre hlasovanie „per rollam“ platia nasledovné pravidlá:
(i) Priebeh hlasovania „per rollam“: Správna rada zašle v elektronickej podobe návrh
znenia rozhodnutia Valného zhromaždenia všetkým členom oprávneným hlasovať
spolu s uvedením lehoty, do ktorej môžu zaslať svoj hlas za predmetný návrh. Člen
oprávnený hlasovať hlasuje na základe výzvy a formou, ktorú určí Správna rada, pričom
okrem výslovného súhlasu musí jeho hlasovanie obsahovať presné znenie
schvaľovaného návrhu rozhodnutia.
(ii) V prípade, že sa člen oprávnený hlasovať v stanovenej lehote nevyjadrí, prihliada sa
na to ako keby sa takýto člen zdržal hlasovania.
(iii) Správna rada je povinná v elektronickej podobe oznámiť všetkým členom výsledok
hlasovania „per rollam“, a to najneskôr do 48 (štyridsaťosem) hodín od uplynutia lehoty
na hlasovanie. Správna rada je povinná zdokumentovať a uchovať výsledky každého
hlasovania. Hlasovanie „per rollam“ je verejné, to znamená, že v zápise o výsledku
hlasovania Správna rada oznámi všetkými členom hlasovanie jednotlivých členov
združenia, ktorí boli oprávnení hlasovať; výnimkou je len hlasovanie „per rollam“
o záležitostiach uvedených v bode 2 písm. b), c) a d) tohto § 8 spôsobom uvedeným v
§ 10 bod 8 týchto Stanov, kedy v zápise o výsledku hlasovania Správna rada nemusí
oznámiť všetkým členom hlasovanie jednotlivých členov združenia, ktorí boli oprávnení
hlasovať.
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(iv) Valné zhromaždenie formou „per rollam“ prijíma rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou
hlasov všetkých členov oprávnených hlasovať, a to v prípadoch rozhodovania
o záležitostiach uvedených v bode 2 písm. e), f), h) a i) tohto § 8.
(v) Valné zhromaždenie formou „per rollam“ prijíma rozhodnutia 2/3 (dvojtretinovou)
väčšinou hlasov všetkých členov oprávnených hlasovať, a to v prípadoch rozhodovania
o záležitostiach uvedených v bode 2 písm. a) a g) tohto § 8.
(vi) Valné zhromaždenie formou „per rollam“ hlasuje o záležitostiach uvedených v bode 2
písm. b), c) a d) tohto § 8 spôsobom uvedeným v § 10 bod 8 týchto Stanov.
Hlasovacie právo má automaticky každý člen, v niektorých prípadoch však môže byť hlasovacie
právo členovi odobraté na základe rozhodnutia Správnej rady podľa Smernice - Postup pri
nedodržiavaní povinností člena IAB Slovakia, a to najmä v prípade porušenia povinnosti člena
podľa § 5 bod 3 písm. a), b) a c) týchto Stanov a podľa § 5 bod 2 písm. b), c) a e) týchto Stanov.
Ak nie je v týchto Stanovách pri niektorých rozhodnutiach Valného zhromaždenia uvedené inak,
každý člen má pri hlasovaní na Valnom zhromaždení jeden alebo viac hlasov, a to v závislosti na
výške platieb v prospech združenia, ktoré:
a)
príslušný člen zaplatil na bankový účet združenia alebo do pokladne združenia za príslušný
kalendárny rok, a/alebo
b)
príslušnému členovi združenia boli združením fakturované za akékoľvek obdobie spadajúce
do príslušného kalendárneho roka, a to aj v prípade, ak faktúra bola združením vystavená
a/alebo členom zaplatená až v priebehu kalendárneho roka nasledujúceho po príslušnom
kalendárnom roku,
a to 1 (jeden) hlas za každých aj začatých 1000 EUR (jeden tisíc eur). Na účely určenia počtu
hlasov príslušného člena sa berie ohľad na členský príspevok príslušného člena za príslušný rok
a platby príslušného člena v prospech združenia za výskum návštevnosti internetu v SR IABmonitor (v sumách bez DPH). Počet hlasov jednotlivých členov podľa tohto bodu 5 sa určuje
každoročne, pričom počet hlasov jednotlivých členov je platný na celé obdobie kalendárneho roka
nasledujúceho po príslušnom kalendárnom roku. Počet hlasov jednotlivých členov podľa tohto
bodu 5 podľa výšky platieb za obdobie príslušného kalendárneho roka vypočíta Výkonný riaditeľ
každý rok vždy najneskôr do 15 (pätnástich) dní po skončení príslušného kalendárneho roka
a v rovnakej lehote písomne oznámi počet hlasov jednotlivých členov Správnej rade. Do okamihu
určenia počtu hlasov jednotlivých členov na obdobie kalendárneho roka nasledujúceho po
príslušnom kalendárnom roku podľa predchádzajúcej vety platia posledné známe počty hlasov
jednotlivých členov, ako boli určené na obdobie príslušného kalendárneho roku. Členovia, ktorí
aktuálne vstúpili do združenia, a ktorým teda nemohol byť vypočítaný počet hlasov podľa platieb
predchádzajúceho roka, majú 1 (jeden) platný hlas na základe riadne zaplateného členského
príspevku v aktuálnom roku. V prípade pochybností o počte hlasov jednotlivých členov rozhodne
Správna rada, a to podľa pravidla uvedeného v tomto bode 5. V prípade, že počas kalendárneho
roka došlo k zániku člena podľa § 4 bod 7 písm. b) týchto Stanov a bolo potvrdené členstvo jeho
právneho nástupcu Správnou radou, alebo došlo k prevodu členstva člena na inú právnickú osobu
(nástupcu) podľa § 4 bod 7 písm. c) týchto Stanov a členstvo nástupcu bolo potvrdené Správnou
radou, o počte hlasov takého člena (právny nástupca člena resp. nástupca po prevode členstva)
v združení rozhoduje Správna rada, a to podľa pravidla uvedeného v tomto bode 5.
§9
ZASADNUTIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA A JEHO ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE
Postup pri zvolávaní, zasadnutí a rokovaní Valného zhromaždenia upravuje Smernica – Rokovací
poriadok Valného zhromaždenia.
§ 10
SPRÁVNA RADA
Správna rada je najvyšším orgánom združenia v období medzi zasadnutiami Valného
zhromaždenia. Správna rada má 7 (sedem) riadnych členov a 2 (dvoch) náhradníkov, volených
a odvolávaných Valným zhromaždením. Členmi Správnej rady môžu byť len zástupcovia členov
združenia. Členom Správnej rady môže byť len fyzická osoba vo funkčnom alebo zamestnaneckom
pomere k členovi. Funkčné obdobie Správnej rady trvá až do začatia funkčného obdobia novej
Správnej rady, a trvá spravidla 2 (dva) roky. Začiatok funkčného obdobia novej Správnej rady
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určuje Valné zhromaždenie. Opätovná voľba tých istých osôb za členov Správnej rady je možná.
Správna rada musí byť kreovaná tak aby bola v každom okamihu zložená minimálne z 2 (dvoch)
zástupcov členov – Médií a minimálne z 2 (dvoch) zástupcov členov – Agentúr. Náhradní členovia
Správnej rady (náhradníci) môžu byť zástupcami ktorýchkoľvek členov, pri nástupe
náhradníka/náhradníkov však tiež musí byť v každom okamihu splnená podmienka uvedená
v predchádzajúcej vete, v opačnom prípade je potrebné vykonať doplnkovú voľbu
zástupcu/zástupcov členov – Médií a/alebo členov – Agentúr postupom podľa bodov 8 a 13 tohto
§ 10 týchto Stanov.
Do pôsobnosti Správnej rady patrí najmä:
a)
riadiť činnosť združenia a zabezpečovať plnenie uznesení Valného zhromaždenia,
b)
zvolávať, pripravovať a riadiť konanie Valného zhromaždenia,
c)
prijímať a odvolávať Výkonného riaditeľa,
d)
spracovávať správu o činnosti, správu o hospodárení a vyúčtovaní za uplynulý kalendárny
rok, o použití hospodárskych výsledkov a návrh rozpočtu na ďalší rok,
e)
schvaľovať zriadenie a zrušenie pracovných skupín, navrhovať a schvaľovať ich členov,
poverovať ich úlohami, kontrolovať ich činnosť a spracovávať výsledky ich činnosti,
f)
schvaľovať vyúčtovanie hospodárenia za uplynulý rok a použitie hospodárskeho výsledku,
schvaľovanie plánu činností a prostriedkov na ne potrebných,
g)
schvaľovať rozpočet do maximálnej výšky 10.000,- EUR (slovom desaťtisíc eur) medzi
zasadnutiami Valného zhromaždenia, nad rámec schváleného rozpočtu,
h)
schvaľovať a udeľovať finančnú odmenu pre fyzickú osobu - zástupcu člena na základe
riadne uzatvorenej zmluvy za činnosť nad rámec činností definovaných v § 3 bod 3 týchto
Stanov, a to najmä činností vykonaných za účelom získania dodatočných príjmov do
združenia a podpory vzdelávania v digitálnej oblasti, respektíve za činnosť podľa § 2 bod
2.3., 2.7., 2.8. a 2.9. týchto Stanov, pričom maximálna výška jednorázovej odmeny je 2.000,EUR (slovom dvetisíc eur),
i)
rozhodovať o členstve podľa § 4 bod 7 písmeno b), c) týchto Stanov,
j)
možnosť odvolať člena Správnej rady rozhodnutím 2/3 väčšiny hlasov členov Správnej rady
v prípade, že dotknutý člen Správnej rady sa nezúčastnil na viac ako jednej tretine (1/3)
zasadaní Správnej rady; účasť na zasadaniach sa prehodnocuje vždy na polročnej báze od
dátumu nástupu do funkcie člena Správnej rady,
k)
rozhodovať alebo plniť ďalšie úlohy a činnosti stanovené týmito Stanovami alebo Valným
zhromaždením,
l)
rozhodovať o prijatí žiadateľa za člena združenia v prípade podľa § 4 bod 6 týchto Stanov,
m)
voliť spomedzi členov Správnej rady predsedu a dvoch podpredsedov.
Správna rada môže svojim uznesením delegovať niektoré zo svojich právomocí na predsedu
Správnej rady.
Správna rada je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov; náhradníci,
kým nenastúpia do funkcie člena, sa neberú do úvahy. Za prítomných sa považujú aj tí členovia
Správnej rady, ktorí sa na jej zasadnutí zúčastňujú prostredníctvom konferenčného telefonického
hovoru (bez ohľadu na spôsob prenosu zvuku alebo zvuku a obrazu). Zasadnutie Správnej rady
sa môže uskutočniť prezenčnou formou alebo dištančnou formou; v prípade dištančnej formy
predseda Správnej rady alebo ním poverený člen Správnej rady zabezpečí organizačnú
a technickú stránku zasadnutia. Správna rada rozhoduje na základe hlasovania a to jednoduchou
väčšinou hlasov všetkých jej členov, okrem hlasovania podľa § 10 bod 2 písm. g), h), i), j), l) a m)
týchto Stanov, kedy je na prijatie rozhodnutia Správnej rady potrebná 2/3 (dvojtretinová) väčšina
hlasov všetkých jej členov. Každý člen Správnej rady má 1 (jeden) hlas. Náhradníci, kým
nenastúpia do funkcie člena, nemajú právo hlasovať. Správna rada je oprávnená prijímať
rozhodnutia aj hlasovaním „per rollam“. Predseda Správnej rady zašle v takom prípade
v elektronickej podobe návrh znenia rozhodnutia všetkým členom Správnej rady spolu s
uvedením lehoty, do ktorej môžu zaslať svoj hlas za predmetný návrh. Členovia Správnej rady
hlasujú na základe výzvy a formou, ktorú určí predseda Správnej rady. V prípade, že sa člen
Správnej rady v stanovenej lehote nevyjadrí, prihliada sa na to ako keby sa zdržal hlasovania.
Predseda Správnej rady v elektronickej podobe oznámi všetkým členom Správnej rady výsledok
hlasovania „per rollam“, a to najneskôr do 48 (štyridsaťosem) hodín od uplynutia lehoty na
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hlasovanie. Pre prijatie rozhodnutia Správnej rady formou „per rollam“ je potrebný rovnaký počet
hlasov, ako je uvedené vyššie v tomto bode 4.
Zo zasadnutia Správnej rady sa musí vždy vyhotoviť písomná zápisnica, ktorej správnosť
potvrdzuje (potvrdenie môže byť vykonané akoukoľvek preukázateľnou formou, napr.
elektronickou poštou) predseda Správnej rady alebo iný člen Správnej rady, ktorý predmetné
zasadnutie viedol. Zasadnutie Správnej rady zvoláva a vedie predseda Správnej rady a v jeho
neprítomnosti niektorý z podpredsedov Správnej rady alebo iný poverený člen Správnej rady. Do
zápisnice sa musia uviesť všetky námietky a protesty člena Správnej rady, ak o to požiada. Znenie
zápisnice sa doručuje všetkým členom Správnej rady a Výkonnému riaditeľovi.
Návrhy kandidátov na členov Správnej rady zasielajú členovia predsedovi Správnej rady alebo
Výkonnému riaditeľovi najneskôr 10 (desať) dní pred konaním Valného zhromaždenia, na ktorom
sa má voliť nová Správna rada (resp. chýbajúci členovia Správnej rady), a v prípade, ak sa má
hlasovanie Valného zhromaždenia o voľbe členov Správnej rady vykonať formou „per rollam“,
najneskôr v termíne určenom Správnou radou. Súčasťou každého návrhu musí byť stručný
štruktúrovaný profesný životopis kandidáta a jeho písomný návrh smerovania združenia
a predstavenia jeho vízie činnosti v rámci Správnej rady. Predseda Správnej rady je povinný
odoslať menný zoznam kandidátov na členov Správnej rady zostavený podľa abecedy z ich
priezvisk (vrátane predložených dokladov týkajúcich sa jednotlivých kandidátov) na emailovú
adresu všetkých členov najneskôr 8 (osem) dní pred konaním Valného zhromaždenia, a v prípade,
ak sa má hlasovanie Valného zhromaždenia o voľbe členov Správnej rady vykonať formou „per
rollam“, najneskôr do 3 (troch) pracovných dní po uplynutí termínu určeného Správnou radou na
zaslanie návrhov kandidátov na členov Správnej rady.
Kandidáti na člena Správnej rady sa môžu vzdať svojej kandidatúry do začatia hlasovania.
V prípade, ak sa má hlasovanie Valného zhromaždenia o voľbe členov Správnej rady vykonať
formou „per rollam“, kandidáti na člena Správnej rady sa môžu vzdať svojej kandidatúry do
momentu, kedy Správna rada podľa § 8 bod 3 písm. b) týchto Stanov zašle v elektronickej podobe
návrh hlasovacieho lístka všetkým členom oprávneným hlasovať, pričom prejav svojej vôle
smerujúci k vzdaniu sa svojej kandidatúry doručujú písomne (elektronickou poštou) združeniu.
Valné zhromaždenie hlasuje podľa abecedného zoznamu o každom kandidátovi samostatne.
Každý člen oprávnený hlasovať môže dať jednotlivému kandidátovi maximálne 1 (jeden) hlas,
najviac však 9 (deviatim) kandidátom. Za zvolených sa považujú:
a)
2 (dvaja) kandidáti za Médiá s dosiahnutým najvyšším počtom hlasov prítomných členov
oprávnených hlasovať,
b)
2 (dvaja) kandidáti za Agentúry s dosiahnutým najvyšším počtom hlasov prítomných členov
oprávnených hlasovať, a
c)
3 (traja) kandidáti s dosiahnutým najvyšším počtom hlasov prítomných členov oprávnených
hlasovať bez ohľadu na ich zameranie (médium – agentúra – iná právnická osoba).
Po nich 2 (dvaja) nasledujúci kandidáti s dosiahnutým najvyšším počtom hlasov (bez ohľadu na
zameranie člena) sa stávajú náhradníkmi. Ak budú mať zvolení náhradníci vo výsledku rovnaký
počet hlasov, z dôvodu jednoznačného určenia prvého a druhého náhradníka v poradí sa
postupuje podľa nasledujúcej vety. Pri rovnosti hlasov, keď sa nedá určiť práve len 7 (sedem)
zvolených kandidátov a /alebo práve len 2 (dvaja) náhradníci, sa hlasuje znovu medzi tými
kandidátmi, ktorí majú zhodný počet hlasov. V prípade, že sa nepodarí zvoliť 7 (sedem) kandidátov
a /alebo zvoliť 2 (dvoch) náhradníkov, preruší predseda Správnej rady na potrebný čas zasadnutie
Valného zhromaždenia, a to za účelom dohody na menách kandidátov pre voľbu nezvolených
členov Správnej rady a/alebo náhradníkov Správnej rady. Po určení kandidátov Valné
zhromaždenie volí nezvolených členov Správnej rady a/alebo náhradníkov Správnej rady
spôsobom uvedeným v prvej vete tohto bodu 8. V prípade hlasovania o kandidátoch Valným
zhromaždením formou „per rollam“ sa postupuje primerane podľa tohto bodu 8 s tým, že podľa §
8 bod 3 písm. b) týchto Stanov Správna rada zašle v elektronickej podobe návrh hlasovacieho
lístka všetkým členom oprávneným hlasovať spolu s uvedením lehoty, do ktorej môžu zaslať svoj
hlas za jednotlivých kandidátov, pričom pri rovnosti hlasov, keď nebude možné určiť zvolených
kandidátov v zmysle vyššie uvedeného, sa vykoná opakované hlasovanie Valného zhromaždenia
formou „per rollam“ o tých kandidátoch, ktorí majú zhodný počet hlasov. Následne Správna rada
oznámi výsledky hlasovania o kandidátoch podľa § 8 bod 3 písm. b) ods. (iii) týchto Stanov.

Interactive Advertising Bureau Slovakia, Zochova 754 / 6-8, 811 03 Bratislava
www.iabslovakia.sk

STANOVY

9.

10.
11.
12.
13.

1.

1.

2.
3.
4.
5.

Člen Správnej rady (aj náhradník) môže v období medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia zo
svojej funkcie odstúpiť a to písomným oznámením doručeným na adresu sídla združenia. Funkcia
člena Správnej rady zaniká dňom doručenia oznámenia o odstúpení. V prípade, ak člen Správnej
rady oznámi svoje odstúpenie priamo na rokovaní Valného zhromaždenia, funkcia člena Správnej
rady mu zaniká dňom konania rokovania Valného zhromaždenia.
Funkcia člena Správnej rady zaniká tiež v prípade zániku členstva toho člena v združení, za
ktorého bol tento člen Správnej rady nominovaný, a to dňom zániku členstva člena v združení.
Funkcia člena Správnej rady zaniká aj v prípade, ak bol dotknutý člen Správnej rady odvolaný
Valným zhromaždením.
Funkcia člena Správnej rady zaniká aj v prípade, ak bol dotknutý člen Správnej rady odvolaný
Správnou radou podľa § 10, bod 2. písm. j) týchto Stanov.
V prípade, že zanikne funkcia člena Správnej rady v období medzi zasadnutiami Valného
zhromaždenia, do funkcie automaticky nastupuje prvý náhradník, ktorý pri posledných voľbách
členov Správnej rady získal spomedzi zvolených náhradníkov vyšší počet hlasov, pričom musí byť
zároveň splnená podmienka zloženia Správnej rady podľa § 10, bod 1 týchto Stanov. V prípade,
že by podmienka zloženia Správnej rady nebola splnená nástupom prvého náhradníka, do funkcie
nastupuje druhý náhradník, ktorý bol zvolený pri posledných voľbách členov Správnej rady.
V prípade, že prvý náhradník nemôže nastúpiť do funkcie člena Správnej rady (prestal byť vo
funkčnom či zamestnaneckom vzťahu k členovi združenia, alebo zaniklo členstvo toho člena
v združení, za ktorého bol náhradník nominovaný, alebo by nebolo možné zachovať zloženie
Správnej rady) alebo odstúpi zo svojej funkcie podľa § 10, bod 9 týchto Stanov, do funkcie
nastupuje druhý náhradník, ktorý bol zvolený pri posledných voľbách členov Správnej rady.
V prípade, že nie je možné doplniť Správnu radu náhradníkmi do celkového počtu 7 (siedmych)
členov v zložení podľa § 10, bod 1 týchto Stanov, Správna rada dá hlasovať Valnému
zhromaždeniu o novom členovi Správnej rady do 30 (tridsiatich) dní od zániku funkcie člena
Správnej rady. V prípade, že zanikne funkcia členovi Správnej rady, ktorý bol určený za jej
predsedu, vykonáva funkciu predsedu Správnej rady ten z podpredsedov, na ktorom sa dohodnú
zostávajúci členovia Správnej rady, a to až do riadneho určenia nového predsedu Správnej rady.
§ 11
PREDSEDA SPRÁVNEJ RADY
Do pôsobnosti predsedu Správnej rady patrí:
a)
konať ako štatutárny zástupca združenia,
b)
zvolávať zasadnutie Správnej rady a predsedať zasadnutiu Správnej rady ak je na ňom
prítomný,
c)
zastupovať v prípade neprítomnosti Výkonného riaditeľa,
d)
vykonávať ďalšie úlohy a činnosti stanovené týmito Stanovami a ostatnými dokumentmi
a smernicami prijatými Valným zhromaždením a rozhodnutím Správnej rady.
§ 12
VÝKONNÝ RIADITEĽ
Výkonný riaditeľ je výkonným orgánom združenia, ktorý je oprávnený za združenie navonok konať
a zastupovať združenie voči tretím osobám v rozsahu, v ktorom ho predseda Správnej rady
splnomocní na takéto zastupovanie. Výkonný riaditeľ je viazaný rozhodnutiami Správnej rady.
V prípade neprítomnosti Výkonného riaditeľa vykonáva jeho pôsobnosť predseda Správnej rady.
Ustanovenie predchádzajúcej vety platí aj v prípade, ak je Výkonný riaditeľ odvolaný alebo ak
ukončí výkon svojej funkcie, a to až do prijatia nového Výkonného riaditeľa.
Funkciu Výkonného riaditeľa môže vykonávať len fyzická osoba.
Výkonný riaditeľ je prijímaný Správnou radou na dobu neurčitú.
Výkonný riaditeľ môže byť odvolaný Správnou radou.
Výkonný riaditeľ nesmie byť počas svojho funkčného obdobia členom Dozornej rady alebo členom
Správnej rady.
§ 13
DOZORNÁ RADA
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Dozorná rada ako kontrolný orgán dohliada na výkon pôsobnosti Správnej rady a Výkonného
riaditeľa.
2. Členovia Dozornej rady sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa
činnosti združenia, sú oprávnení kontrolovať, či sú riadne vedené účtovné doklady a účtovníctvo
združenia a sú oprávnení kontrolovať, či činnosť združenia je uskutočňovaná v súlade s právnymi
predpismi Slovenskej republiky a Stanovami.
3. Dozorná rada ako orgán volený a odvolávaný Valným zhromaždením má 3 (troch) členov.
4. Nominácie a voľba Dozornej rady prebiehajú rovnakým spôsobom ako nominácie a voľba Správnej
rady, a to s prihliadnutím na počet členov Dozornej rady.
5. Funkčné obdobie členov Dozornej rady je 2 (dva) roky. Funkcia vzniká dňom zvolenia do funkcie
a končí začatím funkčného obdobia nových členov Dozornej rady, alebo odstúpením z funkcie
alebo dňom odvolania z funkcie Valným zhromaždením.
6. Členom Dozornej rady môže byť len fyzická osoba zastupujúca člena. Člen Dozornej rady nesmie
byť zároveň členom Správnej rady alebo Výkonným riaditeľom.
7. Predsedu Dozornej rady volí Dozorná rada spomedzi svojich členov.
8. Dozorná rada je uznášania schopná, ak sú prítomní aspoň 2 (dvaja) jej členovia. Za prítomných sa
považujú aj tí členovia Dozornej rady, ktorí sa na jej zasadnutí zúčastňujú prostredníctvom
konferenčného telefonického hovoru (bez ohľadu na spôsob prenosu zvuku alebo zvuku a obrazu).
Zasadnutie Dozornej rady sa môže uskutočniť prezenčnou formou alebo dištančnou formou;
v prípade dištančnej formy predseda Dozornej rady alebo ním poverený člen Dozornej rady
zabezpečí organizačnú a technickú stránku zasadnutia. Dozorná rada rozhoduje na základe
hlasovania a to jednoduchou väčšinou hlasov všetkých jej členov. Každý člen Dozornej rady má 1
(jeden) hlas. Dozorná rada je oprávnená prijímať rozhodnutia aj hlasovaním „per rollam“. Predseda
Dozornej rady zašle v takom prípade v elektronickej podobe návrh znenia rozhodnutia všetkým
členom Dozornej rady spolu s uvedením lehoty, do ktorej môžu zaslať svoj hlas za predmetný
návrh. Členovia Dozornej rady hlasujú na základe výzvy a formou, ktorú určí predseda Dozornej
rady. V prípade, že sa člen Dozornej rady v stanovenej lehote nevyjadrí, prihliada sa na to ako
keby sa zdržal hlasovania. Predseda Dozornej rady v elektronickej podobe oznámi všetkým
členom Dozornej rady výsledok hlasovania „per rollam“, a to najneskôr do 48 (štyridsaťosem) hodín
od uplynutia lehoty na hlasovanie. Pre prijatie rozhodnutia Dozornej rady formou „per rollam“ je
potrebný rovnaký počet hlasov, ako je uvedené vyššie v tomto bode 8.
9. Z rokovania Dozornej rady sa vyhotovuje zápisnica, ktorej správnosť potvrdzuje (potvrdenie môže
byť vykonané akoukoľvek preukázateľnou formou, napr. elektronickou poštou) predseda Dozornej
rady alebo iný člen Dozornej rady, ktorý predmetné zasadnutie viedol. Zápisnice z dozornej rady
sú dostupné k nahliadnutiu u Predsedu Dozornej rady. Zasadnutie Dozornej rady zvoláva a vedie
predseda Dozornej rady a v jeho neprítomnosti iný poverený člen Dozornej rady.
10. Členovia Dozornej rady sú oprávnení zúčastňovať sa konania Valného zhromaždenia a stretnutí
Správnej rady.
11. Ustanovenia § 10 body 6 až 11 a primerane aj bod 13 týchto Stanov sa primerane použijú aj na
Dozornú radu a jej členov.

1.

2.

§ 13a
ODMEŇOVANIE ČLENOV SPRÁVNEJ RADY A ČLENOV KOMISIÍ
Členom Správnej rady a členom Metodickej komisie a Komisie pre dohľad nad dodržiavaním
Kódexu preberania obsahu na internete bude vyplácaná odmena za výkon ich činnosti podľa
podmienok a pravidiel uvedených v tomto § 13a týchto Stanov, ak Valné zhromaždenie
nerozhodne inak. Členom iných komisií, ktorých pôsobnosť je schválená Valným zhromaždením,
bude vyplácaná odmena za výkon ich činnosti iba v prípade, ak tak rozhodne Valné zhromaždenie
a za podmienok ním určených.
Ak Valné zhromaždenie nerozhodne inak, výška odmeny členov Správnej rady, Metodickej komisie
a Komisie pre dohľad nad dodržiavaním Kódexu preberania obsahu na internete je nasledovná:
a)
každý člen Správnej rady má odmenu 1.200,- EUR (slovom jeden tisíc dvesto eur) ročne,
b)
každý člen Metodickej komisie má odmenu 990,- EUR (slovom deväťstodeväťdesiat eur)
ročne,
c)
každý člen Komisie pre dohľad nad dodržiavaním Kódexu preberania obsahu na internete
má odmenu 990,- EUR (slovom deväťstodeväťdesiat eur) ročne.
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Ak bude člen Správnej rady, Metodickej komisie alebo Komisie pre dohľad nad dodržiavaním
Kódexu preberania obsahu na internete na základe jeho predchádzajúcej dohody so Správnou
radou odmenu za výkon činnosti faktúrovať združeniu prostredníctvom ním určeného subjektu,
ktorý je platiteľom DPH, bude k uvedenej čiastke odmeny pripočítaná DPH podľa príslušného
predpisu. Ak bude odmena člena Správnej rady, Metodickej komisie alebo Komisie pre dohľad nad
dodržiavaním Kódexu preberania obsahu na internete na základe jeho predchádzajúcej dohody so
Správnou radou vyplácaná iným spôsobom (napr. na základe zmluvy o dielo alebo obdobne ako
odmena člena orgánu právnickej osoby), budú zo sumy odmeny združením vykonané príslušné
zákonné zrážky (napr. preddavok na daň, príslušné odvody) a odmena bude vyplatená až po
vykonaní takýchto zrážok.
Odmeny členov Správnej rady, Metodickej komisie a Komisie pre dohľad nad dodržiavaním
Kódexu preberania obsahu na internete (ďalej aj len „odmeny“, resp. v jednotnom čísle len
„odmena“) budú každoročne rozpočtované v rozpočte združenia, ktorý schvaľuje Valné
zhromaždenie. Ak odmeny v rozpočte združenia na príslušný kalendárny rok nebudú
rozpočtované, nebudú za taký kalendárny rok vyplatené, ak Valné zhromaždenie nerozhodne
o doplnení odmien do rozpočtu združenia.
Odmeny budú členom Správnej rady, Metodickej komisie a Komisie pre dohľad nad dodržiavaním
Kódexu preberania obsahu na internete (ďalej aj len „členovia orgánov“, resp. ktorýkoľvek z nich
v jednotnom čísle len „člen orgánu“) vyplácané podľa nasledujúcich pravidiel:
a)
Odmeny budú členom orgánov vyplácané na základe predchádzajúceho rozhodnutia
Správnej rady jedenkrát ročne najneskôr do 31. decembra toho kalendárneho roka, za ktorý
sú platené, ak ďalej nie je uvedené inak.
b)
Ak výsledok hospodárenia (resp. očakávaný výsledok hospodárenia) za príslušný
kalendárny rok by bol v dôsledku vyplatenia odmien za taký kalendárny rok záporný,
k vyplateniu odmien v termíne podľa písm. a) tohto bodu 5 na základe rozhodnutia Správnej
rady nedôjde, pričom prípadné dodatočné vyplatenie odmien je v takom prípade možné len
na základe súhlasu Valného zhromaždenia. Vzhľadom na hospodársky výsledok môže
Správna rada navrhnúť aj inú výšku odmien, ktorá tiež podlieha schváleniu Valným
zhromaždením. V prípade, ak budú odmeny podľa tohto písm. b) Valným zhromaždením
schválené, ich výplata sa uskutoční najneskôr do 15. dňa kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo vyplatenie odmien Valným zhromaždením
schválené.
c)
Odmena za príslušný kalendárny rok nebude vyplatená tomu členovi orgánu, ktorý:
(i) v príslušnom kalendárnom roku nebude prítomný (osobne alebo prostredníctvom
konferenčného telefonického hovoru resp. inak v prípade dištančnej formy zasadnutia)
na viac ako 20% (slovom dvadsiatich percentách) zo všetkých zasadnutí príslušného
orgánu (orgán, ktorého je členom, a v súvislosti s ktorým má byť vyplatená odmena;
ďalej len „príslušný orgán“), pričom v priebehu každého kalendárneho polroka je možné
ospravedlniť neúčasť člena orgánu na jednom zasadnutí príslušného orgánu (t.j. taká
ospravedlnená neúčasť sa nezapočítava do vyššie uvedeného rozsahu 20% zasadnutí)
z dôvodu choroby, čerpania dovolenky alebo pracovnej cesty člena orgánu, taká
neúčasť však musí byť vopred písomne (elektronickou poštou) oznámená predsedovi
Správnej rady a Výkonnému riaditeľovi, alebo
(ii) v príslušnom kalendárnom roku sa nezúčastní (vôbec nebude reagovať alebo bude
reagovať po uplynutí určenej lehoty) na viac ako 10% (slovom desiatich percentách) zo
všetkých hlasovaní príslušného orgánu elektronickou formou (forma hlasovania
elektronickou poštou resp. „per rollam“), pričom v tomto prípade sa neberie do úvahy
(t.j. nezapočítava sa do vyššie uvedeného rozsahu 10% prípadov) neúčasť člena
orgánu na hlasovaní z dôvodu choroby, čerpania dovolenky alebo pracovnej cesty
člena orgánu, ak z jeho e-mailovej adresy bude súčasne doručená automatická správa
o jeho neprítomnosti („out of office“ alebo iná obdobná správa).
Pre účely tohto písm. c) tohto bodu 5 Výkonný riaditeľ vykoná vyhodnotenie účasti každého
člena orgánu na zasadnutiach príslušného orgánu a na hlasovaniach príslušného orgánu
elektronickou formou vždy na konci príslušného kalendárneho roku, za ktorý je hodnotenie
vykonané. Správna rada je oprávnená schváliť výnimku a priznať členovi orgánu odmenu aj
v prípadoch uvedených v tomto písm. c) tohto bodu 5, ak inak člen orgánu v priebehu
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príslušného kalendárneho roku preukázal mimoriadnu aktivitu pri výkone jeho činnosti
v rámci príslušného orgánu alebo v rámci združenia.
Ak vznikne alebo zanikne členovi orgánu funkcia v príslušnom orgáne v priebehu
kalendárneho roka, bude takému členovi orgánu za taký kalendárny rok vyplatená odmena
v pomernej výške, a to podľa dĺžky obdobia, počas ktorého bol v takom kalendárnom roku
členom príslušného orgánu.
Odmeny budú vyplácané spôsobom podľa bodu 3 tohto § 13a týchto Stanov, resp. iným
spôsobom určeným na základe predchádzajúcej dohody konkrétneho člena orgánu so
Správnou radou.

§ 14
DOPĹŇANIE A ZMENA STANOV
O dopĺňaní a zmene Stanov rozhoduje Valné zhromaždenie 2/3 (dvojtretinovou) väčšinou všetkých
hlasov členov.
Správna rada je povinná zabezpečiť odoslanie úplného znenia navrhovaných zmien a doplnení
Stanov na emailové adresy všetkých členov najneskôr 14 (štrnásť) dní pred termínom zasadnutia
Valného zhromaždenia, na ktorom sa majú tieto schvaľovať, a v prípade, ak sa má hlasovanie
Valného zhromaždenia o doplnení a zmene Stanov vykonať formou „per rollam“, najneskôr 14
(štrnásť) dní pred termínom takého hlasovania.
Správna rada je povinná po každej zmene Stanov vyhotoviť bez zbytočného odkladu ich úplné
znenie, za úplnosť a správnosť ktorého zodpovedá, a toto úplné znenie zaslať v elektronickej
podobe všetkým členom.
Správna rada je povinná po schválení každej zmeny alebo doplnenia Stanov, oznámiť túto
skutočnosť orgánu zabezpečujúcemu vedenie registra, v ktorom je združenie registrované
a doručiť mu jedno vyhotovenie úplného znenia stanov.
§ 15
ÚČTOVNÉ OBDOBIE
Účtovným obdobím združenia je kalendárny rok začínajúci 1. januárom a končiaci 31. decembrom,
ak Valné zhromaždenie neurčí inak.
§ 16
VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA
Združenie vedie predpísaným spôsobom a v súlade s právnymi predpismi účtovníctvo. Za riadne
vedenie účtovníctva zodpovedá Správna rada.
§ 17
PODPISOVANIE ZA ZDRUŽENIE
Za združenie koná navonok a podpisuje predseda Správnej rady, a prípadne na základe udeleného
splnomocnenia aj Výkonný riaditeľ, a to každý samostatne, ak nie je v splnomocnení udelenom
Výkonnému riaditeľovi uvedené inak.
Podpisovanie za združenie sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu združenia,
menám a funkciám podpisujúci pripojí svoj podpis.
§ 18
ZRUŠENIE A ZÁNIK ZDRUŽENIA
O zrušení združenia rozhoduje Valné zhromaždenie. Po prijatí rozhodnutia o zrušení združenia sa
vykoná likvidácia. Likvidáciu vykoná Valným zhromaždením určený likvidátor, ktorým môže byť aj
niektorý z členov Správnej rady.
Pri likvidácii združenia sa primerane postupuje podľa ustanovení zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v platnom znení upravujúcich likvidáciu spoločnosti s ručením obmedzením.
Likvidačný zostatok sa rozdelí medzi členov združenia na základe rozhodnutia Valného
zhromaždenia.
Združenie zanikne ku dňu výmazu z registra združení.
§ 19
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STANOVY

1.
2.

3.
4.

5.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE
Tieto Stanovy nadobúdajú účinnosť dňa 11.1.2021.
Tieto Stanovy sa vo svojom výklade odvolávajú na nasledovné oficiálne dokumenty, schválené
Valným zhromaždením:
a)
Smernica – Rokovací poriadok Valného zhromaždenia,
b)
Smernica – Postup pri nedodržiavaní povinností člena IAB Slovakia,
c)
Oficiálny cenník za dodávanie výsledkov výskumu návštevnosti slovenského internetu,
d)
Smernica – Štatút Metodickej komisie IAB Slovakia.
e)
Smernica – Kódex preberania obsahu na internete.
V prípade rozporu medzi ktoroukoľvek z vyššie uvedených smerníc a týmito Stanovami majú vždy
prednosť ustanovenia Stanov.
V prípade akéhokoľvek sporu medzi orgánmi združenia navzájom alebo sporu medzi členmi
združenia a orgánmi združenia rozhoduje o takom spore Valné zhromaždenie.
Schválené Valným zhromaždením v Bratislave dňa 11.1.2021.
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