ŠTATÚT METODICKEJ KOMISIE

ŠTATÚT METODICKEJ KOMISIE IAB SLOVAKIA
§1
ÚVODNÉ USTANOVENIA
1. Interactive Advertising Bureau Slovakia (ďalej len "IAB Slovakia" alebo len „združenie“) podpisom
Zmluvy o realizácii výskumu návštevnosti internetu a výskumu sociodemografie návštevníkov
internetu v Slovenskej republike zo dňa 6.decembra 2006 ustanovila Metodickú komisiu ako
zodpovedný orgán za kontrolu metodiky a realizáciu internetového výskumu návštevnosti
slovenského internetu (ďalej len „výskum“), ktorého zadávateľom je IAB Slovakia.
2. Metodická komisia (ďalej len "komisia") je zriadená na účely dohliadania na dodávateľa a realizátora
výskumu (ďalej len „realizátor“) a priebeh výskumu, a vyhodnocovania návrhov realizátora na ďalšie
zlepšenie výskumu návštevnosti slovenského internetu.
3. Komisia zodpovedá za realizáciu výberového konania na výber nového realizátora, pokiaľ Správna
rada IAB Slovakia (ďalej len „Správna rada“) neurčí inak, a v rámci toho najmä: a) pripravuje
podklady k výberovému konaniu, b) zabezpečuje komunikáciu s potenciálnymi účastníkmi
výberového konania, c) predkladá správu o priebehu výberového konania Správnej rade, d) určuje
víťaza výberového konania, ktorý však aj vzhľadom na finančnú stránku realizácie výskumu
podlieha schváleniu Valným zhromaždením IAB Slovakia (ďalej len „Valné zhromaždenie“).
4. IAB Slovakia vydáva túto smernicu, ktorou upravuje pôsobnosť komisie, jej zloženie, voľbu jej
členov a organizáciu jej činnosti.
§2
PÔSOBNOSŤ KOMISIE
1. Komisia posudzuje návrhy, schvaľuje zmeny a určuje opatrenia, vrátane sankcií, ktoré sú platné
a záväzné pre všetkých členov IAB Slovakia (ďalej len „členovia“) v súvislosti s realizáciou
výskumu.
2. Komisia predkladá a schvaľuje metodiku výskumu, postupy použité vo výskume a jednotlivé formy
výstupov z výskumu.
3. Komisia taktiež posudzuje sťažnosti a rozhoduje spory v oblasti metodickej, technologickej a/alebo
etickej vo vzťahu k výskumu.
4. Komisia zabezpečuje realizáciu výberového konania na výber realizátora výskumu, pokiaľ Správna
rada neurčí inak.
5. Funkčné obdobie členov Metodickej komisie je 2 (dva) roky.
§3
ZLOŽENIE KOMISIE
1. Komisia sa skladá z 5 (piatich) členov komisie, pričom sú zvolení aj 2 (dvaja) náhradníci. Zloženie
členov komisie je nasledovné: minimálne 2 (dvaja) zástupcovia zo strany členov združenia - médií
(ďalej len „Médiá“), minimálne 2 (dvaja) zástupcovia zo strany členov združenia - agentúr (ďalej len
„Agentúry“) a 1 zástupca z členov združenia bez ohľadu na zameranie, prípadne akákoľvek iná
fyzická osoba, ktorá bola do komisie nominovaná a spĺňa predpoklady vykonávať túto funkciu podľa
§4, bod 2 tejto Smernice. S ohľadom na zloženie komisie sa postupuje aj pri voľbe náhradníkov
komisie. Dvaja náhradníci sa volia do komisie v tomto zložení: 1 (jeden) zástupca Médií a 1 (jeden)
zástupca Agentúr.

§4
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VOĽBA KOMISIE A ČLENSTVO V KOMISII
1. Voľby vyhlasuje predseda Správnej rady, pričom obvykle je to na konci kalendárneho roka, môže
to byť aj v inom období v prípade, že komisia sa stane uznášania neschopnou z titulu odvolania jej
členov, vzdania sa člena jeho funkcie prípadne iné.
2. Členmi komisie sú odborníci v oblasti internetových technológií so zameraním na internetové médiá
a internetovú reklamu a na túto skutočnosť by mali členovia prihliadať pri zasielaní ich nominácií.
Spôsobilosť vykonávať funkciu člena komisie posudzuje Správna rada. V prípade, že niektorého
z nominovaných neschváli ako možného kandidáta na člena komisie z titulu nesplnenia podmienky
uvedenej v tomto bode 2, tohto kandidáta z listu nominovaných vylúči a oboznámi o tom Valné
zhromaždenie pri zasielaní listu nominovaných.
3. Členovia zasielajú svoje nominácie na členov komisie mailom predsedovi Správnej rady, prípadne
inému poverenému členovi Správnej rady alebo výkonnému riaditeľovi IAB Slovakia najneskôr do
3 (troch) dní pred konaním Valného zhromaždenia, na ktorom sa majú voliť noví členovia komisie.
Predseda Správnej rady je povinný odoslať menný zoznam kandidátov na členov komisie zostavený
podľa abecedy z ich priezvisk na emailovú adresu všetkých členov združenia najneskôr 2 (dva) dní
pred konaním Valného zhromaždenia.
4. Kandidáti na člena komisie sa môžu vzdať svojej kandidatúry.
5. Valné zhromaždenie hlasuje podľa abecedného zoznamu o každom kandidátovi samostatne,
pričom každý člen oprávnený hlasovať môže dať jednotlivému kandidátovi maximálne 1 (jeden)
hlas, najviac však 7 (siedmym) kandidátom. Za zvolených sa považujú 2 (dvaja) kandidáti za Médiá,
2 (dvaja) kandidáti za Agentúry a 1 (jeden) kandidát z nominovaných bez ohľadu na zameranie, a to
vo všetkých prípadoch kandidáti s dosiahnutým najvyšším počtom hlasov prítomných členov
oprávnených hlasovať. Po nich 2 (dvaja) nasledujúci kandidáti s dosiahnutým najvyšším počtom
hlasov (v súlade so zameraním člena – jeden za Médiá, jeden za Agentúry) 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 5 (päť) 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 5 (päť) 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 komisie a/alebo náhradníkov . Po určení
kandidátov Valné zhromaždenie volí nezvolených členov komisie a/alebo náhradníkov spôsobom
uvedeným v prvej vete tohto bodu 5.
6. Po zvolení 5 (piatich) členov komisie, kandidát s najväčším počtom hlasov sa stáva predsedom
komisie. V prípade, že nie je možné takýmto spôsobom predsedu určiť, predsedu komisie zvolí
Valné zhromaždenie spomedzi členov s najvyšším a zároveň rovnakým počtom hlasov zvolených
členov a to podľa postupu uvedeného v bode 5 tohto § 4.
7. V prípade, že zanikne funkcia člena komisie v období medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia,
do funkcie automaticky nastupuje prvý náhradník, ktorý pri posledných voľbách členov komisie
získal spomedzi zvolených náhradníkov vyšší počet hlasov, pričom musí byť zároveň splnená
podmienka zloženia komisie podľa § 3, bod 1 tejto smernice. V prípade, že by podmienka zloženia
komisie nebola splnená nástupom prvého náhradníka, do funkcie nastupuje druhý náhradník.
V prípade, že prvý náhradník nemôže nastúpiť do funkcie člena komisie (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 komisie) alebo
odstúpi zo svojej funkcie, do funkcie nastupuje druhý náhradník, ktorý bol zvolený pri posledných
voľbách členov komisie. V prípade, že nie je možné doplniť komisiu náhradníkmi do celkového
počtu 5 (piatich) členov v zložení podľa §3, bod 1 tejto smernice, Správna rada dá hlasovať Valnému
zhromaždeniu o novom členovi komisie do 30 (tridsiatich) dní od zániku funkcie člena komisie.
V prípade, že zanikla funkcia predsedu komisie, novým predsedom sa stáva ten člen komisie, ktorý
pri posledných voľbách členov komisie získal druhý najvyšší počet hlasov členov oprávnených
hlasovať.
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8. Metodická komisia rozhoduje jednoduchou väčšinou podľa § 8 tejto smernice. Každý člen komisie
má 1 (jeden) hlas.
9. Člen komisie nesmie byť v konflikte záujmov vo vzťahu k predkladanej zmene metodiky, o ktorej
komisia rozhoduje. Ak bude členovi komisie známe, že je alebo môže byť v konflikte záujmov
s ohľadom na daný predmet rozhodovania, je povinný bezodkladne upozorniť na túto skutočnosť
ostatných členov komisie, pričom nie je v takom prípade oprávnený zúčastniť sa hlasovania
o danom predmete rozhodovania.
10. Komisia môže prizvať na zasadnutie komisie ďalších členov IAB Slovakia alebo iné osoby, ktoré
nemajú hlasovacie právo.
11. Člen komisie sa môže svojho členstva vzdať. V takomto prípade na jeho miesto nastúpi náhradník
podľa bodu 7 tohto § 4.
12. Členstvo v komisii zaniká:
•
•
•
•

ukončením členstva toho člena v IAB Slovakia, ktorého člen komisie zastupoval,
odvolaním z funkcie a/alebo ukončením pracovného pomeru v subjekte, ktorý je členom IAB
Slovakia, a ktorého člen komisie zastupoval,
ak je to zástupca člena, ktorému boli pozastavené práva člena IAB Slovakia,
smrťou.

13. Člen komisie je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel
pri výkone svojej funkcie alebo v súvislosti s ňou a ktoré v záujme komisie a/alebo IAB Slovakia
a jeho členov nemožno oznamovať iným osobám. V prípade porušenia tejto povinnosti je predseda
Správnej rady oprávnený člena komisie odvolať.
§5
KONFLIKT ZÁUJMOV
1. Člen komisie sa musí zdržať akejkoľvek činnosti, ktorá by bola v rozpore s nestrannosťou
rozhodovania v komisii.
§6
ZASADNUTIE KOMISIE
1. Zasadnutie komisie sa uskutočňuje minimálne raz za 6 (šesť) mesiacov, zvoláva ho predseda
komisie najmenej sedem (7) kalendárnych dní pred termínom rokovania komisie.
2. Ak komisia nie je uznášania schopná podľa §8, bod 1 tejto smernice, predseda komisie zvolá do
troch (3) kalendárnych dní nové zasadnutie komisie, ktoré sa musí uskutočniť najneskôr do
siedmych (7) kalendárnych dní od predchádzajúceho termínu zasadnutia. V tomto prípade je
komisia uznášania schopná bez ohľadu na ustanovenie prvej vety § 8 bod 1 tejto smernice, a teda
rozhoduje väčšinou hlasov prítomných členov komisie.
§7
PRIEBEH ROKOVANIA KOMISIE
1. V otváracej časti zasadnutia predseda komisie informuje členov komisie o programe a čase, ktorý
je vyhradený na rokovanie komisie.
2. Člen komisie zhodnotí predkladané návrhy na rokovanie. Každý návrh komisie musí byť predložený
v písomnej podobe najneskôr 14 (štrnásť) kalendárnych dní pred termínom zasadnutia komisie
a odborne posúdený najmenej dvoma (2) členmi komisie.
§8
PRIJÍMANIE ROZHODNUTÍ A HLASOVANIE KOMISIE
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1. Komisia je uznášania schopná, ak sa na zasadnutí zúčastnia minimálne 3 (traja) členovia komisie.
Na platnosť uznesenia sa vyžaduje nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov komisie, ak nie
je ustanovené inak (§8, bod 2). V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu.
2. Hlasovacie právo majú len piati (5) členovia komisie, náhradníci hlasovacie právo nemajú.
Náhradník získava hlasovacie právo až v prípade, keď nahradí niektorého z členov komisie.
3. Každý návrh sa posudzuje a schvaľuje samostatne uznesením komisie.
4. Uznesenie komisie a zápis z rokovania komisie potvrdzuje (potvrdenie môže byť vykonané
akoukoľvek preukázateľnou formou, napr. elektronickou poštou) predseda alebo iný člen komisie,
ktorý predmetné rokovanie viedol. Následne sa znenie zápisu z rokovania komisie doručuje
všetkým členom komisie a predsedovi Správnej rady.
§9
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Zmeny ako aj doplnenie Štatútu Metodickej komisie schvaľuje Valné zhromaždenie IAB Slovakia.
2. Túto smernicu schválilo Valné zhromaždenie 26.1.2022 a nadobúda účinnosť od 26.1.2022.

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

