
1 
www.kodexinfluencermarketingu.sk 

Príloha č. 1 Kódexu Influencer Marketingu 
 

ROKOVACÍ PORIADOK KOMISIE 
 

Článok I 
VYMEDZENIE A DEFINÍCIA POJMOV 

1. Pojmy s veľkým začiatočným písmenom definované v Kódexe Influencer Marketingu (ďalej len 
„Kódex“) majú rovnaký význam, ak sa používajú v tomto Rokovacom poriadku Komisie (ďalej 
len „Rokovací poriadok“), pokiaľ v tomto Rokovacom poriadku nie sú definované alebo 
vykladané osobitne. 

 
Článok II 

ZLOŽENIE A PÔSOBNOSŤ KOMISIE 
1. Na účely zabezpečenia dodržiavania Kódexu sa zriaďuje Komisia. 

2. Komisia má 7 členov, pričom zloženie členov je nasledovné: traja (3) zástupcovia nominovaní 
združením IAB Slovakia, traja (3) zástupcovia nominovaní združením ADMA, a jeden (1) člen 
z externého influencerského, prípadne digitálneho prostredia, ktorého navrhnú, oslovia 
a následne odsúhlasia členovia Komisie nominovaní Zakladajúcimi združeniami. 

3. Členom Komisie môže byť akákoľvek fyzická osoba, ktorá sa stotožňuje s etickými princípmi 
popísanými v  Kódexe. Člen Komisie by mal mať predchádzajúcu alebo súčasnú prax: 

- z reklamnej, mediálnej, digitálnej agentúry a/alebo; 

- zo zadávateľského prostredia; 

- spojenú s činnosťou Influencera; 

- z právnej oblasti; 

pričom všetky vyššie spomenuté prípady by sa mali v určitej miere dotýkať aj komerčnej práce 
Influencera, aby člen Komisie bol v čo najväčšej možnej miere kompetentný rozhodovať 
o jednotlivých porušeniach Kódexu. 

4. Každé zo Zakladajúcich združení si členov Komisie nominuje samo, s ohľadom na bod 3 tohto 
článku, s tým, že výber členov Komisie je výlučne v kompetencii daného Zakladajúceho 
združenia. 

5. Členstvo v Komisii zaniká dňom doručenia oznámenia o odstúpení člena Komisii alebo dňom 
odvolania člena z jeho funkcie samotnou Komisiou, a to najmä v prípade, že sa člen nezúčastnil 
troch po sebe nasledujúcich zasadnutí Komisie. 

6. Členstvo v Komisii je čestná funkcia a neprináleží zaň finančná odmena, pokiaľ príslušné 
Zakladajúce združenie, ktoré nominovalo svojich zástupcov o jeho členoch Komisie 
nerozhodne inak. 

7. Funkčné obdobie členov Komisie sú dva (2) roky a končí sa menovaním nových členov Komisie, 
ak nie je ďalej uvedené inak. Opätovná voľba tých istých osôb za členov Komisie je možná.  

8. Členovia Komisie si spomedzi seba tajným hlasovaním volia predsedu. 

9. Komisia realizuje svoju činnosť uvedenú v bode 13. tohto článku na svojich zasadnutiach. 
Zasadnutia zvoláva predseda Komisie alebo ním poverená osoba (pracovník združenia IAB 
Slovakia alebo ADMA). V prípade jeho neprítomnosti ho zastupuje ním poverený člen Komisie. 
Zasadnutia Komisie sú neverejné. Členovia Komisie môžu navrhnúť účasť iných osôb ako 
členov na zasadaní Komisie, ak by to prispelo k efektívnejšiemu riešeniu prijatých podnetov. 
Členovia výkonných orgánov zakladajúcich členov (Správna rada IAB Slovakia, Správna rada 
ADMA) majú právo kedykoľvek sa zúčastniť zasadaní Komisie za účelom kontroly výkonu 
činnosti Komisie. 
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10. Zasadnutie Komisie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej aktuálnych 
členov. Komisia rozhoduje na základe hlasovania, a to jednoduchou väčšinou hlasov všetkých 
jej aktuálnych členov. Každý člen Komisie má jeden hlas. V prípade rovnosti hlasov je 
rozhodujúci hlas predsedu Komisie. Člen Komisie nemôže byť v konflikte záujmov pri danom 
hlasovaní. Pokiaľ nastane takáto situácia, daný člen sa hlasovania nezúčastňuje, avšak jeho 
prítomnosť sa započítava v rámci uznášaniaschopnosti Komisie.  

11. Člen Komisie je v konflikte záujmov v prípade, že: 

a. je členom štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu alebo v pracovnom pomere 
alebo obdobnom pracovnoprávnom vzťahu s dotknutou osobou, sťažovateľom alebo 
so súťažiteľom na relevantnom trhu, alebo má majetkovú účasť na ich základnom imaní 
alebo účasť na hlasovacích právach alebo sa akýmkoľvek spôsobom podieľal na 
Platenej spolupráci Influencera (objektívna skutočnosť), 

b. oznámi predsedovi Komisie, že má za to, že by pri rokovaní o konkrétnej sťažnosti 
mohol byť v konflikte záujmov na základe inej skutočnosti (subjektívna skutočnosť). 

12. Zo zasadnutí Komisie sa spisuje zápisnica, ktorá obsahuje všetky zásadné body zasadnutia 
ako aj zápis k ich riešeniu, vrátane hlasovaní Komisie. Zápisnice sú prístupné členom Komisie 
a na vyžiadanie členom Správnej rady IAB Slovakia a Správnej rady ADMA. Obsah zápisníc sa 
považuje za diskrétny. Zápisnicu spisuje osoba poverená predsedom Komisie. 

13. Do pôsobnosti Komisie patrí: 

a. odsúhlasenie záujemcov, ktorí sa chcú stať Signatármi Kódexu a potvrdenie ich 
signatárstva, 

b. rozhodovanie o opätovnom zápise Signatára, ktorý bol vyradený zo zoznamu 
Signatárov, do zoznamu Signatárov, 

c. posudzovanie podnetov ohľadom dodržiavania pravidiel upravených v Kódexe 
Signatármi, zmluvnými partnermi, ako aj inými osobami pri ich činnosti v súvislosti 
s Influencer marketingom,  

d. vykonávanie zisťovaní a kontrol, či sú podnety relevantné,  

e. na základe vykonaných zistení a kontrol predkladanie návrhov na nápravu,  

f. poskytovanie stanovísk a vysvetlení verejnosti, zmluvným partnerom a Signatárom 
ohľadom pravidiel Kódexu,  

g. vydávanie odporúčaní v súvislosti s Infleuncer marketingom a dodržiavaním Kódexu, 

h. rozhodovanie o prijatí opatrení podľa článku VIII Kódexu, 

i. prijatie rozhodnutia zverejniť výsledky šetrenia podnetov ohľadom dodržiavania 
Kódexu (v prípade, ak budú uznané za relevantné a oprávnené), pričom k zverejneniu 
môže dôjsť na webovej stránke Kódexu alebo iným vhodným spôsobom. 

14. Pri posudzovaní podnetov ohľadom dodržiavania pravidiel upravených v Kódexe sa uplatnia 
postupy upravené v článku III tohto Rokovacieho poriadku.  

 

Článok III 
POSUDZOVANIE PODNETOV  

1. Podnet ohľadom dodržiavania pravidiel upravených v tomto Kódexe môže podať akákoľvek 
fyzická, či právnická osoba prostredníctvom online formulára, ktorý je prístupný na webovej 
adrese: www.kodexinfluencermarketingu.sk. Komisia si vyhradzuje právo riešiť len 
neanonymné podnety na prešetrenie porušovania Kódexu. Členovia Komisie sú oboznámení 
so všetkými náležitosťami prijatého podnetu. 

2. Podnet musí obsahovať nasledovné informácie: 

a. profil Influencera, ktorého sa podnet týka, URL odkaz na konkrétny výstup, printscreen 
profilu/príspevku, ktorým prišlo k porušeniu Kódexu, 

b. definovanie porušenia (uvedenie príslušného článku Kódexu), 
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c. kontaktné údaje osoby podávajúcej podnet (sťažovateľa) pre prípad, že by Komisia 
potrebovala dodatočné podklady k podnetu, respektíve pre účely ďalšej komunikácie. 

3. Pracovník poverený predsedom Komisie bezprostredne, najneskôr do siedmych (7) pracovných 
dní po prijatí podnetu, kontaktuje a vyzve osobu, voči ktorej podnet smeroval na vyjadrenie sa 
k podnetu, ako aj na predloženie všetkých potrebných podkladov. Dotknutá osoba má na svoje 
vyjadrenie sedem (7) pracovných dní. Vo výzve na vyjadrenie sa k sťažnosti poverený 
pracovník poučí dotknutú osobu, že pokiaľ nevyužije svoje právo vyjadriť sa v určenej lehote, 
právo na podanie protestu jej zaniká.  

4. V prípade, že dotknutá osoba vo svojom vyjadrení sama uzná, že došlo k porušeniu Kódexu, 
podnet nebude ďalej postúpený Komisii na posúdenie, ak dotknutá osoba odstráni svoje 
pochybenie najneskôr do 2 pracovných dní odo dňa jej vyjadrenia. 

5. Komisia vychádza pri posudzovaní sťažnosti z podkladov, ktoré na rokovanie Komisie pripravil 
poverený pracovník. Komisia má právo: 

a. v prípade podnetov, ktoré vyžadujú iné odborné znalosti, požiadať o odborný posudok 
odborníka v danej oblasti, 

b. v prípade podnetov, ktoré presahujú jej kompetencie, navrhnúť postúpiť podnet aj na 
iné samoregulačné orgány pôsobiace v Slovenskej republike, o čom bude sťažovateľa 
informovať, 

c. pri nedostatku dôkazov, nejednoznačnosti či nespolupráci sťažovateľa, prípadne 
dotknutej osoby, k podnetu nevydať stanovisko, o čom sťažovateľa bude informovať. 

6. Komisia o relevancii podnetu rozhoduje hlasovaním, ktorého výsledkom bude v prípade 
porušenia Kódexu pozitívny nález. V prípade, že nedošlo k porušeniu Kódexu, výsledkom 
hlasovania bude negatívny nález. Vyhotovenie nálezu na základe zasadania a hlasovania 
Komisie je poverená osoba povinná vyhotoviť do 5 pracovných dní. 

7. O výsledku následne bezprostredne informuje poverená osoba obe strany, teda sťažovateľa aj 
porušiteľa. 

8. Komisia je povinná rozhodnúť o podnete maximálne do 45 pracovných dní odo dňa obdržania 
podnetu.  

9. Porušiteľ má právo do 5 pracovných dní podať k vydanému pozitívnemu nálezu protest 
v prípade, že: 

a. má za to, že sa nepostupovalo podľa jednotlivých článkov a bodov tohto Rokovacieho 
poriadku, prípadne, že záver Komisie nie je v súlade s Kódexom, čo musí patrične 
podložiť, 

b. má ďalšie podklady, ktoré by mohli ovplyvniť výsledok nálezu a zároveň neboli 
k dispozícii predtým, alebo 

c. nadobudne podozrenie, že niektorý z členov Komisie mohol byť v konflikte záujmov pri 
danom podnete. 

10. Pokiaľ Komisia uzná protest za oprávnený, pristúpi k opätovnému posúdeniu podnetu podľa 
tohto článku. Rozhodnutie Komisie na základe protestu je konečné a nie je voči nemu možné 
podať protest. 

 


