ASOCIÁCIA MEDIÁLNYCH AGENTÚR /AMA/
ÚPLNÉ ZNENIE
Stanov združenia právnických osôb zo dňa 30.09.2002 v znení Dodatku č. 1
zo dňa 14.09.2004, Dodatku č.2 zo dňa 01.02.2011 a Dodatku č.3 zo dňa
13.06.2013 (ďalej len „Stanovy“)
I.
Názov, sídlo a právne postavenie združenia
1. Názov združenia je: Asociácia mediálnych agentúr /AMA/.
2. Sídlom združenia je: Panónska cesta 7, 851 04 Bratislava.
3. Združenie je právnickou osobou – záujmovým združením právnických osôb, ktoré bolo
založené podľa § 20f a nasl. Občianskeho zákonníka a nadobudlo právnu subjektivitu
zápisom do registra záujmových združení právnických osôb vedenom na príslušnom
orgáne štátnej správy.
4. Združenie sa zriaďuje na dobu neurčitú.
II.
Predmet činnosti (účel združenia)
1. Predmetom činnosti (účelom združenia) je:
a) presadzovanie spoločných záujmov účastníkov (mediálnych agentúr) voči tretím osobám,
b) zastupovanie záujmov účastníkov v súvislosti s peoplemetrovým výskumom sledovanosti
televízií na území Slovenskej republiky (ďalej len „peoplemetrový výskum“),
c) organizovanie a zabezpečovanie spoločného postupu vo veci peoplemetrového výskumu,
d) spolupráca s orgánmi a organizáciami v súvislosti s peoplemetrovým výskumom,
e) spolupráca s inými právnickými a fyzickými osobami v súvislosti s peoplemetrovým
výskumom, a
f) spolupráca s inými právnickými a fyzickými osobami v súvislosti s výskumami
týkajúcimi sa mediálneho trhu.
III.
Úprava majetkových pomerov
1. Združenie nadobúda vlastný hnuteľný aj nehnuteľný majetok a hospodári s vlastnými
finančnými prostriedkami, ktoré tvoria najmä majetkové vklady účastníkov, príspevky
účastníkov na úhradu nákladov združenia, finančné príjmy združenia, zmluvné pokuty
a náhrady škody vzniknuté v súvislosti s porušením ustanovení týchto stanov. Združenie
zodpovedá za svoje záväzky voči tretím osobám celým svojím majetkom.
2. Účastníci sa dohodli, že výška majetkového vkladu každého nového účastníka pri jeho
prijatí do združenia je 1.659,70 EUR, slovom: jedentisícšesťstopäťdesiatdeväť euro a 70

centov. Uvedený majetkový vklad je nenávratný a neprevoditeľný a bude použitý výlučne
na zabezpečenie dosiahnutia účelu združenia. Majetkový vklad sa účastníkovi nevráti ani
pri zániku jeho členstva v združení.
3. Združenie hospodári a nakladá so svojimi prostriedkami samostatne. Finančné prostriedky
združenia môžu byť použité výlučne na:
a) úhradu
nákladov,
ktoré
vzniknú
združeniu
v súvislosti
so
zabezpečením peoplemetrového výskumu,
b) úhradu administratívnych nákladov, ktoré vzniknú združeniu,
c) úhradu nevyhnutných, primeraných a preukázaných nákladov členov predsedníctva
vynaložených pri plnení ich funkcie a poverených členov výboru združenia v súvislosti so
zastúpením združenia pri plnení konkrétnej úlohy, a
d) úhradu iných nákladov združenia vopred odsúhlasených výborom združenia.
4. Každý účastník je povinný platiť združeniu príspevok na úhradu nákladov, ktoré združeniu
vzniknú v súvislosti so zabezpečením peoplemetrového výskumu, a na úhradu ďalších
nákladov združenia uvedených v bode 3 tohto článku, a to najneskôr do 10 dní od
doručenia písomného vyúčtovania tohto príspevku zo strany združenia. Príspevky
všetkých účastníkov na úhradu nákladov združenia sú rovnaké a veľkosť príspevku
každého účastníka na týchto nákladoch v percentuálnom vyjadrení sa vypočíta tak, že sa
číslo 100 vydelí počtom účastníkov združenia.
IV.
Vznik a zánik členstva v združení
1. Členstvo účastníka v združení je viazané na zaplatenie majetkového vkladu (členského
príspevku) podľa čl. III. bod 2 týchto stanov.
2. Výbor združenia rozhoduje o prijatí nového účastníka na žiadosť tretej (právnickej)
osoby. Združenie písomne oznámi tretej osobe, ktorá podala žiadosť o prijatie za nového
účastníka, povinnosť vložiť majetkový vklad vrátane jeho výšky a informácie o účte
združenia v banke a ostatné podmienky určené výborom združenia, ktoré musí žiadateľ
o členstvo v združení splniť, ako aj plánovaný termín zasadnutia výboru združenia, na
ktorom bude združenie rozhodovať o prijatí nového účastníka. Určenie ostatných
podmienok, ktorých splnenie je nevyhnutné k prijatiu za nového účastníka združenia,
musí byť v súlade s týmito stanovami.
3. Novým účastníkom vznikne členstvo v združení dňom rozhodnutia výboru združenia
o prijatí nového účastníka do združenia. Žiadateľ nemá právny nárok na prijatie za nového
účastníka združenia. Výbor združenia rozhodne o neprijatí žiadateľa za nového účastníka
združenia vždy, ak najneskôr na zasadnutí výboru združenia, na ktorom sa bude
rozhodovať o prijatí nového účastníka, nebude preukázané zaplatenie majetkového vkladu
žiadateľom na účet združenia alebo splnenie ostatných podmienok určených výborom
združenia, ktoré musí žiadateľ o členstvo v združení splniť.
4. Zaplatením majetkového vkladu podľa čl. III. bod 2 týchto stanov nový účastník
pristupuje k týmto stanovám a k Zmluve o zabezpečení pohľadávky ručením uzavretej dňa
14.09.2004 medzi združením na jednej strane a účastníkmi združenia na strane druhej
v znení neskorších dodatkov, predmetom ktorej je zabezpečenie pohľadávky združenia
voči účastníkom združenia vyplývajúcej z ich povinnosti uhradiť združeniu príslušnú časť
odmeny za poskytnutie údajov z peoplemetrového výskumu (ďalej len „Zmluva o ručení“)
s účinnosťou odo dňa vzniku členstva nového účastníka v združení. Združenie predloží
žiadateľovi o členstvo kópiu platných Stanov združenia a Zmluvy o ručení v písomnom
oznámení podľa bodu 2 tohto článku.

5. Členstvo účastníka v združení zaniká:
a) dobrovoľným vystúpením účastníka združenia,
b) vylúčením účastníka na základe rozhodnutia výboru združenia, alebo
c) zánikom účastníka bez právneho nástupcu.
6. Každý účastník môže dobrovoľne vystúpiť zo združenia bez udania dôvodu alebo
z akéhokoľvek dôvodu. Vystúpenie zo združenia sa uskutoční na základe písomného
oznámenia účastníka o vystúpení zo združenia, ktoré musí byť doručené združeniu.
Členstvo vystupujúceho účastníka v združení zanikne uplynutím šesťmesačnej lehoty,
ktorá začne plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom bolo písomné oznámenie účastníka o vystúpení zo združenia doručené
združeniu.
7. V prípade, ak združenie zistí závažné alebo opakované porušovanie povinností zo strany
ktoréhokoľvek účastníka, ktoré mu vyplývajú z týchto stanov, zo Zmluvy o ručení,
alebo rozhodnutí výboru združenia, združenie písomne vyzve tohto účastníka na
uskutočnenie nápravy a určí mu na to primeranú lehotu podľa povahy povinnosti,
najmenej však 15 dní od doručenia výzvy. Za závažné porušenie povinností zo strany
účastníka sa považuje najmä omeškanie účastníka so zaplatením jeho príspevku na
úhradu nákladov združenia po dobu najmenej 15 dní.
8. V prípade, ak účastník nápravu neuskutoční ani v dodatočnej lehote podľa bodu 7 tohto
článku, výbor združenia môže rozhodnúť o vylúčení účastníka zo združenia. Na
hlasovaní výboru združenia o vylúčení účastníkovi, o ktorého vylúčenie ide, neprináleží
hlasovacie právo. Účinky vylúčenia nastanú dňom prijatia rozhodnutia výboru o vylúčení
účastníka zo združenia, ak výbor neurčí neskorší deň, ku ktorému nastanú účinky
vylúčenia.
9. V prípade, ak účastník ako právny subjekt zanikne s tým, že má právneho nástupcu,
prechádza členstvo zaniknutého účastníka vrátane všetkých jeho práv a povinností, ktoré
mu vyplývajú z týchto stanov, zo Zmluvy o ručení ako aj z rozhodnutí výboru združenia,
v nezmenenom rozsahu na jeho právneho nástupcu.
10. Zanikajúci účastník sa zaväzuje právneho nástupcu podrobne oboznámiť s ustanoveniami
týchto stanov, Zmluvy o ručení a z rozhodnutiami výboru združenia.
11. Zanikajúci účastník alebo jeho právny nástupca sú povinní bez zbytočného odkladu,
najneskôr však do 7 dní od účinnosti prevzatia vyššie uvedených práv a povinností
právnym nástupcom, písomne oznámiť túto skutočnosť združeniu.
12. Účastník nie je oprávnený previesť členstvo v združení na tretiu osobu.
V.
Práva a povinnosti účastníkov združenia
1. Rozhodnutím výboru združenia o prijatí nového účastníka do združenia nadobúda
účastník práva a preberá na seba povinnosti vyplývajúce z týchto stanov, zo Zmluvy o ručení,
alebo z rozhodnutí výboru združenia.
2. Účastník združenia má právo:
a) na prístup k informáciám získaných z peoplemetrového výskumu v súlade s týmito
stanovami, Zmluvou o ručení a príslušnými rozhodnutiami výboru združenia,
b) podieľať sa na spolurozhodovaní vo všetkých otázkach týkajúcich sa združenia
prostredníctvom svojho zástupcu vo výbore združenia a zúčastniť sa na každom zasadnutí
a hlasovaní výboru združenia,
c) požadovať komplexné a úplné informácie ohľadne hospodárenia a všetkých činností
združenia,

d) kontrolovať stav hospodárenia a nakladania s majetkom združenia,
e) zvolať zasadnutie výboru združenia v prípade, ak bude potrené prejednať otázky
súvisiace s predmetom činnosti združenia,
f) dobrovoľne vystúpiť zo združenia podľa čl. IV. bod 6 týchto stanov,
g) v prípade vystúpenia účastníka zo združenia alebo v prípade jeho vylúčenia zo
združenia má tento účastník právo na prístup k informáciám získaných z peoplemetrového
výskumu až do dňa zániku jeho členstva.
3. Účastník združenia sa zaväzuje:
a) vložiť majetkový vklad podľa čl. III. bod 2 týchto stanov,
b) dôsledne dodržiavať všetky povinnosti vyplývajúce z týchto stanov, zo Zmluvy
o ručení a rozhodnutí výboru združenia,
c) uhrádzať združeniu príspevok na úhradu nákladov združenia podľa čl. III, bod 4 týchto
stanov,
d) v prípade vystúpenia účastníka zo združenia alebo v prípade jeho vylúčenia zo
združenia uhradiť združeniu príspevok na úhradu nákladov združenia podľa čl. III, bod 4
týchto stanov, ktoré združeniu vzniknú do dňa zániku jeho členstva,
e) zdržať sa akýchkoľvek činností, ktoré by mohli znemožniť alebo sťažiť dosiahnutie
účelu združenia podľa čl. II. bod 1 písm. a) až f) týchto stanov, alebo poškodiť dobrú
povesť alebo meno združenia,
f) použiť získané informácie z peoplemetrového výskumu výlučne pre svoje účely,
neposkytnúť ich tretím osobám a zabrániť ich zneužitiu tretími osobami,
g) zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých
prezradenie tretím osobám by mohlo spôsobiť škodu združeniu alebo ohroziť jeho záujmy
alebo záujmy jeho účastníkov,
h) nahradiť združeniu škodu, ktorá mu vznikne porušením povinnosti uvedenej v písm.
e), f) alebo g) tohto článku.
VI.
Výbor združenia
1. Najvyšší orgánom združenia je výbor združenia (ďalej len „výbor“), v ktorom má každý
účastník jedného zástupcu. Zástupcom účastníka môže byť len štatutárny orgán účastníka
alebo jeho člen (napr. konateľ, člen predstavenstva), prokurista alebo osoba konajúca na
základe plnomocenstva udeleného účastníkom.
2. Do výlučnej pôsobnosti výboru patrí:
a) rozhodovanie o všetkých krokoch združenia v súlade s predmetom činnosti, o ktorých
si výbor vyhradí právo rozhodovať,
b) schvaľovanie zmien a doplnení stanov združenia,
c) vymenovanie a odvolávanie členov predsedníctva, t.j. predsedu združenia a
dvoch podpredsedov združenia,
d) schvaľovanie riadnej a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky,
e) rozhodovanie o prijatí nových účastníkov do združenia vrátane určovania podmienok
prijatia nových účastníkov v súlade s týmito stanovami, rozhodovanie o vylúčení
účastníkov zo združenia,
f) schvaľovanie nadobudnutia, prevodu alebo zaťaženia akéhokoľvek nehnuteľného
majetku,
g) schvaľovanie finančného plánu (rozpočtu) združenia,

h) rozhodovanie o zrušení združenia a jeho vstupe do likvidácie, ak sa združenie zrušuje
s likvidáciou, alebo prechode celého imania združenia na právneho nástupcu, ak toto
imanie prechádza na právneho nástupcu,
i) vymenovanie, odvolávanie a určenie odmeny likvidátora,
j) schvaľovanie návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku spoločnosti,
k) schvaľovanie odmeny a náhrady nákladov pre členov predsedníctva, a
l) ďalšie otázky, ktoré nepatria do pôsobnosti predsedníctva združenia, alebo ktoré si
výbor vyhradí do svojej pôsobnosti.
3. Výbor sa schádza podľa aktuálnej potreby, a to v sídle združenia, ak sa všetci účastníci
nedohodnú inak. Výbor zvoláva predseda alebo podpredseda združenia, môže ho však
zvolať aj ktorýkoľvek účastník, ak bude potrené prejednať otázky súvisiace s predmetom
činnosti združenia.
4. Zvolávateľ zasadnutia je povinný termín zasadnutia písomne, faxom alebo e-mailom
oznámiť všetkým účastníkom najmenej 5 pracovných dní vopred.
5. Výbor si na zasadnutí volí predsedajúceho a zapisovateľa hlasovaním. Zasadnutie výboru
riadi a naň dozerá zvolený predsedajúci.
6. Výbor rozhoduje o všetkých otázkach hlasovaním. Každý zástupca účastníka má na
hlasovaní výboru jeden hlas. Pri hlasovaní o vylúčení účastníka zo združenia účastníkovi,
o vylúčení ktorého sa rozhoduje, neprináleží hlasovacie právo.
7. Výbor je uznášaniaschopný, ak sú prítomní zástupcovia aspoň dvoch tretín všetkých
účastníkov združenia. Výbor rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných
zástupcov, ak tieto stanovy ďalej neurčujú vyšší počet hlasov.
8. Na prijatie rozhodnutia o otázkach patriacich do pôsobnosti výboru, ktoré sú uvedené
v bode 2 písm. b), c), e), f), g), h) a j) tohto článku, sa vyžaduje aspoň dvojtretinová
väčšina všetkých hlasov zástupcov účastníkov.
9. V prípadoch, v ktorých výbor rozhoduje jednoduchou (nadpolovičnou) väčšinou hlasov
prítomných zástupcov, môže predseda združenia, podpredseda združenia alebo iný
zvolávateľ navrhnúť, aby všetci účastníci hlasovali per rollam (t.j. mimo zasadnutia
výboru) písomne alebo e-mailom. Lehotu na uskutočnenie hlasovania určí zvolávateľ,
ktorý navrhol hlasovanie per rollam, v závislosti od povahy veci, najmenej však 2
pracovné dni od doručenia písomného návrhu alebo od odoslania e-mailového návrhu. Ak
bude e-mailový návrh odoslaný v deň, ktorý nie je pracovným dňom, alebo v pracovný
deň po 15.00 hod., bude sa považovať za odoslaný v najbližší nasledujúci pracovný deň.
V prípade, ak aspoň jeden z účastníkov v lehote na uskutočnenie hlasovania oznámi
osobe, ktorá navrhla hlasovanie per rollam, že nesúhlasí s takýmto hlasovaním a trvá na
zvolaní riadneho zasadnutia výboru, musí sa o predmetnej otázke rozhodnúť na riadnom
zasadnutí výboru, ktoré je povinná zvolať osoba, ktorá navrhla hlasovanie per rollam. Ak
sa účastník nevyjadrí v lehote na uskutočnenie hlasovania, platí, že nesúhlasí. Potrebná
väčšina sa počíta z celkového počtu účastníkov združenia.
10. Výbor je oprávnený poveriť vykonaním konkrétnych úloh ktoréhokoľvek účastníka.
Poverený účastník je povinný na najbližšom zasadnutí výboru podať informáciu
o výsledku. Poverený účastník je pritom povinný pri vykonávaní konkrétnej úlohy
zastupovať spoločné záujmy združenia a dodržiavať povinnosti vyplývajúce z týchto
stanov, zo Zmluvy o ručení a rozhodnutí výboru. Poverený účastník má voči združeniu
nárok na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré preukázateľne vynaložil s súvislosti
s plnením konkrétnej úlohy.

VII.
Predsedníctvo, predseda združenia, podpredsedovia združenia.
1. Štatutárnym orgánom združenia je predsedníctvo, ktoré pozostáva z predsedu združenia
a dvoch podpredsedov združenia (spolu ďalej len „členovia predsedníctva“). Členov
predsedníctva vymenúva a odvoláva výbor. Členovia predsedníctva sú vymenúvaní
z radov zástupcov účastníkov vo výbore. Členom predsedníctva môže byť len fyzická
osoba.
2. V mene združenia konajú vždy spoločne predseda združenia a jeden podpredseda
združenia alebo spoločne dvaja podpredsedovia združenia tak, že k vytlačenému alebo
napísanému názvu združenia pripoja svoj podpis s uvedením funkcie.
3. Do pôsobnosti predsedníctva patrí predovšetkým:
a) riadenie bežných záležitostí združenia,
b) rozhodovanie o všetkých krokoch združenia v súlade s predmetom činnosti, o ktorých
si výbor nevyhradil právo rozhodovať,
c) konanie v mene združenia a zastupovanie združenia navonok vo vzťahu k tretím
osobám,
d) vedenie evidencie a účtovníctva, vypracovanie ročnej účtovnej uzávierky alebo ich
zabezpečovanie,
e) pracovnoprávne záležitosti,
f) uzatváranie zmlúv v mene združenia,
g) nakladanie s nehnuteľným a hnuteľným majetkom združenia a s finančnými
prostriedkami združenia v súlade s týmito stanovami, Zmluvou o ručení
a rozhodnutiami výboru,
h) informovanie účastníkov o záležitostiach združenia, a
i) vykonávanie rozhodnutí výboru.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

Členovia predsedníctva môžu zvolávať zasadanie výboru alebo navrhovať hlasovanie per
rollam.
V prípade, ak sa podľa týchto Stanov vyžaduje na nadobúdanie, prevod alebo
zaťaženie nehnuteľného majetku schválenie výboru, tak môžu členovia predsedníctva
takýto právny úkon uskutočniť až po jeho schválení výborom.
Členovia predsedníctva sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť s odbornou
starostlivosťou a v súlade s týmito stanovami, rozhodnutiami výboru a záujmami
združenia a všetkých jeho účastníkov. Členovia predsedníctva sú najmä povinní
zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie
tretím osobám by mohlo spôsobiť škodu združeniu alebo ohroziť jeho záujmy alebo
záujmy jeho účastníkov, a pri výkone svojej pôsobnosti nesmú uprednostňovať svoje
záujmy, záujmy len niektorých účastníkov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami
združenia.
Členovia predsedníctva, ktorí porušili svoju povinnosť vyplývajúcu z týchto stanov alebo
rozhodnutí výboru sú povinní spoločne a nerozdielne nahradiť združeniu škodu, ktorú
tým spôsobili.
Členovia predsedníctva sú povinní použiť informácie získané z peoplemetrového
výskumu výlučne v súlade s týmito stanovami a sú povinní chrániť ich pred vyzradením
tretím osobám.
O prípadnej odmene členov predsedníctva za výkon ich funkcie a jej výške rozhoduje
výbor.

VIII.
Sankcie
1. V prípade, ak ktorýkoľvek z účastníkov združenia poruší svoju povinnosť uhradiť
združeniu príspevok na úhradu nákladov združenia podľa čl. III, bod 4 týchto stanov,
združenie je oprávnené vyúčtovať tomuto účastníkovi a tento účastník je povinný
združeniu zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z dlžnej čiastky za každý deň
omeškania.
2. Združenie má právo pozastaviť účastníkovi, ktorý porušil svoju povinnosť uhradiť
združeniu príspevok na úhradu nákladov združenia podľa čl. III, bod 4 týchto stanov,
poskytovanie informácii z peoplemetrového výskumu, a to až do úplného zaplatenia
príspevku na úhradu nákladov združenia spolu s úrokmi z omeškania všetkým ručiteľom,
ktorí plnili v prospech združenia za účastníka v zmysle Zmluvy o ručení. Združenie bude
realizovať toto právo prostredníctvom písomného oznámenia účastníkovi o pozastavení
poskytovania informácii z peoplemetrového výskumu adresovaného účastníkovi,
spoločnosti PMT, s.r.o. so sídlom Trnavská 70, 821 02 Bratislava, IČO: 35 840 293
a spoločnosti TNS Slovakia s.r.o., so sídlom Prievozská 4D, 821 09 Bratislava, IČO:
31 406 246.

IX
Zánik združenia
1. K zániku združenia dochádza výmazom z registra záujmových združení právnických osôb
vedenom na príslušnom orgáne štátnej správy.
2. V prípade, ak celé imanie združenia neprejde na právneho nástupcu, pred jeho zánikom
výbor rozhodne o zrušení združenia a o jeho vstupe do likvidácie. Pri rozhodovaní
o vstupe združenia do likvidácie výbor vymenuje likvidátora.
3. Likvidátor vykonáva pôsobnosť predsedníctva podľa čl. VII. bod 3 týchto stanov
v rozsahu, ktorý je nevyhnutný k likvidácii združenia. Na činnosť likvidátora pri výkone
jeho pôsobnosti sa primerane použijú ustanovenia čl. VII. body 4 až 9 týchto stanov s tým,
že likvidátor koná v mene združenia samostatne.
4. Po ukončení likvidácie likvidátor je povinný predložiť výboru konečnú správu o priebehu
likvidácie spolu s návrhom na naloženie s likvidačným zostatkom. Konečnú správu
o priebehu likvidácie schvaľuje výbor, ktorý zároveň rozhodne o naložení s likvidačným
zostatkom.
5. V prípade, ak celé imanie združenia prechádza na právneho nástupcu združenia, výbor
rozhodne o prechode celého imania združenia na právneho nástupcu.
6. Návrh na výmaz združenia z registra záujmových združení právnických osôb vedenom na
príslušnom orgáne štátnej správy podáva v prípade likvidácie likvidátor po rozdelení
likvidačného zostatku alebo pri prechode imania združenia na právneho nástupcu
spoločne dvaja členovia predsedníctva.

X.
Záverečné ustanovenia
1. Vzťahy výslovne neupravené týmito stanovami sa riadia ustanoveniami zákona č. 40/1964
Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
2. Zmenu alebo doplnenie týchto stanov môže schváliť výbor aspoň dvojtretinovou väčšinou
všetkých hlasov zástupcov účastníkov.
Ako členovia predsedníctva (štatutárneho orgánu) združenia - Asociácia mediálnych
agentúr /AMA/ svojimi podpismi potvrdzujeme úplnosť a správnosť tohto úplného
znenia Stanov združenia právnických osôb zo dňa 30.09.2002 v znení Dodatku č. 1 zo
dňa 14.09.2004, Dodatku č.2 zo dňa 01.02.2011 a Dodatku č.3 zo dňa 13.06.2013.
V Bratislave 13.06.2013

_________________________________
Zuzana Zelenay
predseda združenia Asociácia mediálnych agentúr /AMA/

__________________________________
Daniel Živica
podpredseda združenia Asociácia mediálnych agentúr /AMA/

