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NAJÚSPEŠNEJŠÍ KOMERČNÝ VYSIELATEĽ 
V EURÓPE = 25 MILIÓNOV DENNÝCH 
POSLUCHÁČOV

VYSIELA V 7 KRAJINÁCH; V PIATICH 
KRAJINÁCH LÍDER NA TRHU

UŽ 14 ROKOV

BEZ PRERUŠENIA NAJPOČÚVANEJŠIE RÁDIO

UŽ 16 ROKOV

NAJPOČÚVANEJŠIE KOMERČNÉ RÁDIO

810 000 POSLUCHÁČOV DENNE

– NAJVYŠŠIA DENNÁ POČÚVANOSŤ NA TRHU

1 612 000 POSLUCHÁČOV

– NAJVYŠŠIA TÝŽDENNÁ POČÚVANOSŤ

22,4 % – NAJVÄČŠÍ PODIEL NA TRHU

BAUER MEDIA RÁDIO EXPRES

Zdroj: MML-TGI SR 1.+2.kvartál 2019 (07.01.2019 – 23. 06.2019), CS: 14+



KREATÍVA

A PRODUKCIA

Z RÁDIA EXPRES

PODKLADY

OD AGENTÚR

ALEBO KLIENTOV

o hotové spoty a odkazy

o hotové scenáre



SPOTOVÁ 
KAMPAŇ

SPONZORING
ŠPECIÁLNE
PROJEKTY

SÚŤAŽE / PRRELÁCIE / RUBRIKY



SPOTOVÁ 
KAMPAŇ

OSOBITNÚ POZORNOSŤ SI VYŽADUJÚ:

▪ Lieky (bez predpisu)

▪ Finančné produkty

▪ Hazardné hry

▪ Slušnosť/morálka

OPČNÝ PROTOKOL K ETICKÉMU KÓDEXU REKLAMNEJ PRAXE:

(1) Zakázané je šíriť reklamu ako skrytú mediálnu komerčnú komunikáciu;
zvlášť závažným porušením tohto zákazu je, keď šíriteľ v rámci alebo prostredníctvom svojej 
mediálnej služby šíri skrytú mediálnu komerčnú komunikáciu za odplatu alebo inú 
protihodnotu od zadávateľa reklamy alebo tretej osoby.

(2) Zakázaná je mediálna komerčná komunikácia, ktorá využíva podprahové vnímanie 
človeka.

(3) Mediálna komerčná komunikácia nesmie nabádať na konanie, ktorým sa

a) poškodzuje alebo ohrozuje zdravie alebo bezpečnosť,
b) hrubo poškodzuje životné prostredie.

(4) Reklamný spot ani telenákup nesmú

a) poškodzovať záujmy spotrebiteľov,
b) zneužívať dôveru spotrebiteľov.

(5) Reklamné spoty a telenákup musia byť

a) čestné,
b) slušné.



SPOTOVÁ 
KAMPAŇ

FINANČNÉ INŠTITÚCIE

Problém: pôvodný návrh s nepriznanou informáciou o úrokovej sadzbe

Od 0,89? Počujete dobre. Od 0,89! Financovať nové aj existujúce 
bývanie ešte nebolo takto výhodné. Zistite viac v našich pobočkách 
alebo na www....

Riešenie:

- reklamná informácia nesmie zavádzať, má byť jasná, správna, pravdivá, 
zrozumiteľná... a nesmie zamlčovať alebo skrývať podstatné informácie

- klienta sme upozornili, že aj v tomto prípade je potrebný reprezentatívny príklad a 
bez neho hrozí sankcia od NBS až do výšky 700.000 EUR

- klient upravil spot, v ktorom vynechal číselný údaj



SPOTOVÁ 
KAMPAŇ

SPLÁTKOVÝ SERVIS

Problém: informácia o 0 %-nom úroku

...môžete nakúpiť na splátky s 0 %-ným úrokom bez akontácie...

Riešenie: 

- upozornili sme klienta, že v prípade, ak zákazníkovi vzniknú akékoľvek náklady pri 
využití tejto služby, je napriek nulovému úroku aj v tomto prípade potrebný 
reprezentatívny príklad a bez neho hrozí sankcia od NBS až do výšky 700.000 EUR



SPOTOVÁ 
KAMPAŇ

KASÍNO

Problém: etickosť reklamy vo vzťahu k maloletým

Riešenie:

- upravili sme čas vysielania spotov tak, aby neboli vysielané v čase, kedy by ich 
mohli v intenzívnejšej miere zachytiť maloletí

- zároveň sme zabezpečili, aby tieto spoty neboli vysielané bezprostredne pred 
alebo po reklamách, ktoré by komunikovali produkty určené pre rodiny a 
spoločenské akcie určené aj pre maloletých



NAJKOMPLIKOVANEJŠÍ PRODUKT:

▪ množstvo požadovaných informácií

▪ veľká podobnosť s kampaňou klienta

▪ zakázané informácie v sponzoringu

OPČNÝ PROTOKOL K ETICKÉMU KÓDEXU REKLAMNEJ PRAXE:

▪ sponzorovaný program sa musí označiť sponzorskými odkazmi na 
začiatku programu a na konci programu

▪ program, programová služba ani videoslužba, pokiaľ sú sponzorované, nesmú 
priamo podporovať predaj, nákup či prenájom tovarov alebo služieb 
sponzora alebo tretej osoby,

▪ sponzoring nesmie obsahovať osobitné propagačné zmienky o týchto 
tovaroch alebo službách.

SPONZORING



SPONZORING

MNOŽSTVO POŽADOVANÝCH INFORMÁCIÍ

STREŠNÉ KRYTINY

Problém: príliš veľa informácií, ktoré by mali odznieť v sponzorskom odkaze

Riešenie:

- do sponzorského odkazu sme vybrali len to najpodstatnejšie tak, aby to bolo 
v súlade so zákonom



SPONZORING

PODOBNOSŤ S KAMPAŇOU KLIENTA

PIVO

Problém: spievaný text do hudby a melódie z kampane klienta, navyše text mal
veľmi blízko k reklame

Riešenie:

- klienta sme upozornili, že podobnosť so spotovou kampaňou je príliš vysoká a 
tento sponzoring môže byť považovaný za reklamu

- odporučili sme riešenie bez spevu a hudby

- klient sa nakoniec rozhodol nevyužiť sponzoring, využil však inú formu 
komunikácie v našom vysielaní



SPONZORING

ZAKÁZANÉ INFORMÁCIE

KURIÉRSKA SLUŽBA

Problém: klientom požadované informácie sú v rámci sponzoringu zakázané

Dopravný servis vám prinášame rovnako rýchlo ako zásielky do 
susedných krajín V4 a teraz navyše za skvelé ceny. Viac na www...

Riešenie:

- klienta sme upozornili, že v rámci sponzoringu sú osobitné propagačné zmienky 
o tovaroch a službách zakázané

- klientovi sme navrhli riešenie bez osobitných propagačných zmienok, s ktorým 
súhlasil 

http://www.geis.sk/


ŠPECIÁLNE
PROJEKTY

MEDZI ŠPECIÁLNE PROJEKTY PATRIA:

▪ špeciálne súťaže

▪ mediálne spolupráce

▪ PR rozhovory

OPČNÝ PROTOKOL K ETICKÉMU KÓDEXU REKLAMNEJ PRAXE:

▪ mediálna komerčná komunikácia musí byť zreteľne rozoznateľná 
od iných zložiek programovej služby alebo videoslužby.

▪ začiatok aj koniec vysielania komerčného programu musí byť zreteľne 
oddelený od ostatného vysielania tohto rozhlasového vysielateľa 
slovným upozornením na charakter vysielania komerčného programu.

DLHŠIE REKLAMNÉ OZNÁMENIE

Riešenie:

• úvod: A teraz veľa zábavy a trochu komercie
• záver: To bolo trochu komercie a teraz veľa hudby



ĎAKUJEME
ZA POZORNOSŤ


