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OPČNÝ PROTOKOL 

O REKLAMNEJ PRAXI PRI ŠÍRENÍ MEDIÁLNEJ KOMERČNEJ KOMUNIKÁCIE 

 

• dopĺňa Etický kódex reklamnej praxe 

• zaväzuje LEN šíriteľov, ktorí s ním vyslovili súhlas 

• recepcia povinností zo zákona č. 308/2000 Z. z. a súvisiacich právnych  

  predpisov 

 

• šíriteľom môže byť 

   ◦ tradičný televízny vysielateľ 

   ◦ tradičný rozhlasový vysielateľ 

   ◦ internetový televízny vysielateľ 

   ◦ poskytovateľ on demand audiovizuálnej služby 

   ◦ (nad rámec zákona) aj internetový rozhlasový vysielateľ 

 

• implicitný súhlas (vstupom) 

   ◦ člen ANRTS 

   ◦ člen Rady pre reklamu (RPR) 

   ◦ člen kolektívneho člena RPR 

 

• explicitný súhlas (jednorazovo) 

    ◦ pristúpenie k Protokolu (RTVS s účinnosťou od 1. 10. 2018) 



 

 
  

 

 

 

 

  

TRETIA ČASŤ  

ŠPECIFICKÉ PRAVIDLÁ  

REKLAMNEJ PRAXE 

  

Prvá hlava 

Spoločné ustanovenia o produktoch 

  

Čl. 25 

Spoločné princípy reklamy  

na produkty s reklamnými obmedzeniami alebo zákazom 

  

(1) Neprípustnou je reklama, ktorú vylučujú alebo priamo zakazujú všeobecne záväzné 

právne predpisy, najmä pokiaľ ide o 

a) produkt, 

b) formu prezentácie alebo propagácie (čl. 2 ods. 3) alebo 

c) umiestnenie reklamy alebo čas jej šírenia. 

  

(2) Osobitnú pozornosť musia zadávateľ reklamy a ním poverená osoba venovať produktom, 

ktorých reklamu všeobecne záväzné právne predpisy výrazne obmedzujú. 

  

(3) Ustanovenia odseku 2 alebo 3 sa vzťahujú najmä na 

a) zbrane a strelivo, 

b) dojčenské prípravky a následné doplnkové prípravky, 

c) tabakové výrobky, 

d) určité druhy liekov, 

e) erotické služby, erotický tovar a erotické audiotextové služby, 

f) určité druhy alkoholických nápojov. 



 

 
  

 

 

 

 

  

ŠTRUKTÚRA OPČNÉHO PROTOKOLU 

Preambula 

Protokol nadväzuje predovšetkým na to ustanovenie Kódexu, ktorého podstatou je zabrániť šíreniu reklamy, 

pokiaľ je potenciálne v rozpore so zákonom. V nadväznosti na to sa posudzuje šírenie reklamy v rámci 

etických pravidiel Protokolu recipujúcich zákonné ustanovenia regulujúce šírenie reklamy tak, že pri 

posudzovaní súladu s pravidlami Protokolu sa vychádza z toho, či môže šírená reklama obstáť popri 

zákonných ustanoveniach, ktoré Protokol recipuje. 

 

Prvá časť: Základné ustanovenia 

Vymedzuje niektoré pojmy a pôsobnosť. Recepcia zákonnej úpravy sa prejavuje v interpetácii pravidiel: Na 

rozdiel od ustanovení vlastného Kódexu sú pravidlá Protokolu upravujúce šírenie reklamy (mediálnej 

komerčnej komunikácie) len také prísne, aké prísne sú zákonné ustanovenia, ktoré sa do pravidiel 

Protokolu recipovali. 

 

Druhá časť: Pravidlá so spoločnou zodpovednosťou šíriteľa 

Upravuje pravidlá šírenia komerčnej mediálnej komunikácie, za ktorých porušenie nesie popri šíriteľovi 

zodpovednosť aj zadávateľ reklamy, a to v rozsahu ustanovení Kódexu. 

 

Tretia časť: Pravidlá s výlučnou zodpovednosťou šíriteľa 

Upravuje pravidlá šírenia komerčnej mediálnej komunikácie, za ktorých porušenie nesie výlučnú 

zodpovednosť šíriteľ.  

 

Štvrá časť: Spoločné ustanovenia a niektoré procesné pravidlá 

Obsahuje ustanovenie o sankciách. Upravuje proces predbežného posúdenia spravodajským senátom 

Komisie a následný proces vydania nálezu. 

 

Piata časť: Záverečné ustanovenia 

Účinný od 1. apríla 2018 



 

 
  

 

 

 

 

  



 

 
  

SANKCIE 

Každý nález sa zverejňuje na webovom sídle Rady 

+ 

V spoločnom pozitívnom náleze 

šíriteľovi sa tiež nariadi, aby šírenie reklamy skončil alebo v šírení reklamy nepokračoval, pokiaľ reklama 

nebude upravená v súlade s Kódexom/Protokolom. 

 

V pozitívnom náleze vydanom voči šíriteľovi 

1. sa nariadi zastavenie šírenia reklamy, ak je to zlučiteľné s porušeným pravidlom Protokolu, 

alebo 

2. sa vyzve, aby bezodkladne prijal vhodné opatrenia na predchádzanie podobným porušeniam v 

budúcnosti; 

 

táto výzva pritom môže mať 

a) všeobecný charakter alebo 

b) obsahovať konkrétne opatrenia. 

 

Pri ďalšom porušení rovnakého pravidla 

(ak od predchádzajúceho porušenia neuplynul rok) 

sa môže šíriteľ tiež vyzvať, aby 

1. na určitý čas zverejnil nález na svojom webovom sídle, 

2. na určitý čas zverejnil nález na webovom sídle svojej mediálnej služby 

alebo 

3. do určitého termínu predložil Rade správu o opatreniach, ktoré prijal na to, aby predišiel opakovaniu 

obdobného porušenia v budúcnosti. 



 

 
  

 

 

 

 

  



 

 
  

 

 

 

 

  

PREDBEŽNÉ POSUDZOVANIE 

 

Pri Kódexe možno posudzovať reklamu prísnejšie než zákon. 

Avšak Protokol v súlade s jeho účelom nadväzuje predovšetkým na čl. 25 Kódexu, ktorého 

podstatou je zabrániť šíreniu reklamy, pokiaľ je potenciálne v rozpore so zákonom. Protokol 

preto vychádza zo zákonných ustanovení právneho poriadku Slovenskej republiky regulujúcich 

mediálnu komerčnú komunikáciu v televíznom vysielaní, rozhlasovom vysielaní a v 

audiovizuálnych mediálnych službách na požiadanie. 

 

V nadväznosti na to aj Komisia priamo či prostredníctvom svojho senátu posudzuje šírenie  

reklamy v rámci etických pravidiel Protokolu recipujúcich zákonné ustanovenia regulujúce 

šírenie reklamy tak, že pri posudzovaní súladu s pravidlami Protokolu vychádza z toho, či môže 

šírená reklama obstáť popri zákonných ustanoveniach, ktoré Protokol recipuje. 

 

Na rozdiel od ustanovení vlastného Kódexu sú pravidlá Protokolu upravujúce šírenie reklamy 

(mediálnej komerčnej komunikácie) len také prísne, aké prísne sú zákonné ustanovenia, ktoré 

sa do pravidiel Protokolu recipovali. 

 

Reklama tak môže byť etická z hľadiska pravidla Protokolu, a pritom neetická z hľadiska 

rovnakého/obdobného pravidla Kódexu. 



 

 
  

 

 

 

 

  

POSTUP PRI SPOLOČNEJ ZODPOVEDNOSTI 

ZÁKON: … mediálna komerčná komunikácia nesmie bezdôvodne zobrazovať maloletých v 

nebezpečných situáciách . 

 

KÓDEX: Maloletý môže byť v reklame náznakovo zobrazený v hazardnej alebo nebezpečnej situácii len 

vtedy, ak ide o reklamu, ktorej zámerom je propagácia bezpečnosti alebo zásad bezpečnosti. 

 

PROTOKOL: Mediálna komerčná komunikácia nesmie bezdôvodne zobrazovať maloletých v 

nebezpečných situáciách. 

 

1. príde sťažnosť na TV vysielanie spotu 

2. osloví sa vysielateľ a zadávateľ, ak je ho možné zistiť, aby sa vyjadrili k sťažnosti 

3. predbežné posúdenie reklamy vo vzťahu k Protokolu 

4. hlasovanie senátu o predbežnom závere 

5. A) ak predbežne porušil, rozhodne sa predbežne aj o sankcii 

    B) predbežne neporušil 

6. A) aj B) závery sa predložia vysielateľovi na vyjadrenie (5 dní) 

7. A) súhlas/nesúhlas vysielateľa sa priloží k predbežnému záveru Komisii na spoločný pozitívny nález (ak je 

možné ho vydať aj voči zadávateľovi) 

    B) na základe rozhodnutia senátu sa súhlas vysielateľa priloží k predbežnému záveru Komisii na spoločný     

negatívny nález 

    B) na základe súhlasu vysielateľa sa vydá samostatný negatívny nález pre vysielateľa a Komisia rozhoduje l 

len o zadávateľovi 

    B) nesúhlas vysielateľa sa priloží k predbežnému záveru Komisii na rozhodnutie 

8. A) Komisia nie je viazaná návrhom, môže vydať spoločný pozitívny nález alebo individuálne nálezy 

   B) Pri predbežnom neporušení rozhodne Komisia vždy najprv o tom, či sa stotožňuje/nestotožňuje s 

predbežným posúdením; ak sa nestotožní, osloví sa vysielateľ na vyjadrenie (5 dní) 

9. vydanie nálezu s možnosťou preskúmania Dozorným výborom 



 

 
  

 

 

 

 

  

POSTUP PRI VÝLUČNEJ ZODPOVEDNOSTI 

 

ZÁKON: Vysielateľ programovej služby je povinný zohľadniť vekovú vhodnosť iných zložiek 

programovej služby pre maloletých a zabezpečiť ich časové zaradenie v súlade s podmienkami 

ustanovenými osobitným predpisom. 

VYHLÁŠKA: Iné zložky programovej služby klasifikované ako nevhodné pre vekovú skupinu 

maloletých do 15 rokov sa zaraďujú do vysielania medzi 20.00 a 06.00 hodinou. 

PROTOKOL: Šíriteľ rešpektuje aj ďalšie časové obmedzenia vysielania reklamných oznámení a 

telenákupu ... 

PROTOKOL: Pri šírení reklamy, osobitne mediálnej komerčnej komunikácie, dodržiava šíriteľ všetky 

právne normy upravujúce šírenie reklamy, aj tie, ktoré nie sú v Protokole recipované ... 

 

1. príde sťažnosť na TV vysielanie spotu 

2. osloví sa vysielateľ, aby sa vyjadrili k sťažnosti; zadávateľ sa osloví podľa charakteru sťažnosti/reklamy 

3. predbežné posúdenie reklamy vo vzťahu k Protokolu 

4. hlasovanie senátu o predbežnom závere 

5. A) ak predbežne porušil, rozhodne sa predbežne aj o sankcii 

    B) predbežne neporušil 

6. A) aj B) závery sa predložia vysielateľovi na vyjadrenie (5 dní) 

7. A) + B) súhlas vysielateľa = vydá sa nález; Komisia rozhoduje len o zadávateľovi, ak je to potrebné 

    A) + B) nesúhlas vysielateľa = prípad sa predloží Komisii na rozhodnutie 

8. A) + B) v prípade nesúhlasu rozhoduje Komisia, ktorá môže vydať spoločný nález alebo samostatné 

nálezy, pričom môže rozhodnúť najprv o tom, či sa stotožňuje s predbežným záverom 

    B) pri predbežnom neporušení Komisia vždy rozhodne najprv o tom, či sa stotožňuje/nestotožňuje s 

predbežným posúdením; ak sa nestotožní, osloví sa vysielateľ na vyjadrenie (5 dní) 

9. vydanie nálezu s možnosťou preskúmania Dozorným výborom 



 

 
  

TV spot: Dermacol pre mužov 
 

Zadávateľ: Dermacol, s.r.o. 

Šíriteľ:        MAC TV s. r.o.  

 

 

 

 

  



 

 
  

Text sťažnosti:  

 

 
„Reklama na Dermacol pre mužov je umiestnená v čase 

vysielania programov pre deti, v čase 7:18:01 je záber na 

nahú ženskú postavu, kde je vidno zadok a časť poprsia. 

Táto reklama by sa mala vysielat až po 22:00” 



 

 
  

Šírenie televíznej reklamy „Dermacol pre mužov” v 

televíznom vysielaní TV JOJ strany Protokolu – vysielateľa 

televíznej programovej služby spoločnosti MAC TV s. r. o., 

Bratislava neporušuje pravidlá Protokolu.  

 

Nález dostupný tu: http://www.rpr.sk/sk/nalezy/--dermacol-

pre-muzov---v-televiznom-vysielani-tv-joj- 

 

TV spot: „Dermacol pre mužov“, zadávateľa: Dermacol, 

s.r.o. nie je v rozpore s ustanoveniami Etického kódexu 

reklamnej praxe. 

 

Nález dostupný tu: http://www.rpr.sk/sk/nalezy/dermacol-pre-

muzov 
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Reportáž: Lieky v ohrození 
 

Šíriteľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   

 

 

 

 

  



 

 
  

Text sťažnosti:  
 

V príspevku došlo k evidentnému porušeniu Zákona o 

lieku (362/2011 v znení neskorších predpisov) a Zákona 

o reklame (147/2011 v znení neskorších predpisov). 

Opakovane boli detailne vyobrazené lieky, ktorých výdaj 

je výhradne na lekársky predpis, vrátane liekov na liečbu 

psychiatrických ochorení, a akákoľvek ich prezentácia 

laickej verejnosti je takto neprípustná. 

 

 



 

 
  

Strana Protokolu – spoločnosť MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. 

s r. o., Bratislava – tým, že reportáž „Lieky v ohrození“ 2. 

mája 2018 vysielala v spravodajskom programe Televízne 

noviny televíznej programovej služby TV Markíza a následne 

sprístupnila verejnosti vo videoarchíve programu na doméne 

markiza.sk, neporušila pravidlá Protokolu.  

 

Nález dostupný tu: http://www.rpr.sk/sk/nalezy/reportaz:-lieky-

v-ohrozeni 
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Sponzorský odkaz: Doktor Sirup 
 

Zadávateľ: Dobré zo Slovenska, družstvo  

Šíriteľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   

 

 

 

 

  



 

 
  

Text sťažnosti:  

 
„Uvedená reklama je v rozpore so zákonom o výživových 

doplnkoch, uvádza produkt +Doktor sirup s príchuťou 

Irisch Cream a Piňa Colada. Je neprípustné deťom 

ponúkať produkt evokujúci alkoholický nápoj, pitie so 

slamkou, ktorý je určený podľa predajcu na prevenciu, 

pitie jedenkrát bez ohľadu na dávkovanie na obale. V 

rozpore je použitie fonendoskopu, obrázok nápoja so 

šľahačkou ako sa pripravujú a podávajú alkoholické 

nápoje. +Doktor navodzuje, že ide o liečivý prípravok, čo 

považujeme za neprípustné označenie výrobku, ktorý je 

výživovým doplnkom. “ 

 



 

 
  

 

 

 

 

  

Šírenie sponzorského odkazu „Doktor Sirup“ v televíznom 

vysielaní TV Markíza strany Protokolu – vysielateľa 

televíznej programovej služby spoločnosti MARKÍZA – 

SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislava – neporušuje pravidlá 

Protokolu a v tomto kontexte sťažnosť sťažovateľa nie je 

opodstatnená.  

 

Nález dostupný tu: 

http://www.rpr.sk/sk/nalezy/sponzorsky-odkaz---doktor-

sirup---v-tv-markiza 

 

TV spot: „Doktor Sirup“, zadávateľa: Dobré zo Slovenska, 

družstvo je v rozpore s ustanoveniami čl. 25 ods. 2 v 

kontexte ods. 3 a čl. 26 ods. 2 Etického kódexu reklamnej 

praxe a sťažnosť sťažovateľa je čiastočne opodstatnená. 

 

Nález dostupný tu: http://www.rpr.sk/sk/nalezy/doktor-

sirup     
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Sponzorský odkaz: „Clavin“ 
 

Zadávateľ: Organizačná zložka SWISS 

PHARMACEUTICAL INVESTMENT LLC  

Šíriteľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   

 

 

 

 

  



 

 
  

Text sťažnosti:  

 
„Dňa 16.1.2019 v čase o 20:22 a 20:32 v reklamnom 

bloku počas hlavných správ a v reklamnom bloku medzi 

hlavnými a športovými správami TV Markíza odvysielala 

reklamu na prípravok na erekciu Clavin – so sloganom 

mužom hneď. Vzhľadom na čas vysielania, počas 

ktorého sledujú TV aj deti a povahu reklamy, ktorá je 

maximálne sexistická, kvôli oblečeniu a správaniu 

ženskej postavy v tejto reklame, je teda táto reklama 

maximálne nevhodná. Reklamy tohto druhu zvykli chodiť 

v čase po 22:00.“ 

 



 

 
  

 

 

 

 

  

Šírenie sponzorského odkazu „Prípravok na erekciu – 

Clavin Platinum” vo verzii „holičstvo“ v televíznom vysielaní 

TV Markíza strany Protokolu – vysielateľa televíznej 

programovej služby spoločnosti MARKÍZA - SLOVAKIA, 

spol. s r. o., Bratislava – neporušuje pravidlá Protokolu a 

sťažnosť sťažovateľa nie je opodstatnená.  

 

Nález dostupný tu: http://www.rpr.sk/sk/nalezy/clavin-

platinum-sirenie-sponzorskeho-odkazu 

 

Sponzorský odkaz v TV: „Clavin“, zadávateľa: Org. Zložka 

SWISS PHARMACEUTICAL INVESTMENT LLC nie je v 

rozpore s ustanoveniami Kódexu. 

 

Nález dostupný tu: http://www.rpr.sk/sk/nalezy/clavin 
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Sponzorský odkaz: Drevostavby Atrium  
 

Zadávateľ: ATRIUM SK, s.r.o. 

Šíriteľ: GES Slovakia, s.r.o. (Rádio Anténa Rock) 

 

 

 

 

  



 

 
  

Texty sťažností:  

 

Sťažovatelia zhodne poukazujú na text sponzorského 

odkazu, konkrétne „Je dobré vedieť, kde hľadať. Huby v 

lese, ľadové medvede v ZOO a vaše vysnívané drevostavby 

na Atrium-sk.sk...“, pričom za neetické považujú 

zdôrazňovanie, že ľadové medvede človek nájde v ZOO, 

keďže to nie je ich prirodzené prostredie. Jeden zo 

sťažovateľov má za to, že deti si môžu podvedome vytvoriť 

predstavu, že ZOO je prirodzené prostredie, v ktorom 

ľadový medveď žije.    



 

 
  

 

 

 

 

  

Predmetné šírenie sponzorského odkazu „Drevostavby 

Atrium” v rozhlasovom vysielaní Rádia Anténa Rock“ strany 

Protokolu – šíriteľa GES Slovakia, s.r.o., Bratislava – 

neporušuje pravidlá Protokolu a sťažnosť sťažovateľa nie je 

opodstatnená.  

 

Nález dostupný tu: http://www.rpr.sk/sk/nalezy/sirenie-

sponzorskeho-odkazu- 

 

Rozhlas (sponzorský odkaz): „Drevostavby Atrium“ 

zadávateľa: ATRIUM SK, s.r.o. nie je v rozpore   

s ustanoveniami Etického kódexu reklamnej praxe a sťažnosti 

sťažovateľov nie sú opodstatnené.  

 

Nález dostupný tu: http://www.rpr.sk/sk/nalezy/drevostavby-

atrium 
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Rozhlasový spot: Liek Wobenzym 
 

Zadávateľ: Mucos Pharma CZ, s. r. o. 

Šíriteľ: D EXPRES k.s (Rádio Expres) 

 

 

 

 

  



 

 
  

Text sťažnosti:  

 

Sťažovateľ má za to, že v reklame je produkt Wobenzym 

komunikovaný ako liek, čo je podľa jeho názoru zavádzanie 

spotrebiteľa, a reklamu považuje za klamlivú. Sťažovateľ sa 

v sťažnosti odvoláva na článok, zverejnený na linku: 

https://invivomagazin.sk/wobenzym-bezpecny-

a%C2%A0ucinny-liek-alebo-drahe-lentilky_623.html   



 

 
  

 

 

 

 

  

Komisia rozhodla, že šírenie rozhlasovej reklamy „Liek 

Wobenzym 300 tbl.” v rozhlasovom vysielaní Rádia Expres 

strany Protokolu – vysielateľa rozhlasovej programovej služby 

spoločnosti D.EXPRES, k. s., Bratislava – neporušuje 

pravidlá Protokolu a sťažnosť sťažovateľa nie je 

opodstatnená.  

 

Nález dostupný tu: http://www.rpr.sk/sk/nalezy/wobenzym-vo-

vysielani-radia-expres     
 

Rozhlasový spot: „Wobenzym“, zadávateľa: MUCOS Pharma 

CZ, s.r.o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu a 

sťažnosť sťažovateľa nie je opodstatnená.  

 

Nález dostupný tu: http://www.rpr.sk/sk/nalezy/wobenzym 
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Ďakujem za pozornosť 

 

Rado Kutaš  


