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Sťažnosť na reklamnú kampaň očkovania proti HPV s názvom 
"WTF je HPV"

1) Opis reklamnej kampane

Kampaň  WTF  je  HPV sa  šíri  najmä  prostredníctvom  Internetu  a  zahŕňa  videá  na  Youtube, 
Facebooku,  Instagrame,  taktiež  inzerciu  prostredníctvom  firiem  Google  (Search,  Display)  a 
Facebook, a rozhlasové vysielanie Europa 2 Radio. Kampaň smeruje pozornosť na webovú stránku 
hpv.sk ktorá  tvorí  ústredný  uzol  reklamy; navonok  môže  pôsobiť  ako  informačná  stránka  pre 
tínedžerov, ale prakticky propaguje očkovanie proti HPV.

Naše výhrady sa týkajú predovšetkým tejto stránky, hoci môžu sa týkať aj iných médií v prípade, že 
na ňu odkazujú alebo uvádzajú rovnaké informácie.

Podľa dostupnej prezentácie,[1] kampaň odštartovala v máji 2018 firma SEESAME Communication  
Experts  pre  svojho  klienta  Merck  Sharp  &  Dohme,  s.r.o. Ide  o  firmu  výrobcu  HPV vakcíny 
Gardasil, známej aj pod obchodným názvom Silgard, a vakcíny Gardasil 9. Táto firma je uvedená 
aj ako vlastník naspodku stránky hpv.sk

Reklama je masívna; prezentácia uvádza 4,5 milióna zobrazení plateného obsahu v minulom roku.
[1]  Internetové  prvky  kampane  (videá,  webstránka)  sú  stále  aktívne  a  28.10.2018  pribudlo  na 
Youtube ďalšie video "Lujza o poslaní matky", ktoré propaguje stránku  hpv.sk  [2] - ako autor je 
uvedený MSD Slovensko a preto sa domnievame, že ide o súčasť kampane. Vo videu sme nezbadali 
označenie, že ide o reklamu, žiadame preto o preskúmanie z hľadiska Čl. 22 o identifikácii reklamy. 
Avšak toto je ten najmenší problém.

1 *Zvýraznenia v textových citáciách sme pridali pre lepšiu orientáciu. Obrázky sú bez úprav.



2) Výhrady

2.1 Zacielené na maloletých

Reklama za pomoci známych osôb propaguje maloletým očkovanie, čiže lekársky výkon spojený s 
podaním očkovacej  látky,  ktorá  je  liekom viazaným na  predpis,  a  to  za  čiastočnej  úhrady  zo 
zdravotného poistenia.

Máme preto pochybnosti, či je reklama v súlade so Zákonom č. 147/2001 Z. z. § 8 (9):

"Reklama liekov určená pre verejnosť nesmie obsahovať žiadny prvok, ktorý f) oslovuje  
výlučne  alebo  hlavne  deti a  g)  obsahuje  odporúčanie  vedcov,  zdravotníckych  
pracovníkov alebo  známych osôb,  ktoré svojou popularitou môžu podnietiť spotrebu  
liekov." 

Žiadame teda preskúmať súlad reklamy s Čl. 25 (1) Kódexu, ale aj s ďalšími, najmä Čl. 40 (4)a o  
liekoch na predpis a samozrejme Čl. 47 (1), (4), (5) a (7) o zneužívaní dôvery maloletých.

Ohľadom šírenia cez rozhlasové vysielanie treba skúmať aj Čl. 41 (2), pretože očkovanie proti HPV 
je čiastočne hradené zdravotným poistením a uvažuje sa o plnej úhrade.

Podrobnosti

Reklama využíva populárnych youtuberov ExplOited, MOMA, Selassie, Betka. Podľa prezentácie 
je to zámerne kvôli osloveniu tínedžerov a cieľom je veková skupina 13-19 rokov. [1] V kampani 
ďalej vystupuje aj komička Lujza Garajová Schrameková, je hlavnou tvárou stránky, jej vstupy sú 
pravdepodobne určené najmä rodičom. Lujza je  v  súčasnosti  mediálne  aktívna vo veci  HPV v 
printových médiách, napríklad Pluska 25.1.2019, Šarm 4/2019; nevieme posúdiť, či ide o súčasť 
kampane (nie je označené ako inzercia), no považujeme to za možné.

Aj podľa vonkajších znakov stránky hpv.sk sa dá poľahky dospieť k záveru, že reklama je cielená 
predovšetkým na maloletých, čomu nasvedčuje nielen použitý jazyk, výber ovplyvňovateľov, ale 
aj vstupný filter stránky, kde sa obrázok Lujzy pýta návštevníka, či je rodič, a podľa odpovede sa 
mu zobrazí rozdielny obsah.

Na stránke určenej pre "nie rodičov" nájdeme odkazy ako "Čo sa bojíš opýtať manky", a v časti "Čo 
treba vedieť o očkovaní" nájdeme odsek "Ak už máš dvojciferný vek, si na toto očkovanie tak akurát  
(ideálny vek je 9 - 14 rokov)", z čoho usudzujeme, že sa počíta s tým, že reklama osloví aj nižšie 
vekové kategórie než 13-19 rokov.

Reklama teda využíva známe osoby na propagáciu očkovania medzi maloletými. Prezentácia sa 
tým netají a medzi cieľmi uvádza:

"Zvýšiť povedomie o infekciách spôsobených vírusmi HPV u tínedžerov 13-19r."  ... "Zdôrazniť,  
že sa proti HPV dá očkovať".[1]

Očkovanie  je  zdravotný výkon spojený  s  podaním očkovacej  látky.  Ponecháme na  odborníkov 
skúmanie, či sa samotná vakcína dá vzhľadom k okolnostiam tiež považovať za predmet reklamy, 
hoci konkrétna značka sa v kampani neobjavila. Každá vakcína je v každom prípade liek na predpis.

2 *Zvýraznenia v textových citáciách sme pridali pre lepšiu orientáciu. Obrázky sú bez úprav.



2.2 Zavádzanie a zamlčovanie o iných možnostiach prevencie

Najzávažnejšie výhrady máme voči spôsobu, akým reklama informuje cieľovú skupinu o ďalších 
dôležitých  okolnostiach  súvisiacich  s  ochorením a  jeho  prevenciou.  Požiadame  aj  ministerstvo 
zdravotníctva  o  vysvetlenie,  kto  a  akým  spôsobom  schválil  túto  reklamu  v  zmysle  Zákona  o 
reklame č. 147/2001 §8 (5a).

    • Sme toho názoru, že reklama neinformuje dostatočne o doposiaľ dosiahnutých parametroch 
účinnosti očkovania a ich problémoch, a že na druhej strane  skresľuje alebo neuvádza podstatné 
informácie vo veci prevencie ochorenia. Domnievame sa, že tieto informácie by mohli ovplyvniť 
rozhodovanie  o  tom,  či  niekto  nechá  zaočkovať  seba  prípadne  svoje  deti.  Z  nášho  pohľadu, 
reklama predkladá očkovanie ako prakticky jediný spôsob prevencie.

    •Obávame sa, že formulácie reklamy môžu v očiach maloletých znížiť dôležitosť zodpovedného 
sexuálneho správania a tým prispieť k riziku ich vystavenia sexuálne prenosným ochoreniam.

Konkrétne:

 Reklama  tvrdí,  že  HPV  nesúvisí  s  počtom  sexuálnych  partnerov.  Toto  tvrdenie 

považujeme za hrubo zavádzajúce;  je  v rozpore s  odbornou literatúrou,  ako aj  zdravým 
rozumom, keďže ide o sexuálne prenosné ochorenie.

 Reklama tvrdí, že kondóm nechráni pred HPV. Toto tvrdenie považujeme za zavádzajúce, 

nakoľko odborné zdroje uvádzajú, že kondóm síce nemusí úplne ochrániť pred infekciou, 
ale  pravdepodobne  má  ochranný  účinok  prinajmenšom  voči  jej  komplikáciám  - 
predrakovinovým a rakovinovým zmenám na krčku maternice, čo sú ťažiskové argumenty 
reklamy.

 V  reklame  sme  nenašli  zrozumiteľnú  informáciu  o  tom,  že  pravidelná  návšteva  u 

gynekológa a  Pap-skríning (vyšetrenie steru z krčka maternice) je zatiaľ  najúčinnejšou 
medicínskou formou prevencie rakoviny krčka maternice.

 Reklama  zrozumiteľne  neinformuje,  že  dosiaľ  nie  sú  priame  vedecké  dôkazy,  či 

očkovanie vôbec predstavuje prevenciu rakoviny krčka maternice.

Žiadame preto  o  preskúmanie  reklamy  z  hľadiska  Čl.  10  (2),  (3),  (4)  týkajúcich  sa  čestnosti,  
zodpovednosti a možnosti privodiť ujmu spotrebiteľovi.

Žiadame tiež  o  preskúmanie,  či  reklama neporušuje  Čl.  12  (1)  o  zneužívaní  neinformovanosti 
spotrebiteľa,  ako  aj  Čl.  14  o  pravdivosti  reklamy,  a  to  najmä  v  bode  (1)b  o  nevhodnom 
sprostredkovaní informácií podstatných pre rozhodovanie, ako aj ďalších bodov, najmä (2), (3), (5) 
ako  aj  (6),  a  Čl.  15  o  hodnote  produktu  (1)  a  (2)b,  ďalej  Čl.  17  o  očierňovaní  a  zľahčovaní 
konkurentov a Čl. 47 (1), (4) a (5) o zneužívaní dôverčivosti maloletých.

Žiadame preskúmať reklamu aj z pohľadu Čl. 47 (4), (5) a najmä (7), pretože názor detí, ktorý 
môžu získať z reklamy (na prevenciu rakoviny je  nutné očkovanie) sa môže dostať do ostrého 
rozporu s názorom rodičov, ktorý si môžu utvoriť na základe odborných informácií (na prevenciu 
nie je potrebné očkovanie ale Pap skríning a zodpovedné sexuálne správanie).

3 *Zvýraznenia v textových citáciách sme pridali pre lepšiu orientáciu. Obrázky sú bez úprav.



Podrobnosti

2.2.1 Počet sexuálnych partnerov

Za najhoršiu časť reklamy považujeme zvýraznené tvrdenie:

"HPV nesúvisí s počtom sexuálnych partnerov."

Menším písmom pokračuje:  "Veru,  môžeš  mať  smolu  s  jedným,  ale  aj  šťastie  s  tridsiatimi  
partnermi. Budeš to riskovať?"

Odborná literatúra uvádza presný opak:

"Najkonzistentnejším  rizikovým  faktorom  HPV  infekcie  je  zvýšený  počet  sexuálnych  
partnerov. Viaceré štúdie u žien preukázali silnú asociáciu medzi súhrnným počtom sexuálnych  
partnerov v živote, a genitálnou nákazou HPV." [3] 

CDC (Centers for Disease Control and Prevention) je vládna agentúra, ktorá riadi očkovací program 
v  USA.  Jej  odporúčaním  sa  riadia  úradné  autority  v  mnohých  krajinách  sveta.  Hoci  aktívne 
presadzuje očkovanie, predsa uznáva vysoký význam partnerskej vernosti v prevencii HPV:

"Pre  tých,  ktorí  sa  rozhodnú  byť  sexuálne  aktívni,  monogamný  vzťah  s  neinfikovaným 
partnerom je stratégiou, ktorá má najvyššiu pravdepodobnosť v prevencii budúcich infekcií  
HPV". [4]

FDA  (Food & Drug Administration), vládna agentúra ktorá zodpovedá za bezpečnosť potravín a 
liekov v USA, tiež presadzuje očkovanie, no aj tak uvádza:

"Čo ešte môžem urobiť v záujme zníženia rizika, že dostanem HPV?

-Môžete sa rozhodnúť nemať sex (abstinencia).

 -Ak máte sex, môžete obmedziť počet svojich partnerov.

 -Vyberte si partnera, ktorý nemal žiadnych, alebo len málo sexuálnych partnerov. Čím menej,  
tým menšia je pravdepodobnosť, že má HPV." [5]

Z hľadiska odborného, ako aj hľadiska zdravého rozumu, teda niet pochýb, že riziko infekcie je tým 
vyššie,  čím  viac  sexuálnych  partnerov  človek  vystrieda,  a  čím  viac  partnerov  vystriedali  jeho 
sexuálni partneri. Tvrdenie reklamy preto považujeme za zavádzajúce a manipulatívne.

Sme znepokojení, akým spôsobom reklama informuje maloletých, a to, pripomeňme, pod pláštikom 
autority ich obľúbených vzorov. Obávame sa, že posolstvo reklamy u nich môže narušiť vnímanie 
významu zodpovedného sexuálneho  správania  a  partnerskej  vernosti,  čo  by  mohlo  viesť  o.i.  k 
zvýšeniu rizika nakazenia ktorýmkoľvek sexuálne prenosným ochorením, tým skôr,  ak po 
očkovaní získajú falošný pocit bezpečia.

2.2.2 Kondóm

V časti "Čo sa bojíš opýtať manky" reklama tučným písmom tvrdí:

"Kondóm ťa pred HPV neochráni."

Menším písmom pokračuje: "Prečo? Neschová sa doň úplne všetko. Na prenos HPV stačí dotyk  
so sliznicou. Aby bolo všetko safe, museli by ste byť v tých kondómoch oblečení. Obaja."

Reklama  zamlčuje,  že  hoci  kondóm  nepredstavuje  dokonalú  ochranu,  predsa  má 
nezanedbateľnú hodnotu v prevencii rakoviny.

4 *Zvýraznenia v textových citáciách sme pridali pre lepšiu orientáciu. Obrázky sú bez úprav.



Napríklad podľa CDC:

"Prenos  HPV  sa  dá  znížiť  no  nie  eliminovať  použitím  fyzikálnych  bariér,  ako  napríklad  
kondómov. Nedávne štúdie ukázali  výrazné zníženie HPV infekcií u mladých žien po začatí  
sexuálnej aktivity, keď ich partneri používali kondómy konzistentne a správne".[4]

CDC sa opiera o.i. o vedeckú štúdiu, ktorá ukázala 70-percentné zníženie rizika HPV infekcie pri 
dôslednom používaní kondómu, ako aj výrazné zníženie rizika predrakovinových lézií a rakoviny 
(spolu  14  prípadov bez  kondómu,  0 s  kondómom).[6]  Zaiste,  bolo  by vhodné vykonať  ďalšie, 
väčšie a štatisticky silnejšie štúdie, no tieto výsledky vyzerajú sľubne.

Staršie štúdie, ktoré ešte nemali k dispozícii výsledky tohto výskumu, síce uvádzali,  že údaje o 
účinnosti  kondómu  v  prevencii  infekcie  HPV nie  sú  jednoznačné,  no  už  vtedy  mu  priznávali 
pravdepodobnú hodnotu v prevencii predrakovinových lézií a rakoviny. [3]

Najopatrnejšie vyjadrenie zverejnila FDA:

"Nie je známe, do akej miery kondómy chránia pred HPV. Oblasti nezakryté kondómom môžu  
byť vystavené vírusu." [5]

Toto tvrdenie sa môže zdať podobné ako tvrdenie reklamy, no sú tu podstatné rozdiely -  FDA 
nespochybňuje možnú  ochrannú  hodnotu,  iba  označuje  jej  mieru  za  nejasnú.  Reklama  však 
kategoricky tvrdí, a to zvýrazneným písmom "Kondóm pred prenosom HPV nechráni", čo je jasne 
negatívne posolstvo, ešte posilnené výrokom, ktorý podľa nás pôsobí zosmiešňujúco:

"Aby bolo všetko safe, museli by ste byť v tých kondómoch oblečení. Obaja."

Tvrdenie, že kondóm neochráni, obsahuje aj odsek s veľkým nadpisom "Oh, wait. Znamená to, že  
sex môže spôsobiť rakovinu?", kde sa menším no zvýrazneným písmom nachádza o.i. text:

"Kondóm pred prenosom HPV nechráni, keďže nepokryje celú oblasť genitálií."

Reklama zavádza aj  tým, že obsahuje len časť pravdy. Jednak kondóm môže zabrániť kontaktu 
s infekčnou  oblasťou  genitálií,  ale  najmä,  ak  kondóm  aj  nezabráni  úplne  infekcii  HPV, 
pravdepodobne zníži infekčnú dávku vírusu a tým umožní organizmu, aby sa s infekciou ľahšie 
vysporiadal, čo môže znamenať, že infekcia neprekoná obrannú bariéru sliznice, alebo bude mať 
slabší priebeh a nepostúpi do patologických zmien a následne rakoviny. Pravdepodobne aj toto je 
spôsob, akým kondóm znižuje riziko.

Ak  uvážime,  že  podľa  aktuálnych  vedeckých  poznatkov  majú  HPV  vakcíny  tohto  výrobcu 
účinnosť približne 22% (Gardasil/Silgard) a 63% (Gardasil 9) voči léziám krčka maternice v 
štádiu CIN2+, a 43% (Gardasil/Silgard) voči CIN3+, spôsobených akýmkoľvek typom HPV 
(údaj  pre  Gardasil  9  nebol  k  dispozícii),  [7]  tak  kondóm v  podstate  môžeme považovať  za 
nádejný konkurenčný výrobok.

Tak ako v predošlom bode sťažnosti, obávame sa, že reklama by mohla u niektorých mladistvých 
vzbudiť dojem o zbytočnosti  používania kondómov, čo by mohlo znamenať zvýšenie ich rizika 
nakazenia rôznymi sexuálne prenosnými ochoreniami.

2.2.3 Zamlčaná prevencia

Najpodstatnejším argumentom reklamy je riziko rakoviny a v podstate podľa nášho názoru vytvára 
dojem,  že  očkovanie  je  jedinou  účinnou  prevenciou.  Na  stránke  hpv.sk sme  však  nenašli 
zrozumiteľnú informáciu o tom, že pravidelným vyšetrením u gynekológa a tzv. PAP-skríningom, 
ktorý spočíva v stere z krčka maternice, je možné veľmi účinne predchádzať rakovine.

Rozvoj rakoviny totiž typicky trvá 20-30 rokov (zriedkavo menej) od infekcie HPV a ak sa odhalia 
chorobné zmeny na krčku maternice včas, dajú sa riešiť ambulantne a neprerastú v rakovinu.

5 *Zvýraznenia v textových citáciách sme pridali pre lepšiu orientáciu. Obrázky sú bez úprav.



CDC uvádza:

"Väčšine  prípadov  a  úmrtí  na  rakovinu  krčka  maternice  sa  dá  predísť  zisťovaním  
predrakovinových zmien krčka maternice pomocou cytológie použitím Pap testu." [4]

Dokonca, úspešnosť PAP-skríningu vo vyspelých krajinách je tak vysoká, že profesorka Harperová, 
vedkyňa  ktorá  viedla  skúšky  účinnosti  HPV  vakcín,  uvádza  údaje,  podľa  ktorých  účinnosť 
samotného očkovania v prevencii rakoviny je zrejme nižšia než účinnosť PAP-skríningu,  a 
doslovne píše: "kombinovanie skríningu a očkovania významne nezníži počet žien, ktoré dostanú  
rakovinu, ale zníži počet žien s abnormálnym výsledkom testu." [8] Rozumieme tomu tak, že v 
prípade pravidelného PAP-skríningu, význam očkovania vidí skôr len v znížení rizika ľahších štádií 
infekcie HPV.

Prof. Harperová, azda aj vzhľadom k zatiaľ neúplným údajom o účinnosti vakcín, uviedla:

"Rodičia, ktorí robia rozhodnutia o očkovaní proti HPV u svojich mladých adolescentných  
dcér,  musia byť plne informovaní,  že  iba pravidelný skríning predchádza rakovine krčka  
maternice".[8] K tejto téme sa vrátime v ďalšom bode sťažnosti.

Samotný výrobca uvádza v príbalovej informácii:

"Očkovanie nie je náhradou rutinného cervikálneho skríningu. Keďže žiadna očkovacia látka  
nie je 100 % účinná a Gardasil 9 nezabezpečuje ochranu proti každému typu HPV alebo proti  
infekciám HPV prítomným  v  čase  očkovania,  rutinný  cervikálny  skríning  zostáva  zásadne  
dôležitý a má sa riadiť národnými odporúčaniami." [10]

Reklama by však podľa nás mohla vzbudiť u neinformovaných maloletých opačný dojem -  že 
zaočkovaním urobili všetko pre prevenciu rakoviny. Napríklad:

"Daj sa zaočkovať! Očkovanie funguje na konkrétne typy vírusov a dokáže ťa ochrániť pred  
tými, ktoré spôsobujú genitálne bradavice a nádorové ochorenia pohlavných orgánov."

Pre úplnosť,  informáciu o dôležitosti  pravidelných vyšetrení u gynekológa sme v reklame našli 
menším písmom v rámci tzv. testu, u dievčat po odkliknutí, že už sme zaočkovaní. Táto informácia 
však ťažko ovplyvní tých, ktorí ešte zaočkovaní nie sú a teda tvoria cieľovú skupinu reklamy.

Ďalej, v tzv. teste, po odkliknutí možností dievča - nezaočkované - už mala sex - neviem čo je PAP 
test, sa objaví nápis:

"Zober rodiča a utekaj ku gynekológovi. Popros ho, aby ti spravil PAP test (Papanicolaouov  
ster), ktorý pomáha zistiť prítomnosť abnormálnych buniek vo výstelke krčka maternice. Vďaka  
tomuto testu zistíš, či si v ohrození, alebo nie a čo ďalej. Lekár ti potom môže odporučiť liečbu  
alebo očkovanie."

Toto upozornenie je síce chvályhodné, ale ani tu nie je informácia o tom, že pravidelný PAP test je 
zatiaľ preukázateľne najúčinnejší medicínsky spôsob prevencie rakoviny. Táto informácia sa 
neobjaví ani pri kliknutí na možnosť "dievča - nezaočkované - už mala sex - absolvovala Pap - 
negatívny výsledok"; aj tu jej odporučia očkovanie.

2.2.4 Hodnota produktu

Reklama uvádza:

"Očkovanie funguje na konkrétne typy vírusov a dokáže ťa ochrániť pred tými, ktoré spôsobujú  
genitálne bradavice a nádorové ochorenia pohlavných orgánov."

Toto tvrdenie, ako aj ďalšie podobné tvrdenia reklamy,  môžu navodiť dojem, že očkovanie je 
účinným opatrením na prevenciu rakoviny. Takáto schopnosť vakcíny však dodnes nebola 
vedecky priamo preukázaná!

6 *Zvýraznenia v textových citáciách sme pridali pre lepšiu orientáciu. Obrázky sú bez úprav.



Zatiaľ je preukázané, že vakcína do istej miery (viz predošlý bod Kondóm) a po istú dobu chráni 
voči  predrakovinovým léziám a  dlhodobým infekciám HPV.  Zatiaľ  sa  len  predpokladá,  že  to 
znamená aj ochranu voči rakovine, priame dôkazy však chýbajú.

Situácia je komplikovaná tým, že väčšina infekcií a dokonca i predrakovinových lézií spontánne 
vymizne a nepostúpi do štádia rakoviny, a faktory, ktoré to spôsobujú, nie sú dosiaľ objasnené. 
Nedá sa vylúčiť ani možnosť, že očkovanie umožní rýchlejšie vyhojenie lézií u ľudí, ktorí by sa aj  
bez predošlého očkovania uzdravili, a že u tých, ktorí dostanú rakovinu, by tomu nezabránilo ani 
včasné očkovanie.

Napokon,  účinnosť  vakcín  sa  zatiaľ  sleduje len  12 rokov,  avšak  aby sa vakcíne  vôbec  dala 
pripísať akákoľvek účinnosť voči rakovine krčka maternice, musí sa podľa prof. Harperovej skúmať 
minimálne 15 rokov. [7]

Keďže  reklama uvádza  ideálny  vek pre  očkovanie  9-13  rokov,  pre  tieto  deti  by  vakcína  mala 
účinkovať aspoň 30, radšej však  40 rokov, pretože rakovina krčka maternice sa vo väčšej miere 
začne  objavovať  približne  u  40-ročných,  a  kulminuje  približne  u  50-ročných  žien.[11]  Takéto 
trvanie spoľahlivej ochrany sa však u vakcín bežne nevyskytuje, a to ani u vakcín, ktoré sa 
používajú už mnoho desaťročí, a pochopiteľne nebolo dokázané ani pre HPV vakcíny, ktoré sú na 
trhu len od roku 2006.

Jednoducho, výrobca dnes nemôže zaručiť, že vakcína podaná u tínedžera bude účinkovať ešte aj v 
strednom veku, kedy bude ochranu najviac potrebovať.

Navyše, doterajšie výsledky naznačujú, že s tým môžu byť problémy, pretože podľa dostupných 
odborných zdrojov, až 35 % žien stráca protilátky proti kmeňu HPV18 už 5 rokov po očkovaní 
vakcínou Gardasil 9. [7] Zatiaľ nie je stanovené, či bude potrebné preočkovanie, ale táto možnosť 
je vzhľadom k vyššieuvedenému pomerne reálna.

Situácia  je ešte  komplikovanejšia  tým, že klinické skúšky sa zameriavali  najmä na mladé ženy 
vo veku 16-24 a 26-45 rokov.  U 9-15 ročných detí sa skúmal náhradný ukazovateľ - hladina 
protilátok. [9] Zatiaľ však nie je vedecky stanovené, aká hladina protilátok je ochranná. [7] U detí, 
na ktoré je reklama zameraná,  máme teda k dispozícii ešte menej údajov o skutočnej účinnosti 
vakcíny.

Ak to  zhrnieme,  reklama podľa  nášho vedomia  neinformuje  o  možnej  potrebe  preočkovania  v 
budúcnosti, a ani o tom, že prevencia rakoviny krčka maternice je zatiaľ len v rovine optimistického 
predpokladu.  Pripúšťame,  že  vakcíny  môžu  nakoniec  preukázať  nejakú  hodnotu  v  prevencii 
rakoviny, avšak v súčasnosti o tom jednoznačný dôkaz neexistuje, tým menej u cieľovej skupiny 
tínedžerov.

Myslíme si, že spotrebiteľ by mal mať tieto informácie pre kvalifikované rozhodnutie.

7 *Zvýraznenia v textových citáciách sme pridali pre lepšiu orientáciu. Obrázky sú bez úprav.



2.3 Strach, zveličovanie?

Reklama emotívne informuje o možných následkoch infekcie HPV, a to "nechutných" bradaviciach, 
ako aj rakovine. Podľa nášho názoru reklama zároveň používa štatistické údaje takým spôsobom, 
ktorý  by  mohol  viesť  u  spotrebiteľa  k domnienke,  že  je  výrazne  a  bezprostredne  ohrozený  a 
ochrániť ho môže jedine očkovanie:

"FYI: HPV je vírus, ktorý dostane 8 z 10 tvojich kamošov a kamošiek. A je možné, že ho máš  
aj ty."

Žiadame preskúmať, či nejde o využívanie strachu podľa Čl. 13 (1) a zveličovania podľa Čl. 14 (9).

Podrobnosti

Citovaná formulácia pravdepodobne vzbudí pocit vysokej miery ohrozenia. Číslo 80 % považujeme 
za prehnané. V odborných zdrojoch sme ho našli iba ako odhad, [11] a týkal sa podielu ľudí, ktorí 
sa nakazia HPV niekedy počas svojho života.  Veľká väčšina ľudí sa z infekcie HPV spontánne 
vylieči v priebehu niekoľkých týždňov, takže podiel ľudí, ktorí v danej chvíli trpia infekciou, je 
podstatne menší.

Dá  sa  predpokladať,  že  časť  maloletých  pochopí  údaj  tak,  že  oni  i  80  %  ich  rovesníkov  je 
bezprostredne ohrozených alebo nakazených. Pod nadpisom "OMG! Ja? A prečo? A čo to vlastne  
je?" reklama ďalej menším písmom rozvádza takto:

"Ľudský papilomavírus HPV (Human papillomavirus) je infekčný vírus, ktorý sa šíri pohlavným  
stykom a je taký bežný, že sa s ním stretne skoro každý (75 až 80 percent sexuálne aktívnych ľudí)".

Táto formulácia je síce už menej hrozivá, no aj tak jej chýba dovetok "počas svojho života" ktorý 
by spresnil jej význam, a bez neho stále môže dôjsť k zmäteniu najmä u detí.

Výrobca by mal byť podľa nášho názoru presnejší vo svojich vyjadreniach, aby nevznikla možnosť 
uvedenia spotrebiteľa do omylu. V zmysle Kódexu by mal byť aj schopný spoľahlivo preukázať 
tento údaj, a to podľa možnosti pre slovenskú populáciu, keďže výskyt HPV sa v rôznych častiach 
sveta môže líšiť, a mal by uviesť zdroj svojej informácie.

2.4 Výnimočnosť produktu

Podľa nášho názoru reklama uvádza nepravdivé tvrdenie, ktoré môže u spotrebiteľa umocniť dojem 
o  výnimočnosti  produktu,  konkrétne:  „HPV je  jediný  onkogénny  vírus,  proti  ktorému  existuje  
účinná prevencia.“ Pritom aj vírus hepatitídy B môže vyvolať rakovinu,[12] plošne sa proti nemu 
na  Slovensku očkuje  už  od  roku 1999 a  existujú  samozrejme  aj  iné  možnosti  prevencie  tohto 
ochorenia prenášaného sexuálnym stykom a krvou.

Žiadame preskúmať reklamu z hľadiska Čl. 14 o pravdivosti reklamy, najmä v bode (2), (4), a Čl. 
15 o hodnote produktu (1) a (4).

2.5 Používanie vulgarizmov

Samotný názov kampane "WTF je HPV" považujeme za neprimeraný, pretože WTF je všeobecne 
známou anglickou  slangovou  skratkou  výrazu  "what  the  fuck",  ktorý  asi  nemusíme  prekladať. 
Skratku používa aj Lujza vo videu.[2] Ďalšia skratka - UTFG má dva bežne pripisované významy, 
ten zjemnený je "Use the fine Google", avšak zaužívaný je aj "Use the fucking Google". Vzhľadom 
na cieľovú skupinu, považujeme používanie takýchto formulácií za neprípustné.

Žiadame preskúmať z hľadiska Čl. 11 (1)a Kódexu.

8 *Zvýraznenia v textových citáciách sme pridali pre lepšiu orientáciu. Obrázky sú bez úprav.



3) Príloha
Ilustratívne zábery na niektoré tvrdenia zo stránky hpv.sk, kvôli ktorým podávame sťažnosť:
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Doplnenie ďalších bodov sťažnosti na reklamnú kampaň 
očkovania proti HPV s názvom "WTF je HPV"

Na Youtube boli 26. októbra 2018 pridané 3 súvisiace videá:

 Lujza o tom ako sa baviť s deťmi o sexe  

 Lujza o sexuálne prenosných vírusoch  

 Lujza o poslaní matky  

Tieto videá majú viacero vecí spoločných:

1. protagonistku - komičku Lujzu Garajovú Schramekovú,

2. zverejnené v jediný deň,

3. autorom je MSD Slovensko; predpokladáme, že ide o subjekt firmy Merck Sharp & Dohme, 
výrobcu HPV vakcín Gardasil/Silgard a Gardasil 9,

4. propagujú stránku hpv.sk ktorá je súčasťou kampane WTF je HPV propagujúcej očkovanie 
proti HPV. Lujza je hlavnou tvárou stránky hpv.sk.

Z týchto okolností usudzujeme, že videá sú zrejme súčasťou kampane WTF je HPV. Cieľom týchto 
videí je pravdepodobne presvedčiť rodičov o potrebe očkovať svoje deti proti HPV.

Naše námietky sú nasledovné:

4.1.1 Neoznačené ako reklama

Nikde vo videách sme nenašli viditeľné označenie reklamy. Žiadame preto preskúmať z hľadiska 
Etického kódexu, Čl. 22 o identifikácii reklamy a Čl. 12 (2) o čestnosti reklamy; z tohto hľadiska 
žiadame preskúmať aj cieľovú stránku hpv.sk

4.1.2 Urážanie skupiny ľudí na základe názoru

Vo videu Lujza o sexuálne prenosných vírusoch zaznie propagácia očkovania "Dobrá správa je, že  
sa proti tomu dá očkovať, ideálne ešte pred tým, ako niekomu dáte lajk a potom s ním vyzdieľate  
lôžko." a vzápätí veta: "Antivaxeri sa teraz asi obkreslili cesnakom, ale naozaj netreba panikáriť."

Považujeme tento výrok za výsmešný a urážlivý voči ľuďom, ktorí  majú na očkovanie kritický 
názor, často po veľmi vážnej osobnej skúsenosti, vyjadrujú kritiku k niektorej očkovacej látke alebo 
povinnému očkovaciemu systému, alebo sa obávajú ďalších nežiaducich účinkov očkovania, atď. 
Reklama podľa nášho názoru vytvára o nich predsudok ako o iracionálnych, a to celoplošne, bez 
ohľadu na to, aké dôvody by viedli k ich postoju.

12 *Zvýraznenia v textových citáciách sme pridali pre lepšiu orientáciu. Obrázky sú bez úprav.
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Zároveň, v kontexte, podľa nášho názoru reklama v rámci tohto predsudku vyvoláva dojem, akoby 
odmietnutie očkovania proti HPV (čiže predmetu reklamy) bolo iracionálne.

Žiadame  o  preskúmanie  z  hľadiska  Čl.  11  o  slušnosti  reklamy,  najmä  bodu  (1),  a  Čl.  13  o 
spoločenskej zodpovednosti v bode (2) o zneužívaní predsudkov.

Podľa nás posmešný výrok by mohol zasiahnuť aj ľudí, ktorí odmietajú z náboženských dôvodov 
napr.  očkovanie vakcínou, pri  ktorej  výrobe sa používajú bunky namnožené z tkanív získaných 
pomocou umelého potratu. Žiadame preto preskúmanie aj z hľadiska Čl.13 (5).

4.1.3 Využívanie strachu

Bezprostredne po vyššieuvedených vetách vo videu Lujza o sexuálne prenosných vírusoch zaznie v 
kontexte propagácie očkovania proti HPV táto veta: "Nemusíte dávať očkovať všetky deti, stačí  
iba tie, ktoré si chcete nechať."

Tento výrok podľa nášho názoru implikuje, že ak rodič nedá zaočkovať svoje dieťa proti HPV, tak 
prejavuje zanedbávanie porovnateľné so zrieknutím sa dieťaťa, alebo sa dá výrok pochopiť tak, že 
ho vystavuje bezprostrednému riziku smrti.

Ani  jedna z  týchto implikácií  samozrejme nie  je  pravda;  po prvé,  samotná  reklama na stránke 
hpv.sk tvrdí, že 80 % ľudí sa nakazí vírusom HPV, takže zjavne nejde o bezprostrednú smrteľnú 
hrozbu.  Treba  poznamenať,  že  napriek  vysokému rozšíreniu  v  populácii,  závažné ochorenia  sú 
relatívne zriedkavé a aj CDC uvádza, že infekcia HPV sama osebe nestačí k rozvoju rakoviny a 
musia byť prítomné ďalšie rizikové faktory.[4]

Po druhé, z výroku sa dá získať dojem, akoby očkovanie bolo jedinou možnosťou prevencie, čo 
samozrejme nie je pravda, pretože existuje viacero účinných spôsobov prevencie rakoviny krčka 
maternice, ako sme už zdokumentovali v sťažnosti dňa 31.1.2019.

V každom prípade, reklama podľa nášho názoru hrubo zneužíva city rodiča a strach o dieťa.

Žiadame preskúmať z hľadiska Čl. 13 o spoločenskej zodpovednosti reklamy, a to najmä v bode (1) 
a (8) ako aj Čl. 12 (1) o zneužívaní dôvery, a Čl. 14 (1) a (6) o pravdivosti reklamy. Keďže reklamu 
môžu pozerať aj maloletí, o to viac považujeme tento výrok za neospravedlniteľný a žiadame o 
preskúmanie reklamy aj z hľadiska Čl. 47 (5) a (7).

13 *Zvýraznenia v textových citáciách sme pridali pre lepšiu orientáciu. Obrázky sú bez úprav.



Ilustratívny záber na Youtube s videom Lujza o sexuálne prenosných vírusoch

Uvedené názvy môžu byť ochrannými známkami ich oprávnených držiteľov.

14 *Zvýraznenia v textových citáciách sme pridali pre lepšiu orientáciu. Obrázky sú bez úprav.
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