
Upozornenie: Z dôvodu pretrvávajúcej pandemickej situácie môžu mať niektoré poradenské centrá poskytovanie služieb na kontaktnom mieste obmedzené,  

a preto sa prosím vopred informujte o možnosti osobného stretnutia telefonicky, prípadne elektronicky na nižšie uvedených kontaktoch vybraného 

poradenského centra. Bližšie informácie môžete nájsť aj priamo na webovom sídle vybraného spotrebiteľského združenia. 

 

 

 

 

Obrátili ste sa na niektoré z týchto poradenských centier? Podeľte sa s nami s Vašou skúsenosťou! Pozitívnu spätnú väzbu alebo svoje výhrady môžete zasielať na adresu 

tomas.horak@mhsr.sk. Týmto spôsobom nám pomôžete pri budúcom smerovaní dotácií na podporu ochrany spotrebiteľa v SR. 

 

PORADENSKÉ CENTRÁ 2021  

OMBUDSPOT, združenie 

na ochranu práv 

spotrebiteľov 

https://ombudspot.sk/  

J. Hašku 18,  

Nové Mesto nad Váhom 

   utorok:      13:00 – 17:00 

   streda:        08:00 – 11:00 

   štvrtok:      08:00 – 11:00 

 

misurova@mediatornm.sk 

0914 210 459 

 

Nám. sv. Egídia 23/53, 

Poprad 

   utorok:      13:00 – 18:00 

   streda:       10:00 – 15:00 

 

info@ombudspot.sk  

helena.mezenska@ombudspot.sk  

0908 327 464 

 

Národná 20, 

Žilina 

   pondelok:  08:00 - 13:30 

   streda:       12:00 - 17:00 

zilina@consensus-mkc.sk  

0911 232 444 

Kuzmányho 29,  

Košice 

   utorok:      09:00 – 11:00 

   streda:       09:00 – 11:00 

                    13:00 – 15:30 

   štvrtok:     09:00 – 11:00        

                 13:00 – 15:30 

rybar.advokat@gmail.com  

0908 652 685 

0949 172 440 

Spoločnosť ochrany 

spotrebiteľov (S.O.S.) 

Poprad 

https://www.sospotrebitelov.sk/  

Nábrežie Jána Pavla II. 

439/16,  

Poprad 

pondelok:  08:30 – 15:30 

 utorok:      08:30 – 15:30 

   streda:       08:30 – 15:30 
info@sospotrebitelov.sk  

 0944 533 011 

052/286 13 00 

Trhová 2,  

Trnava 

   utorok:       09:00 – 16:00 

   piatok:       12:00 – 16:00 

Grősslingová 4, 

Bratislava 

   pondelok:  12:00 – 16:00 

 streda:       08:00 – 12:00 

štvrtok:     10:00 – 18:00 

mailto:tomas.horak@mhsr.sk
https://ombudspot.sk/
mailto:misurova@mediatornm.sk
mailto:info@ombudspot.sk
mailto:helena.mezenska@ombudspot.sk
mailto:zilina@consensus-mkc.sk
mailto:rybar.advokat@gmail.com
https://www.sospotrebitelov.sk/
mailto:info@sospotrebitelov.sk


Upozornenie: Z dôvodu pretrvávajúcej pandemickej situácie môžu mať niektoré poradenské centrá poskytovanie služieb na kontaktnom mieste obmedzené,  

a preto sa prosím vopred informujte o možnosti osobného stretnutia telefonicky, prípadne elektronicky na nižšie uvedených kontaktoch vybraného 

poradenského centra. Bližšie informácie môžete nájsť aj priamo na webovom sídle vybraného spotrebiteľského združenia. 

 

 

 

 

Obrátili ste sa na niektoré z týchto poradenských centier? Podeľte sa s nami s Vašou skúsenosťou! Pozitívnu spätnú väzbu alebo svoje výhrady môžete zasielať na adresu 

tomas.horak@mhsr.sk. Týmto spôsobom nám pomôžete pri budúcom smerovaní dotácií na podporu ochrany spotrebiteľa v SR. 

 

 

 

Kováčska 69,  

Košice 

pondelok:   12:00 – 17:00  

  streda:       12:00 – 17:00 

Spotrebiteľské Centrum 
https://spotrebitelskaporadna.sk/  

 

Štúrova 3,  

Bratislava 

streda:      08:30 – 16:30 

   štvrtok:     08:30 – 16:30 

https://spotrebitelskaporadna.sk/  

0696 850 850 

Kukorelliho 60,  

Humenné 

   utorok:      08:30 - 13:30  

 

Krivá 23,  

Košice 

   utorok:     08:30 - 13:30 

   streda:      11:30 - 16:30 

J.A. Komenského 2, 

Lučenec  

   utorok:     08:30 – 13:30 

   streda:      08:30 - 13:30 

Slovenská 45, 

Prešov 
   utorok:     08:30 – 13:30 

Sovietskych hrdinov 33, 

Svidník 
   streda:     11:30 - 16:30 
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