
 
 

Zoznam neschválených žiadostí  

o poskytnutie dotácie na podporu ochrany spotrebiteľa v zmysle zákona č. 71/2013 Z. z.  

o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení 

neskorších predpisov v roku 2020 

 

Názov projektu Žiadateľ 
Požadovaná 

suma 

Dátum 

neschválenia 

žiadosti 

Dôvod neschválenia žiadosti 

Poskytovanie poradenstva 

spotrebiteľom 

a mimosúdne riešenie 

spotrebiteľských sporov 

(téma č.1) 

Združenie na 

ochranu práv 

občana – AVES 

30.000,00 € 27.02.2020 

 

Komisia evidovala výhrady 

k prehľadnosti, zrozumiteľnosti, 

vecnosti a celkovému spracovaniu 

projektu. Dostupnosť kontaktných 

miest je obmedzená v rámci jedného 

regiónu, takisto rozsah poskytovaných 

služieb je obmedzený. Nedostatočne 

bola hodnotená aj propagácia projektu a 

neprehľadnosť rozpočtu. 

Nezrozumiteľné bolo zapojenie 

veľkého počtu spolupracujúcich osôb 

do realizácie projektu, čo sa neodráža 

vo väčšom rozsahu poskytovaných 

služieb a merateľných ukazovateľov. 

Návrh rozpočtu nerešpektuje § 12 ods. 

2 písm. c) zákona č. 71/2013 Z. z. o 

poskytovaní dotácií v pôsobnosti 

Ministerstva hospodárstva Slovenskej 

republiky v znení neskorších predpisov.  

 

 

Pomoc spotrebiteľom na 

Zemplíne 

(téma č.1) 

Centrum správnej 

pomoci 

Michalovce  

6.200,00 € 27.02.2020 

Na predložený projekt nebolo možné 

prihliadať, a to  z dôvodu, že bol na MH 

SR doručený po uplynutí lehoty určenej 

na predloženie žiadostí, a teda po 31. 

januári 2020 (v rozpore s § 9 ods. 6 

zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní 

dotácií v pôsobnosti Ministerstva 

hospodárstva Slovenskej republiky 

v znení neskorších predpisov).  

Ochrana spotrebiteľov 

v kontexte Všeobecných 

obchodných podmienok 

a Osveta zraniteľného 

spotrebiteľa 
(téma č. 2) 

Združenie na 

ochranu práv 

občana – AVES 

15.000,00 € 27.02.2020 

 

Projekt má podľa zistení komisie 

zanedbateľný dosah na spotrebiteľov a 

nízke hodnoty merateľných 

ukazovateľov. Komisia ďalej predniesla 

výhrady k prehľadnosti, 

zrozumiteľnosti a celkovému 

spracovaniu projektu, ako aj 

k nedostatočne efektívnej metodológii 

a nedostatočnej propagácii. Návrh 

rozpočtu nerešpektuje § 12  ods. 2 

písm. c) zákona č. 71/2013 Z. z. o 

poskytovaní dotácií v pôsobnosti 

Ministerstva hospodárstva Slovenskej 

republiky v znení neskorších predpisov.  

 



 
 

Posilňovanie 

informovanosti 

zraniteľných 

spotrebiteľov cez príbehy 

zo spotrebiteľského 

života.  
(téma č. 2) 

OMBUDSPOT, 

Združenie na 

ochranu práv 

spotrebiteľov 

14.000,00 € 27.02.2020 

Komisia zaznamenala výhrady 

predovšetkým k cieľom projektu, ktoré 

sledujú cieľ výzvy len okrajovo. 

Taktiež boli vznesené výhrady k jeho 

vecnosti, hospodárnosti a efektívnosti 

s ohľadom na stanovený cieľ projektu 

a rozsah navrhovaných aktivít. Projekt 

je málo ambiciózny vo vzťahu 

k prezentácii výsledkov, a tým aj 

spoločenskému dosahu. V rámci 

projektu absentuje výraznejší 

inovatívny prvok. 

SPOLU  65.200,00 €   

 


