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 2018

Požadovaná
suma

Dátum
neschválenia
žiadosti

Poradenstvo
a mimosúdne
riešenie
spotrebiteľských
sporov

8 000 €

7.3.2018

Poradenstvo
a mimosúdne
riešenie
spotrebiteľských
sporov

12 500 €

7.3.2018

Názov projektu

Účel dotácie

Poradenstvo
a mimosúdne riešenie
spotrebiteľských sporov
- Realizačný projekt pre
rok 2018
v Bratislavskom kraji
a Trnavskom kraji

Poradenstvo
a mimosúdne riešenie
spotrebiteľských sporov
- Realizačný projekt pre
rok 2018
v Nitrianskom kraji
a Banskobystrickom
kraji

Dôvod neschválenia žiadosti
Výhrady k súladu obsahu
projektu s vyhlásenou výzvou
a rozpracovaniu
celkového
zabezpečenia
realizácie
projektu,
ciele
projektu
formulované vágne, nejasný
spôsob organizácie práce
vzhľadom na personálne
zabezpečenie projektu, otázna
prítomnosť kontaktnej osoby
vo vymedzených hodinách na
kontaktnom
mieste
v minimálnom
rozsahu
v zmysle výzvy, výhrady
k zabezpečeniu a dostupnosti
priestorov vyhradených na
realizáciu projektu, chýba
kvantifikácia
merateľného
ukazovateľa,
výhrady
k dodržaniu
zásady
hospodárnosti a efektívnosti
pri nakladaní s prostriedkami
zo štátnej dotácie, v časti
odmeny návrh rozpočtu nie je
v súlade s výzvou, slabý
dosah navrhovanej propagácie
projektu,
nedostatočne
opísané
predchádzajúce
aktivity
žiadateľa
a nadväznosť projektu na
predchádzajúce
aktivity
žiadateľa.
Výhrady k súladu obsahu
projektu s vyhlásenou výzvou
a rozpracovaniu
celkového
zabezpečenia
realizácie
projektu,
ciele
projektu
formulované vágne, nejasný
spôsob organizácie práce
vzhľadom na personálne
zabezpečenie projektu, otázna
prítomnosť kontaktnej osoby
vo vymedzených hodinách na
kontaktnom
mieste
v minimálnom
rozsahu
v zmysle výzvy, výhrady
k zabezpečeniu a dostupnosti
priestorov vyhradených na
realizáciu projektu, chýba
kvantifikácia
merateľného
ukazovateľa,
výhrady
k dodržaniu
zásady
hospodárnosti a efektívnosti

Identifikácia
žiadateľa
Združenie
na ochranu
práv občana –
AVES, Jána
Poničana 9,
841 07
Bratislava

Združenie
na ochranu
práv občana –
AVES, Jána
Poničana 9,
841 07
Bratislava

Poradenstvo
a mimosúdne riešenie
spotrebiteľských sporov
- Realizačný projekt pre
rok 2018
v Prešovskom kraj a
Košickom kraji

Poradenstvo
a mimosúdne
riešenie
spotrebiteľských
sporov

8 000 €

7.3.2018

Poradenstvo
a mimosúdne riešenie
spotrebiteľských sporov
- Realizačný projekt pre
rok 2018 v Žilinskom
kraji
a Trenčianskom kraji

Poradenstvo
a mimosúdne
riešenie
spotrebiteľských
sporov

8 000 €

7.3.2018

pri nakladaní s prostriedkami
zo štátnej dotácie, v časti
odmeny návrh rozpočtu nie je
v súlade s výzvou, slabý
dosah navrhovanej propagácie
projektu,
nedostatočne
opísané
predchádzajúce
aktivity
žiadateľa
a nadväznosť projektu na
predchádzajúce
aktivity
žiadateľa.
Výhrady k súladu obsahu
projektu s vyhlásenou výzvou
a rozpracovaniu
celkového
zabezpečenia
realizácie
projektu,
ciele
projektu
formulované vágne, nejasný
spôsob organizácie práce
vzhľadom na personálne
zabezpečenie projektu, otázna
prítomnosť kontaktnej osoby
vo vymedzených hodinách na
kontaktnom
mieste
v minimálnom
rozsahu
v zmysle výzvy, výhrady
k zabezpečeniu a dostupnosti
priestorov vyhradených na
realizáciu projektu, chýba
kvantifikácia
merateľného
ukazovateľa,
výhrady
k dodržaniu
zásady
hospodárnosti a efektívnosti
pri nakladaní s prostriedkami
zo štátnej dotácie, v časti
odmeny návrh rozpočtu nie je
v súlade s výzvou, slabý
dosah navrhovanej propagácie
projektu,
nedostatočne
opísané
predchádzajúce
aktivity
žiadateľa
a nadväznosť projektu na
predchádzajúce
aktivity
žiadateľa.
Výhrady k súladu obsahu
projektu s vyhlásenou výzvou
a rozpracovaniu
celkového
zabezpečenia
realizácie
projektu,
ciele
projektu
formulované vágne, nejasný
spôsob organizácie práce
vzhľadom na personálne
zabezpečenie projektu, otázna
prítomnosť kontaktnej osoby
vo vymedzených hodinách na
kontaktnom
mieste
v minimálnom
rozsahu
v zmysle výzvy, výhrady
k zabezpečeniu a dostupnosti
priestorov vyhradených na
realizáciu projektu, chýba
kvantifikácia
merateľného
ukazovateľa,
výhrady
k dodržaniu
zásady
hospodárnosti a efektívnosti
pri nakladaní s prostriedkami
zo štátnej dotácie, v časti
odmeny návrh rozpočtu nie je

Združenie
na ochranu
práv občana –
AVES, Jána
Poničana 9,
841 07
Bratislava

Združenie
na ochranu
práv občana –
AVES, Jána
Poničana 9,
841 07
Bratislava

Mimosúdne riešenie
spotrebiteľských sporov
(BB, NR)

Poradenstvo
a mimosúdne
riešenie
spotrebiteľských
sporov

12 500 €

7.3.2018

Ochrana spotrebiteľa
v leteckej doprave

Ochrana
spotrebiteľa
v špecifickej
oblasti – ochrana
cestujúcich
v leteckej doprave

14 950 €

7.3.2018

Ochrana spotrebiteľa
v špecifickej oblasti

Ochrana
spotrebiteľa
v špecifickej
oblasti –
vzdelávacie
aktivity na
základných
a stredných
školách,
individuálne
poradenstvo

10 000 €

7.3.2018

Zvyšovanie
informovanosti
a právneho povedomia
pri kúpe ojazdeného
automobilu
prostredníctvom video
spotov

Ochrana
spotrebiteľa
v špecifickej
oblasti – ochrana
spotrebiteľov pri
kúpe ojazdených
automobilov

5 000 €

7.3.2018

v súlade s výzvou, slabý
dosah navrhovanej propagácie
projektu,
nedostatočne
opísané
predchádzajúce
aktivity
žiadateľa
a nadväznosť projektu na
predchádzajúce
aktivity
žiadateľa.
Zamietnutie žiadosti podľa
§ 11 ods. 1 zákona č. 71/2013
Z. z.

Nedostatočne rozvité dôvody,
pre ktoré je nemožné alebo
obzvlášť zložité v projekte
stanovené ciele
dosiahnuť
bez podpory zo štátneho
rozpočtu, otázne personálne
zabezpečenie
realizácie
a preukázanie
odbornej
spôsobilosti participujúcich
osôb,
zásadné
výhrady
k
hospodárnosti
a efektívnosti
návrhu
rozpočtu,
nedostatočne
preukázaná
dôvodnosť
požiadavky na zabezpečenie
operačnej
kapacity
na
realizáciu
projektu
z prostriedkov
dotácie,
nedostatočne kvantifikovaný
merateľný ukazovateľ, otázny
spoločenský prínos projektu
v prípade jeho realizácie,
nedostatočne
opísané
predchádzajúce
aktivity
žiadateľa
a nadväznosť
projektu na predchádzajúce
aktivity žiadateľa.
Výhrady k obsahu a cieľom
projektu,
rozpracovaniu
celkového
zabezpečenia
realizácie projektu, absentuje
stanovenie
merateľného
ukazovateľa,
jeho
kvantifikácia,
opis
jeho
sledovania a vyhodnocovania
a harmonogram realizácie
projektu,
námietky
k navrhovanej metodológii,
výhrady ku konkrétnosti
návrhu rozpočtu a dodržaniu
zásady
hospodárnosti
a efektívnosti pri nakladaní s
prostriedkami zo štátneho
rozpočtu, otázny spoločenský
prínos projektu.
Výhrady
k zvoleným
nástrojom
vzhľadom
na
špecifickú oblasť, cieľovú
skupinu
a zvolené
ciele,
otázna
spôsobilosť
osôb
participujúcich na realizácii
projektu,
kvantifikácia

Spotrebiteľské
Centrum,
Andyho
Warhola 33,
068 01
Medzilaborce
HELPGLOBE
o.z.,
Štefunkova
3143/13, 821
03 Bratislava

Združenie
sociálnoprávne
poradenstvo
pre každého,
Pod Lipovým
29, 841 07
Bratislava

Spolok
na ochranu
vlastníkov
automobilov –
SOVA, o.z.,
Ružinovská
28, 821 03

Nahlás Šmejda mobilná aplikácia pre
spotrebiteľov

Ochrana
spotrebiteľa
v špecifickej
oblasti –
multifunkčná
mobilná aplikácia
pre spotrebiteľov

14 999 €

7.3.2018

Ochrana spotrebiteľa
v špecifickej oblasti Realizačný projekt pre
rok 2018 v Žilinskom
kraji, Trenčianskom
kraji, Prešovskom kraji
a Košickom kraji

Ochrana
spotrebiteľa
v špecifickej
oblasti – pomoc
spotrebiteľom pri
presadzovaní práv
a pri riešení
spotrebiteľských
sporov,
vzdelávanie
spotrebiteľov,
monitorovanie
všeobecných
zmluvných
podmienok,
zvyšovanie
informovanosti,
rozvoj
spotrebiteľskej
gramotnosti

15 000 €

7.3.2018

Ochrana spotrebiteľa
v špecifickej oblasti Realizačný projekt pre
rok 2018
v Nitrianskom kraji,
Banskobystrickom kraji,
Trnavskom kraji a
Bratislavskom kraji

Ochrana
spotrebiteľa
v špecifickej
oblasti – pomoc
spotrebiteľom pri
presadzovaní práv
a pri riešení
spotrebiteľských

15 000 €

7.3.2018

merateľného
ukazovateľa
nedostatočne reflektuje účel,
na ktorý sa žiada dotácia,
otázny
prínos
projektu
vzhľadom na nadväznosť na
predchádzajúce aktivity, úzko
nastavený rozsah služieb
poskytovaných spotrebiteľom,
výhrada k dodržaniu zásady
efektívnosti s prostriedkami
zo štátnej dotácie v rámci
návrhu rozpočtu.
Zásadné výhrady k reálnosti
dosiahnutia
deklarovaných
cieľov
v čase
realizácie
projektu, výhrady k reálnosti
rozpočtu projektu, výhrady ku
kvantifikácii
merateľného
ukazovateľa vzhľadom na
stanovené ciele, nevhodne
zvolené nástroje vzhľadom na
cieľovú
skupinu,
čo
spochybňuje
spoločenský
prínos
projektu,
nejasné
zabezpečenie predpokladov
pre pokračovanie projektu
v ďalšom období.
Výhrady k súladu cieľov
a obsahu
projektu
s vyhlásenou
výzvou,
nedostatočne špecifikovaná
oblasť, činnosti, ciele a účel
v rámci
projektu,
nedostatočne
jasné
rozpracovanie
celkového
zabezpečenia
realizácie
projektu,
metodológia,
organizácia práce a prínos pre
spotrebiteľov,
chýba
kvantifikácia
merateľného
ukazovateľa,
nie
sú
špecifikované
položky
v rámci
rozpracovania
projektu, ktoré sa navrhuje
hradiť z dotácie, nejasný
vlastný podiel združenia na
financovaní
projektu
v nadväznosti
na
návrh
rozpočtu, do odmien zahrnuté
aj náklady na koordinačné
aktivity, ktoré v zmysle výzvy
nie
je
možné
hradiť
z prostriedkov
dotácie,
výhrady k dodržaniu zásady
hospodárnosti a efektívnosti
pri nakladaní s prostriedkami
zo štátnej dotácie, slabý dosah
navrhovanej
propagácie
projektu.
Výhrady k súladu cieľov
a obsahu
projektu
s vyhlásenou
výzvou,
nedostatočne špecifikovaná
oblasť, činnosti, ciele a účel
v rámci
projektu,
nedostatočne
jasné
rozpracovanie
celkového

Bratislava

Spoločnosť
ochrany
spotrebiteľov
(S.O.S.),
Poprad,
Bajkalská
2335/3,
058 01 Poprad

Združenie
na ochranu
práv občana –
AVES, Jána
Poničana 9,
841 07
Bratislava

Združenie
na ochranu
práv občana –
AVES, Jána
Poničana 9,
841 07
Bratislava

sporov,
vzdelávanie
spotrebiteľov,
monitorovanie
všeobecných
zmluvných
podmienok,
zvyšovanie
informovanosti,
rozvoj
spotrebiteľskej
gramotnosti

Zastupovanie
spotrebiteľov
v súdnych sporoch
vo veciach ochrany
obydlia spotrebiteľa
pred (ne)dobrovoľnými
dražbami
Vieš, čo si podpísal?
Zisti to na
ZmluvnéPodmienky.sk

Spotrebiteľ
v civilnom sporovom
konaní

Stop exekúciám z
rozhodcovských
rozsudkov

SPOLU

Ochrana
spotrebiteľa
v špecifickej
oblasti – právna
pomoc
spotrebiteľom pri
ochrane obydlia
Ochrana
spotrebiteľa
v špecifickej
oblasti –
monitorovanie
neprijateľných
zmluvných
podmienok
Ochrana
spotrebiteľa
v špecifickej
oblasti –
vzdelávacie
aktivity o CSP pre
spotrebiteľské
združenia
Ochrana
spotrebiteľa
v špecifickej
oblasti –
zastavenie
exekúcií
vedených na
základe
rozhodcovských
rozsudkov
a zastupovanie
spotrebiteľov
v konaní pred
súdom

zabezpečenia
realizácie
projektu,
metodológia,
organizácia práce a prínos pre
spotrebiteľov,
chýba
kvantifikácia
merateľného
ukazovateľa,
nie
sú
špecifikované
položky
v rámci
rozpracovania
projektu, ktoré sa navrhuje
hradiť z dotácie, nejasný
vlastný podiel združenia na
financovaní
projektu
v nadväznosti
na
návrh
rozpočtu, do odmien zahrnuté
aj náklady na koordinačné
aktivity, ktoré v zmysle výzvy
nie
je
možné
hradiť
z prostriedkov
dotácie,
výhrady k dodržaniu zásady
hospodárnosti a efektívnosti
pri nakladaní s prostriedkami
zo štátnej dotácie, slabý dosah
navrhovanej
propagácie
projektu.
Zamietnutie žiadosti podľa
§ 11 ods. 1 zákona č. 71/2013
Z. z.

5 000 €

7.3.2018

561 €

7.3.2018

Zamietnutie žiadosti podľa
§ 11 ods. 1 zákona č. 71/2013
Z. z.

Spotrebiteľské
Centrum,
Andyho
Warhola 33,
068 01
Medzilaborce

2 377,50 €

7.3.2018

Zamietnutie žiadosti podľa
§ 11 ods. 1 zákona č. 71/2013
Z. z.

Spotrebiteľské
Centrum,
Andyho
Warhola 33,
068 01
Medzilaborce

15 000 €

7.3.2018

Zamietnutie žiadosti podľa
§ 11 ods. 1 zákona č. 71/2013
Z. z.

Spotrebiteľské
Centrum,
Andyho
Warhola 33,
068 01
Medzilaborce

146 887,50 €

Spotrebiteľské
Centrum,
Andyho
Warhola 33,
068 01
Medzilaborce

