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PODMIENKY NA PREDKLADANIE PROJEKTOV NA POSKYTNUTIE DOTÁCIE 

OBČIANSKYM ZDRUŽENIAM NA OCHRANU SPOTREBITEĽA NA ROK 2017                                                               

 
 

 

1. Témy projektov  

 Poradenstvo a mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov 

 Zastupovanie spotrebiteľov v konaniach pred súdom 

 Ochrana spotrebiteľa v špecifickej oblasti 

 

Projekty sa podávajú na každú tému samostatne. Ak predkladateľ má záujem predložiť viac projektov na 

rovnakú tému, každý sa podáva a posudzuje osobitne.  

 

2. Kritériá, podľa ktorých sa budú vyhodnocovať žiadosti a ich váha 

Žiadosti o poskytnutie dotácie, ktoré budú spĺňať podmienky podľa § 8a ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z.  

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a podľa § 6 ods. 2, § 9 a § 10 zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva 

hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poskytovaní dotácií“) bude 

vyhodnocovať osobitná komisia zriadená ministrom hospodárstva SR v súlade s § 11 ods. 2 zákona 

o poskytovaní dotácií.  

 

Pri posudzovaní žiadostí sa budú hodnotiť tieto kritériá: 

- súlad predloženej žiadosti s určenou témou projektu, 

- operačná kapacita združenia na realizáciu projektu,  

- personálne zabezpečenie realizácie projektu, 

- navrhovaná metodológia realizácie projektu,  

- rozpočet projektu, jeho primeranosť, efektívne využitie požadovaných finančných prostriedkov, 

primeranosť požadovanej dotácie,  

- význam a prínos projektu. 

 

Bodové hodnotenie: 

0 - vôbec nespĺňa požiadavky hodnotiaceho kritéria 

1 - požiadavky hodnotiaceho kritéria spĺňa iba minimálne 

2-  požiadavky hodnotiaceho kritéria spĺňa iba čiastočne 

3 - požiadavky hodnotiaceho kritéria spĺňa s výhradami k niektorým z nich 

4 - spĺňa požiadavky hodnotiaceho kritéria na veľmi dobrej úrovni 

5 - absolútne spĺňa požiadavky hodnotiaceho kritéria 

 

Maximálny počet bodov: 100 

 

Maximálne bodové ohodnotenie jednotlivých kritérií: 

 

1. súlad predloženej žiadosti s určenou témou projektu     15 b. 

1.1. súlad cieľov projektu s vyhlásenou výzvou          5 b.  

1.2. súlad obsahu projektu s vyhlásenou výzvou         5 b. 

1.3. rozpracovanie celkového zabezpečenia projektu v súlade s vyhlásenou výzvou      5 b.  

 

2. operačná kapacita združenia na realizáciu projektu     15 b.                                                                          

2.1. zabezpečenie priestorov vyhradených na realizáciu projektu         5 b. 

2.2. dostupnosť priestorov pre spotrebiteľov        5 b. 

2.3. technické zabezpečenie realizácie projektu (vybavenie priestorov,  

telefón, počítač, tlačiareň...)         5 b. 



 2 

 

3. personálne zabezpečenie realizácie projektu      10 b. 

3.1. vlastné/externé personálne zabezpečenie realizácie projektu        5 b. 

3.2. odborná spôsobilosť a prax osôb zúčastnených na realizácii projektu       5 b. 

 

4. navrhovaná metodológia realizácie projektu      15 b. 

4.1. časový harmonogram projektu, reálnosť dosiahnutia cieľov  

projektu v čase jeho realizácie         5 b. 

4.2. propagácia pre spotrebiteľov         5 b. 

4.3. zabezpečenie realizácie projektu a efektívnosť navrhovanej metodológie    5 b. 

 

5. rozpočet projektu, jeho primeranosť, efektívne využitie požadovaných  

finančných prostriedkov, primeranosť požadovanej dotácie    20 b. 

5.1. súlad rozpočtu projektu s kritériami pre rozpočet vo výzve        5 b. 

5.2. reálnosť rozpočtu projektu vzhľadom na časový harmonogram projektu  

a navrhovanú metodológiu realizácie projektu       5 b. 

5.3. zohľadnenie zásady hospodárnosti s prostriedkami zo štátnej dotácie          5 b. 

5.4. vlastný podiel združenia na financovaní projektu       5 b. 

 

6. význam a prínos projektu        25 b. 

6.1. rozsah služieb poskytovaných spotrebiteľom           5 b. 

6.2. celková dostupnosť služieb pre spotrebiteľov       5 b.            

6.3. spoločenský prínos, regionálny prínos        5 b. 

6.4. nadväznosť na existujúce a predchádzajúce aktivity         5 b. 

6.5. hodnotenie predpokladov projektu pre pokračovanie v ďalšom období       5 b. 

 

 

Formulár žiadosti o poskytnutie dotácie 

Formulár žiadosti o poskytnutie dotácie tvorí Prílohu č. 2 k zákonu č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií  

v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a je uverejnený na 

webovom sídle MH SR (http://www.mhsr.sk/legislativa-zya/137766s).  

 

Okruh oprávnených subjektov 

V zmysle § 6 ods. 2 zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva 

Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov môže byť príjemcom dotácie na podporu ochrany spotrebiteľa 

len občianske združenie, ktoré 

a) vykonáva svoju činnosť podľa § 25 ods. 6 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene 

zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení 

neskorších predpisov a nevykonáva inú činnosť, 

b) vzniklo najmenej jeden rok pred dňom podania žiadosti o poskytnutie dotácie, 

c) preukáže, že má z vlastných alebo iných zdrojov zabezpečené finančné prostriedky na spolufinancovanie 

projektu najmenej 10% z požadovanej dotácie.  

 

Súčasne musí žiadateľ spĺňať tiež podmienky podľa § 8a ods. 4 zákona č. č. 523/2004 Z. z.  

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: 

a) má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, 

b) nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu 

zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, 

c) nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia, 

d) neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu, 

e) nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné 

dôchodkové sporenie, 

f) nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, 

http://www.mhsr.sk/legislativa-zya/137766s
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g) nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie. 

 

 

 

Disponibilný objem finančných prostriedkov na vyhlásenú výzvu 

Celkový objem finančných prostriedkov vyčlenených v rámci rozpočtu kapitoly MH SR na podporu občianskych 

združení v oblasti ochrany spotrebiteľa na rok 2017 predstavuje sumu 80 000 €, pričom MH SR plánuje rozdeliť 

tieto finančné prostriedky nasledovným spôsobom:  

 Poradenstvo a mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov - 60 000 €,  

 Zastupovanie spotrebiteľov v konaniach pred súdom - 10 000 €, 

 Ochrana spotrebiteľa v špecifickej oblasti – 10 000 €.  

 

Najvyššia a najnižšia prípustná výška jednej dotácie 

Na podporu jedného projektu je možné poskytnúť dotáciu v rámci témy: 

 Poradenstvo a mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov - v sume minimálne 1 € a maximálne 15 000 €, 

 Zastupovanie spotrebiteľov v konaniach pred súdom - v sume minimálne 1 € a maximálne 5 000 €, 

 Ochrana spotrebiteľa v špecifickej oblasti - v sume minimálne 1 € a maximálne 10 000 €. 

 

Súčasťou projektu je návrh rozpočtu. Predkladateľ rozpíše jednotlivé položky v zmysle výzvy podľa svojho 

uváženia. Komisia nemusí prideliť finančné prostriedky na všetky položky uvedené v projekte.  

 

Komisia môže rozdeliť finančné prostriedky bez ohľadu na objem finančných prostriedkov určených pre jednotlivé 

témy, ak sa celkový objem finančných prostriedkov určených na dotácie pre občianske združenia v oblasti ochrany 

spotrebiteľa v danom rozpočtovom roku neprerozdelí v prvom kole. Taktiež ak sa zmluva o poskytnutí dotácie 

v oblasti ochrany spotrebiteľa neuzatvorí do jedného mesiaca odo dňa doručenia oznámenia o schválení žiadosti 

žiadateľovi (zmluva bude v zmysle § 11 ods. 5 zákona o poskytovaní dotácií neplatná) môžu byť finančné 

prostriedky, ktoré boli tomuto žiadateľovi pridelené, prerozdelené ďalším žiadateľom v druhom kole bez ohľadu na 

objem finančných prostriedkov určených pre jednotlivé témy. 

 

Spôsob odstraňovania formálnych nedostatkov žiadostí 

Ak žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti, ministerstvo do 10 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti vyzve 

žiadateľa, aby ju doplnil. Ak žiadateľ výzve na doplnenie žiadosti v určenej lehote nevyhovie, ministerstvo žiadosť 

zamietne. 

 

Najneskorší termín vyhodnotenia žiadostí 

Žiadosti o poskytnutie dotácie na rok 2017 budú komisiou vyhodnotené najneskôr do 15. marca 2017. 

 

Zloženie Komisie na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2017 pre občianske združenia 

v oblasti ochrany spotrebiteľa 

 

Členmi komisie sú: 

1. Mgr. Ivana Kopčanová, dočasne preložená na funkciu riaditeľa odboru ochrany spotrebiteľa – predsedníčka, 

2. Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., riaditeľ odboru legislatívy a práva – člen, 

3. Veronika Michálková, M.A., LL.M, kancelária štátneho tajomníka II – členka, 

4. Mgr. Veronika Virághová, odbor ochrany spotrebiteľa – členka, 

5. Mgr. Pavel Pavlovkin, Európske spotrebiteľské centrum - člen. 

 

 

 

 

 

 

 


