
 
 

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 2017 

 

Názov projektu Účel dotácie 
Požadovaná 

suma 

Dátum 

neschválenia 

žiadosti 

Dôvod neschválenia 

žiadosti 

Identifikácia 

žiadateľa 

Poradenstvo  

a mimosúdne 

riešenie 

spotrebiteľských 

sporov – VÚC 

Bratislava, 

Trnava 

Poradenstvo  

a mimosúdne 

riešenie 

spotrebiteľských 

sporov 

15 000 € 21.2.2017 Výhrady k celkovému 

rozpracovaniu zabezpečenia 

realizácie projektu, k súladu 

stanovených cieľov 

s výzvou, k rozsahu 

poskytovaných služieb, tiež 

k rozsahu rozpracovania 

propagácie mimosúdneho 

riešenia spotrebiteľských 

sporov, nedostatočný opis 

operačnej kapacity 

združenia na realizáciu 

projektu (kontaktné miesto 

nie je špecifikované 

v zmysle požiadaviek vo 

výzve). 

Združenie 

slovenských 

spotrebiteľov 

(ZSS) 

Poradenstvo  

a mimosúdne 

riešenie 

spotrebiteľských 

sporov 

Poradenstvo  

a mimosúdne 

riešenie 

spotrebiteľských 

sporov 

15 000 € 21.2.2017 Zamietnutie žiadosti podľa 

§ 11 ods. 1 zákona č. 

71/2013 Z. z. 

Združenie 

sociálno-právne 

poradenstvo  

pre každého 

(SPPPK) 

Poradenstvo 

a mimosúdne 

riešenie 

spotrebiteľských 

sporov – VÚC 

Žilina, Trenčín 

Poradenstvo  

a mimosúdne 

riešenie 

spotrebiteľských 

sporov 

15 000 € 21.2.2017 Výhrady k celkovému 

rozpracovaniu zabezpečenia 

realizácie projektu, k súladu 

stanovených cieľov s 

výzvou, k rozsahu 

poskytovaných služieb, tiež 

k rozsahu rozpracovania 

propagácie mimosúdneho 

riešenia spotrebiteľských 

sporov, k efektívnosti 

a hospodárnosti návrhu 

použitia požadovaných 

finančných prostriedkov, 

nedostatočné personálne 

zabezpečenie realizácie 

projektu vzhľadom na 

navrhovanú metodológiu, 

nedostatočný opis operačnej 

kapacity združenia na 

realizáciu projektu 

(kontaktné miesto nie je 

špecifikované v zmysle 

požiadaviek vo výzve). 

Združenie 

slovenských 

spotrebiteľov 

(ZSS) 



 
 

Poradenstvo  

a mimosúdne 

riešenie 

spotrebiteľských 

sporov – VÚC 

Košice, Prešov 

Poradenstvo  

a mimosúdne 

riešenie 

spotrebiteľských 

sporov 

15 000 € 21.2.2017 Výhrady k celkovému 

rozpracovaniu zabezpečenia 

realizácie projektu, k súladu 

stanovených cieľov s 

výzvou, k rozsahu 

poskytovaných služieb, tiež 

k rozsahu rozpracovania 

propagácie mimosúdneho 

riešenia spotrebiteľských 

sporov, k efektívnosti 

a hospodárnosti návrhu 

použitia požadovaných 

finančných prostriedkov, 

nedostatočný opis operačnej 

kapacity združenia na 

realizáciu projektu 

(kontaktné miesto nie je 

špecifikované v zmysle 

požiadaviek vo výzve). 

Združenie 

slovenských 

spotrebiteľov 

(ZSS) 

Poradenstvo  

a mimosúdne 

riešenie 

spotrebiteľských 

sporov  

v roku 2017  

v Prešovskom  

a Košickom kraji 

Poradenstvo  

a mimosúdne 

riešenie 

spotrebiteľských 

sporov 

15 000 € 21.2.2017 Výhrady k celkovému 

rozpracovaniu zabezpečenia 

realizácie projektu, 

k rozpracovaniu propagácie 

mimosúdneho riešenia 

spotrebiteľských sporov, 

k hospodárnosti návrhu 

rozpočtu, nedostatočne 

špecifikovaný vlastný 

podiel združenia na 

financovaní projektu, 

nejasné personálne 

zabezpečenie realizácie 

projektu. 

OMBUDSPOT, 

združenie  

na ochranu práv 

spotrebiteľov 

Pripravení na 

riziká a hrozby 

trhu – finančný  

a energetický trh 

Ochrana 

spotrebiteľa  

v špecifickej 

oblasti 

7 500 €/   

8 000 € 

21.2.2017 Výhrady k celkovému 

rozpracovaniu zabezpečenia 

realizácie projektu, 

k hospodárnosti návrhu 

rozpočtu, nepresné 

uvedenie sumy požadovanej 

dotácie, nedostatočne 

špecifikovaný vlastný 

podiel združenia na 

financovaní projektu, 

nejasné personálne 

zabezpečenie realizácie 

projektu, prínos projektu 

formulovaný všeobecne bez 

dôrazu na zvolenú 

špecifickú oblasť. 

OMBUDSPOT, 

združenie 

na ochranu práv 

spotrebiteľov 

Ochrana 

spotrebiteľa  

v špecifickej 

oblasti 

Ochrana 

spotrebiteľa  

v špecifickej 

oblasti 

10 000 € 21.2.2017 Zamietnutie žiadosti podľa 

§ 11 ods. 1 zákona č. 

71/2013 Z. z. 

Združenie 

sociálno-právne 

poradenstvo  

pre každého 

(SPPPK) 

SPOLU: 

 

  92 500 €/ 

 93 000 € 

    


