
INFORMATÍVNY ZOZNAM PRÁVNICKÝCH OSÔB ZALOŽENÝCH ALEBO ZRIADENÝCH  
NA OCHRANU SPOTREBITEĽA 

 

Názov Sídlo 
Kontaktná/ 

Poštová 
adresa  

Kontaktná 
osoba 

Telefón E-mail Webové sídlo 
Zameranie 

činnosti 
Poznámka 

Asociácia 
spotrebiteľov  

v SR 

Špitálska 16,  
811 07 Bratislava 

Sklenárova 36, 
821 09 Bratislava 

Mgr. Miloš 
Lauko 

0905 768 900 milos.lauko@test-magazin.sk  
http://www.pravaspotrebitel

a.sk/  

 
porovnávacie 

spotrebiteľské testy 
produktov, informovanie 

spotrebiteľov 
 

 
Je poberateľom dotácie 

v roku 2018 (porovnávacie 
spotrebiteľské testy). 

 

Bývajme 
bezpečne 

 
Námestie sv. 

Františka 18, 841 
01 Bratislava 

 

- 
Mgr. Daniel 

Mello 
0904 266 888 mello@byvajmebezpecne.sk  

http://www.byvajmebezpec
ne.sk/  

poradenstvo v oblasti 
bezpečného bývania 

 
 
 
 

Centrum 
správnej pomoci 

Galanta 

Staničná 1702/10, 
924 01 Galanta 

- - - cspgalanta@gmail.com -  

Cieľom združenia je 
ochrana spotrebiteľa, 

rozširovanie myšlienok 
a osveta v oblasti kultúry, 

práva, ľudských práv, 
životného prostredia, 

športu, vedy a techniky, 
medzinárodných vzťahov, 

vzdelávanie občanov, 
verejná kontrola, pomoc 
občanom v oblasti práva, 
ľudských práv, životného 
prostredia, humanitárna, 
charitatívna a dobročinná 

pomoc občanom 
a postihnutým obetiam 

katastrof, živelných 
udalostí a vojen. 

European 
Information 

Society Institute, 
o. z. 

Štítová 1243/1, 
040 01 Košice 

- 
JUDr.  

Ľubomír Lukič 
- eisi@eisionline.org  

http://www.eisionline.org/in
dex.php/sk/  

poradenstvo,  
vzdelávanie, mimosúdne 
riešenie sporov, litigačná 

činnosť pred 
slovenskými 

a medzinárodnými 
orgánmi súdnej ochrany, 
výskumná a publikačná  

činnosť 

Združenie sa zaoberá 
prienikom technológií, 

práva a informačnej 
spoločnosti. Slúži ako 

neuniverzitné centrum pre 
výskum internetového 

práva, práva duševného 
vlastníctva a popri tom 

aktívne bojuje za ochranu 
práv a slobôd 

internetových užívateľov, 
spotrebiteľov 

a poskytovateľov služieb. 

mailto:milos.lauko@test-magazin.sk
http://www.pravaspotrebitela.sk/
http://www.pravaspotrebitela.sk/
mailto:mello@byvajmebezpecne.sk
http://www.byvajmebezpecne.sk/
http://www.byvajmebezpecne.sk/
mailto:eisi@eisionline.org
http://www.eisionline.org/index.php/sk/
http://www.eisionline.org/index.php/sk/


EUROSPOTRE-
BITELIA 

Pažite 145/7, 010 
09 Žilina 

- 

Ing. Jozef Čapla, 
PhD. 

 
Ing. Peter Zajác, 

PhD. 
 

Doc. Ing. 
Radoslav Židek, 

PhD. 

0903 522 112 
 

0908 164 361 
 

0904 138 562 

eurospotrebitelia@gmail.com  
http://www.eurospotrebiteli

a.eu/  

 
poradenstvo, 
informovanie 
spotrebiteľov, 

sprostredkovanie 
riešenia sporov medzi 

predávajúcimi 
a spotrebiteľmi, , 

analýzy trhu a prieskumy 
vo veciach kvality 

a bezpečnosti potravín 
a služieb v tejto oblasti, 

spotrebiteľské 
hodnotenie 

poľnohospodárskych 
produktov a potravín, 
vzdelávacia činnosť, 

publicistická 
a vydavateľská činnosť 

 

 

FÉNIX, združenie 
na ochranu 

a presadzovanie 
ľudských práv 

Vajanského 18, 
984 01 Lučenec 

M. Rázusa 29, 984 
01 Lučenec 

Ing. Monika 
Sabóová 

 
Mgr. Veronika 

Chudjaková 

0908 141 540 
(volať po 14:00) 

 
0908 141 538 

zdruzenie.fenix@gmail.com  
 

kancelaria.fenix@gmail.com  

http://www.fenixzdruzenie.s
k/  

 
 

ochrana a presadzovanie 
práv spotrebiteľov, ktorí 

uzatvorili zmluvy 
s bankami 

a nebankovými 
subjektmi, kolektívna 

ochrana 
spotrebiteľských práv, 
podávanie návrhov na 

začatie konania na 
správnom orgáne alebo 
na súde, zastupovanie 

spotrebiteľov v súdnom 
konaní, vzdelávacia 
a lektorská činnosť, 
publikačná činnosť 

 
 

 

Najlepšia 
ochrana 

spotrebiteľa - 
NOS 

Farská 25,  
949 01 Nitra 

- 
JUDr. Zuzana 

Porubská 
0911 495 714 zdruzenie.nos@gmail.com  

http://www.najlepsia-
ochrana-spotrebitela.sk/  

 
ochrana spotrebiteľov 

na súde, 
sprostredkovanie 

riešenia sporov medzi 
spotrebiteľmi 

a predávajúcimi pri 
vybavovaní reklamácie, 

monitorovanie 
všeobecných zmluvných 

podmienok 
v spotrebiteľských 

zmluvách 

 

mailto:eurospotrebitelia@gmail.com
http://www.eurospotrebitelia.eu/
http://www.eurospotrebitelia.eu/
mailto:zdruzenie.fenix@gmail.com
mailto:kancelaria.fenix@gmail.com
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Nestrácaj Nádej, 
o.z. 

 
Nová Ľubovňa 

269, 065 11 Nová 
Ľubovňa 

 

- Jozef Bravis 0911 604 835 nestracajnadej@gmail.com - 

 
ochrana a presadzovanie 
práv spotrebiteľov, ktorí 

uzatvorili zmluvy 
s bankami 

a nebankovými 
subjektmi, kolektívna 

ochrana 
spotrebiteľských práv, 
podávanie návrhov na 

začatie konania na 
správnom orgáne alebo 
na súde, zastupovanie 

spotrebiteľov v súdnom 
konaní 

 

 

Občianske 
združenie 
Mediačné 
centrum 

MAGNOLIA 

Pod Lipovým 29, 
841 07 Bratislava 

- 
JUDr. Ľubica 
Hofmannová 

0918 587 571 hofmannovasak@gmail.com  
http://mediacnecentrumma

gnolia.sk/  

 
 

riešenie  
spotrebiteľských sporov 

formou mediácie 
a mimosúdneho riešenia 

sporov, informovanie 
verejnosti 

o možnostiach 
mimosúdneho riešenia 
spotrebiteľských sporov 

 
 

 

Ochrana 
slovenských 

spotrebiteľov 

Skuteckého 30, 
974 01 Banská 

Bystrica 
- 

Ing. Oliver 
Petrík 

0917 071 418 oss@centrum.sk  http://www.oss.wz.sk/  

 
všetky druhy služieb pre 

spotrebiteľov vo 
všetkých oblastiach 

ochrany spotrebiteľa 
 
 

 

OMBUDSPOT, 
združenie na 
ochranu práv 
spotrebiteľov 

Šrobárova 
2676/30, 058 01 

Poprad 

Nám. sv. Egídia 
23/53, 058 01 

Poprad 
 

Mnešická 1, 915 
01 Nové Mesto 

nad Váhom 

Mgr. Helena 
Mezenská 

 
Ing. Alena 
Ondrová 

0908 327 464 
 

0915 119 841 

helena.mezenska@ombudspot.sk  
 

info@ombudspot.sk  
https://ombudspot.sk/  

 
mimosúdne riešenie 

spotrebiteľských sporov, 
ARS, poradenstvo, 

informovanie 
spotrebiteľov vo 

všetkých oblastiach 
ochrany spotrebiteľa, 

zastupovanie 
spotrebiteľov pred 

súdmi, monitorovanie 
všeobecných zmluvných 

podmienok 
v spotrebiteľských 

zmluvách 
 

Je poberateľom dotácie 
v roku 2018 (poradenstvo, 

mimosúdne riešenie 
sporov, zastupovanie 

spotrebiteľov na súde). 

mailto:nestracajnadej@gmail.com
mailto:hofmannovasak@gmail.com
http://mediacnecentrummagnolia.sk/
http://mediacnecentrummagnolia.sk/
mailto:oss@centrum.sk
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OZ ZSS SOZOS 
Hrnčiarska 2, 040 
01 Košice – Staré 

Mesto 

Moyzesova 36, 
040 01 Košice 

Ing. Ondrej 
Vargic 

0917 122 044 ondrej.vargic@gmail.com  - 

 
poradenstvo, 

mimosúdne riešenie 
spotrebiteľských sporov, 

posudzovanie 
spotrebiteľských zmlúv 
pred ich uzatvorením, 
vzdelávanie, osvetová 

činnosť, aplikácia 
simultánnych riešení 

a postupov pri 
uplatňovaní reklamácií, 

podnetov a sťažností 
spotrebiteľov 

 

Združenie sa zameriava na 
práva najzraniteľnejších 
skupín spotrebiteľov – 

mladých a seniorov. 

Právna pomoc 
poškodeným 

Janka Kráľa č. 12, 
082 71 Lipany 

- 
JUDr. Ján 
Michňák 

0907 637 852 janmichnak.mediator@gmail.com  
http://mediator-
judrmichnak.sk/  

mimosúdne riešenie 
spotrebiteľských sporov, 

zastupovanie 
spotrebiteľov v súdnych 

konaniach, 
informovanie 

spotrebiteľov, šírenie 
osvety 

Združenie sa zameriava na 
ochranu spotrebiteľa - 
klientov nebankových 

spoločností, exekúcie, tiež 
pomoc obetiam trestných 

činov a dopravných nehôd. 

Spoločnosť 
ochrany 

spotrebiteľov 
(S.O.S.), Poprad 

Bajkalská 233/53, 
058 01 Poprad 

Nábrežie Jána 
Pavla II. 439/16, 
058 01 Poprad 

Michal Fáber, 
 

Petra Čakovská 

052/ 28 61 30 0 
 

0944 533 011 
info@sospotrebitelov.sk  

https://www.sospotrebitelov
.sk/     

 
mimosúdne riešenie 

spotrebiteľských sporov, 
poskytovanie 
poradenstva, 
vzdelávanie 

a informovanie 
spotrebiteľov, 

seminárna a propagačná 
činnosť 

 

Je poberateľom dotácie 
v roku 2018 (poradenstvo, 

mimosúdne riešenie 
sporov). 

Spolok  
na ochranu 
vlastníkov 

automobilov - 
SOVA, o.z. 

Ružinovská 28, 
821 03 Bratislava - 

Ružinov 

Ružinovská 28, 
821 03 Bratislava - 

Ružinov 

Mgr. Július 
Petrus 

- info@zdruzenie-sova.sk  
http://www.zdruzenie-

sova.sk/  

poradenstvo, 
vzdelávanie 

a informovanie 
spotrebiteľov, ktorí 

kupujú ojazdené 
automobily, vedenie 

databázy automobilov 
s upraveným počtom 

najazdených kilometrov 

Združenie sa zameriava na 
pomoc spotrebiteľom, 
ktorí kupujú ojazdené 

automobily a stávajú sa 
obeťami trikov nepoctivých 

bazárov alebo 
individuálnych dovozcov. 

SPOTREBITEĽSKÉ 
PRÁVNE 

CENTRUM 

Záhradnícka 20, 
811 07 Bratislava 

- Peter Cmorej 0948 008 313 info@chranimespotrebitelov.sk  
https://www.chranimespotr

ebitelov.sk/  

poradenstvo, 
informovanie 
spotrebiteľov, 
spotrebiteľské 
vzdelávanie,  

mimosúdne riešenie 
spotrebiteľských sporov, 

zastupovanie 
spotrebiteľov pred 

súdmi 

 
Združenie sa špecializuje 

na oblasť finančných 
služieb, ale zastupuje 

spotrebiteľov aj 
v oblastiach energetiky, 

telekomunikácií, 
cestovného ruchu či 

zdravotníctva. 

mailto:ondrej.vargic@gmail.com
mailto:janmichnak.mediator@gmail.com
http://mediator-judrmichnak.sk/
http://mediator-judrmichnak.sk/
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Úžera.org 
Jazerná 19, 940 
71 Nové Zámky 

- Roman Jurík 0949 180 674 zdruzenie@uzera.org  http://zdruzenie.uzera.org/  

zastupovanie 
spotrebiteľov na 

súdoch, kolektívna 
ochrana spotrebiteľov 

na súdoch, 
spotrebiteľské 

vzdelávanie 

Združenie sa zameriava na 
oblasť finančných služieb. 

Združenie 
bratislavských 
spotrebiteľov 

Stavbárska 60, 
821 07 Bratislava 

- 
PhDr. Ferdinand 

Klimsch 
0903 847 292 zbs@pobox.sk  - 

spotrebiteľské 
vzdelávanie, 
informovanie 
spotrebiteľov, 
zastupovanie 

spotrebiteľov pred 
súdmi 

 

Združenie  
na ochranu práv 
občana - AVES 

Jána Poničana 9, 
841 07 Bratislava 

- 

Eva Stupavská 
 

Marian Balaži 
 

Veronika 
Bartová 

0907 908 869 
 

0918 248 429 
 

0940 927 783 

zdruzenie.aves@centrum.sk  
 
 

- 

 
zastupovanie 

spotrebiteľov pred 
súdmi, mimosúdne 

riešenie 
spotrebiteľských sporov, 

poradenstvo, 
informovanie, 
spotrebiteľov 
spotrebiteľské 
vzdelávanie, 

posudzovanie 
spotrebiteľských zmlúv 

pred ich uzavretím, 
zastupovanie pri 

uzatváraní 
spotrebiteľských zmlúv 

 

 

Združenie 
občianskej 

sebaobrany 

- 
Mraziarenská 3, 

821 08 Bratislava 
2 

PhDr. Jana 
Miklovičová 

02/554 101 75 
 

0904 883 249 

 
sebaobrana@hotmail.com  

- 

 
ZOS sa prioritne zaoberá 

programovou službou 
RTVS, vyjadruje sa, 
alebo aj rieši, aj k 

 celoplošnému 
 poškodzovaniu 
spotrebiteľa (ak 

nastane u niektorého 
poskytovateľa služby 

napr. v zmluvách, 
v cenách, v klamlivej 

reklame),   
pri stanovovaní cien 

energií ÚRSO-m  alebo 
právnymi nedostatkami 

a nejasnosťami  
v zákonoch 

Združenie nečerpá granty, 
nepodniká, a preto 

individuálne poradenstvo 
neposkytuje. Vzdelávacie 

aktivity, prednáškovú 
činnosť vykonáva v rámci 
občianskeho aktivizmu. 

mailto:zdruzenie@uzera.org
http://zdruzenie.uzera.org/
mailto:zbs@pobox.sk
mailto:zdruzenie.aves@centrum.sk
mailto:sebaobrana@hotmail.com


Združenie 
slovenských 

spotrebiteľov 

Palisády 22,  
811 06 Bratislava 

Vrbovská 4,  
921 01 Piešťany 

Ing. Ondrej 
Kračún, 

Ing. Miroslav 
Tulák 

0905 719 874 
zss@zss.sk 

 tkidaho@stonline.sk  www.zss.sk  

 
poradenstvo, 

mimosúdne riešenie 
spotrebiteľských sporov, 

spotrebiteľské 
vzdelávanie, 
zastupovanie 

spotrebiteľov pred 
súdmi 

 

 

Združenie 
sociálno-právne 

poradenstvo  
pre každého  

Pod Lipovým 29, 
841 07 Bratislava 

Murgašová 3, 040 
01 Košice 
(vysunuté 

pracovisko) 

JUDr. Ľubica 
Hofmannová 

 
Ing. Beata 
Ercegová 

0918 587 571 
 
 

0905 485 546 

hofmannovasak@gmail.com 
 
 

ercegova@gmail.com  

- 

poradenstvo, 
informovanie 
spotrebiteľov, 
spotrebiteľské 
vzdelávanie, 

mimosúdne riešenie 
spotrebiteľských sporov, 

zastupovanie 
spotrebiteľov pred 

súdmi 

Je poberateľom dotácie 
v roku 2018 (poradenstvo, 

mimosúdne riešenie 
sporov). 

Združenie 
spotrebiteľov 

Považia 
a západného 

Slovenska 

Vrbovská 4,  
921 01 Piešťany 

- 
Ing. Miroslav 

Tulák 
0905 719 874 tkidaho@stonline.sk - 

poradenstvo, 
mimosúdne riešenie 

spotrebiteľských sporov, 
spotrebiteľské 
vzdelávanie, 
zastupovanie 

spotrebiteľov pred 
súdmi 
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