
MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

                                               
                                     Číslo spisu: 220/2010-1000

R O Z H O D N U T I E  č. 8/2010
ministra hospodárstva Slovenskej republiky

z  10. februára 2010

          Na základe čl. 16 ods. 2 Organizačného poriadku Ministerstva hospodárstva Slovenskej 
republiky

I.
z r i a ď u j e m

Komisiu na rozhodnutie o žiadostiach o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 
2010 pre  právnické osoby  založené alebo zriadené  na ochranu spotrebiteľa  (ďalej  len 
„komisia“),  ako poradný orgán ministra  hospodárstva Slovenskej republiky pre poskytovanie 
dotácií  zo  štátneho  rozpočtu,  kapitoly  Ministerstva  hospodárstva  Slovenskej  republiky 
združeniam na ochranu spotrebiteľov.

II.
s ch v a ľ u j e m

toto zloženie komisie:

1. Ing.  Eva  Szabóová,  generálna  riaditeľka  sekcie  obchodu  a ochrany 
spotrebiteľa - predsedníčka,

2. Mgr. Ing. Imrich Csiba, riaditeľ odboru ochrany spotrebiteľa a vnútorného trhu - člen,

3. Mgr. Paulína Gűrtlerová, vedúca oddelenia ochrany spotrebiteľa - členka,

4. RNDr. Dagmar Skačková, oddelenie ochrany spotrebiteľa - členka, 

5. Mgr. Soňa Kubáni, Európske spotrebiteľské centrum - členka,

6. RNDr. Mária Vrábľová, oddelenie ochrany spotrebiteľa - tajomníčka.

III.
v y d á v a m

Rokovací poriadok komisie, ktorý tvorí prílohu tohto rozhodnutia.



IV.
u k l a d á m

generálnej riaditeľke sekcie obchodu a     ochrany spotrebiteľa   
predložiť  ministrovi  hospodárstva  Slovenskej  republiky  návrhy  na  vymenovanie  členov 
a tajomníka komisie v súlade s týmto rozhodnutím.

V.
z á v e r e č n é    u s t a n o v e n i e

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom podpisu.

Ľubomír Jahnátek, v. r. 
minister
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                                                                                            Príloha k rozhodnutiu č. 8/2010
                                                                                     ministra hospodárstva Slovenskej republiky

Rokovací poriadok
Komisie na rozhodnutie o žiadostiach o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 

2010 pre právnické osoby založené alebo zriadené na ochranu spotrebiteľa

Článok 1
Úvodné ustanovenie

Účelom zriadenia Komisie na rozhodnutie o žiadostiach na dotácie zo štátneho rozpočtu 
na rok 2010 pre združenia na ochranu spotrebiteľa (ďalej len „komisia“) zo štátneho rozpočtu 
na rok 2010 podľa výnosu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 1/2008 zo 16. 
januára 2008 o poskytovaní dotácií združeniam na ochranu spotrebiteľa (ďalej len „žiadateľ“) 
je zabezpečiť posúdenie žiadostí s cieľom rozhodnúť o udelení a výške finančnej dotácie pre 
žiadateľa.

Článok 2
Zloženie komisie

(1) Komisiu zriaďuje minister hospodárstva Slovenskej republiky.

(2) Predsedu, tajomníka a ďalších členov komisie vymenúva a odvoláva minister hospodárstva 
Slovenskej republiky na návrh generálneho riaditeľa sekcie obchodu a ochrany spotrebiteľa. 

(3) Členstvo v komisii je nezastupiteľné.

(4) Člen komisie vykonáva svoje povinnosti vyplývajúce z členstva v komisii bez nároku na 
odmenu.

Článok 3
Rokovanie komisie

(1) Prácu komisie  organizuje,  zasadnutia  komisie  zvoláva a vedie  jej  predseda.  Komisia  sa 
schádza podľa potreby, najmenej jedenkrát za rok. 

(2) Komisia je šesťčlenná, je zložená z predsedu komisie, štyroch členov komisie a tajomníka 
komisie, ktorý nemá hlasovacie právo.

(3) Komisia je spôsobilá rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.
(4)  O záveroch  komisia  rozhoduje  nadpolovičnou  väčšinou  hlasov  prítomných  členov. 
V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu.

(5) Zo zasadnutia komisie tajomník vyhotoví písomný záznam, ktorý obsahuje:
a) miesto a dátum zasadnutia,
b) prezenčnú listinu prítomných členov komisie,
c) program rokovania,
d) závery rokovania.
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Článok 4
Zásady činnosti komisie

(1) Komisia rozhoduje o žiadostiach na základe kritérií používaných Európskou komisiou DG 
SANCO pre hodnotenie projektov pre podporu spotrebiteľskej politiky a zákona č. 250/2007 
Z. z.  o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č.  372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 
neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

(2) Žiadosť, ktorá vyhovie vylučovacím kritériám, je členmi komisie hodnotená podľa 
nasledujúcich kritérií bodovo 0 – 5 bodov pre každé kritérium:

a) predložená  žiadosť  má  význam  iba  regionálny  alebo  je  celoslovenského  významu 
a môže prispieť k ochrane väčšieho počtu spotrebiteľov,

b) predkladateľ  má dostatočnú odbornú a operačnú kapacitu  na realizáciu  žiadosti,  aby 
zabezpečil účelné využitie pridelených prostriedkov,

c) aktuálnosť žiadosti z hľadiska napomáhania k ochrane práv spotrebiteľov,

d) aktuálnosť  žiadosti  z hľadiska  napomáhania  k ochrane  práv  spotrebiteľov  v procese 
zavedenia eura v Slovenskej republike,

e) jasnosť a zrozumiteľnosť stanovených cieľov pre ochranu spotrebiteľa,

f) jasnosť a zrozumiteľnosť stanovených aktivít na realizáciu navrhnutých cieľov,

g) navrhovaná  metodológia  realizácie  žiadosti,  či  navrhovateľ  nepožaduje  v aktivitách 
neprimerane  vysoké  finančné  prostriedky,  alebo  je  možno  navrhované  aktivity 
realizovať iným, lacnejším alebo účinnejším spôsobom.

(3)  Tabuľka  pre  bodové hodnotenie  tvorí  prílohu tohto  rokovacieho  poriadku.  Každý člen 
hodnotí samostatne každú žiadosť a do tabuľky uvedie aj návrh na udelenie/neudelenie dotácie.

(4)  Po  prezentácii  každej  žiadosti  odovzdajú  členovia  tajomníkovi  komisie  vyplnenú 
a podpísanú tabuľku.

(5) Po ukončení prezentácie všetkých žiadostí tajomník komisie spracuje do dvoch pracovných 
dní výsledky do súhrnnej tabuľky, ktorá obsahuje aj celkové bodové hodnotenie žiadosti, návrh 
na udelenie  alebo neudelenie  dotácie  a v súlade s rozpočtovanou sumou na bežné transfery 
v podpoložke 642001, aj návrh rozdelenia finančných prostriedkov na schválené žiadosti. 

(6) Tajomník komisie na základe výsledkov hlasovania zašle každému žiadateľovi rozhodnutie 
o udelení/neudelení  dotácie  a zabezpečí  ich uverejnenie  na internetovej stránke Ministerstva 
hospodárstva Slovenskej republiky.

Článok 5
Zabezpečenie činnosti komisie

(1) Úlohy spojené s organizačným, technickým a administratívnym zabezpečením činnosti 
komisie plní tajomník.
(2) Náklady spojené s činnosťou komisie si nevyžadujú osobitné financovanie.

                                                                                        Ľubomír Jahnátek, v. r. 
                                                                                                  minister 
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