
 
 

Výzva na nominovanie kandidátov na členov Európskej poradnej skupiny 

spotrebiteľov (European Concumer Consultative Group – ďalej len 

„ECCG“) 

 

ECCG je poradná skupina Európskej komisie (ďalej len „Komisia“) pre otázky 

spotrebiteľov, zriadená rozhodnutím Komisie (2009/75/ES) zo 14. septembra 2009, ktorým sa 

zriaďuje Európska poradná skupina spotrebiteľov, a ktorá sa skladá zo zástupcov európskych 

i vnútroštátnych spotrebiteľských organizácií, vrátane zástupcu Slovenskej republiky. Funkcia 

člena ECCG je čestnou funkciou, za výkon ktorej neprináleží žiadna odmena. Komisia 

v súlade s ustanoveniami Komisie o náhradách pre externých expertov hradí členom len 

cestovné náklady a prípadné náklady na stravu a ubytovanie vynaložené v súvislosti 

s činnosťami skupiny. 

Vzhľadom na skutočnosť, že mandát súčasných členov skupiny ECCG a ich náhradníkov 

uplynie v júli 2016, bol odbor ochrany spotrebiteľa Ministerstva hospodárstva Slovenskej 

republiky (ďalej len „MH SR“) vyzvaný Komisiou na obnovenie členstva v ECCG 

predložením zoznamu troch kandidátov z najreprezentatívnejších vnútroštátnych 

spotrebiteľských organizácií do 11. marca 2016, z ktorých Komisia následne vyberie jedného 

riadneho člena a jedného náhradníka podľa nasledujúcich kritérií: 

 kandidáti majú rozsiahle spôsobilosti a skúsenosti v oblasti spotrebiteľských 

záležitostí EÚ; 

 uprednostnia sa kandidáti, ktorí predtým neboli členmi tejto skupiny; 

 rovnováha v zastúpení mužov a žien v skupine. 

 

V tejto súvislosti sa MH SR rozhodlo uverejniť túto výzvu na nominovanie kandidátov  

na členov ECCG (ďalej len „kandidát“) určenú spotrebiteľským združeniam pôsobiacim 

v Slovenskej republike.   

 

 

 

 

 

 



 
 

Podmienky nominácie 

- Právo nominovať kandidátov majú všetky združenia aktívne pôsobiace v oblasti 

ochrany spotrebiteľov v Slovenskej republike. 

- Spotrebiteľské združenia nominujú kandidátov v súlade s rozhodnutím Komisie 

(2009/75/ES) zo 14. septembra 2009, ktorým sa zriaďuje Európska poradná skupina 

spotrebiteľov, a profilom členov ECCG zastupujúcich vnútroštátne spotrebiteľské 

organizácie, ktoré tvoria prílohy tejto výzvy. 

- Spotrebiteľské združenia môžu navrhovať kandidátov najneskôr do 7. marca 2016. 

 

- Žiadosti o nomináciu kandidáta na člena ECCG (ďalej len „žiadosť“) je možné 

podávať elektronicky na adresu pavlovska@mhsr.sk (všetky dokumenty je potrebné 

zasielať vo formáte .pdf) alebo zaslať na adresu:  

Ministerstvo hospodárstva SR 

odbor ochrany spotrebiteľa 

Mierová 19 

827 15 Bratislava 

 

Žiadosť musí obsahovať: 

 názov, sídlo, IČO, dátum vzniku, kontaktné údaje spotrebiteľského združenia 

a označenie štatutárneho orgánu spotrebiteľského združenia, ktoré nominuje 

kandidáta, 

 údaje preukazujúce splnenie požiadavky podľa čl. 3 ods. 2 rozhodnutia 

Komisie (2009/75/ES) zo 14. septembra 2009, ktorým sa zriaďuje Európska 

poradná skupina spotrebiteľov – t. j. ide o vnútroštátnu spotrebiteľskú 

organizáciu, ktorá v súlade s vnútroštátnymi predpismi alebo praxou zastupuje 

spotrebiteľov a je aktívna na medzinárodnej úrovni; 

 meno a priezvisko kandidáta. 

Žiadosť musí byť podpísaná štatutárnym orgánom združenia (v prípade elektronického 

doručovania žiadosti sa zaručený elektronický podpis nevyžaduje, postačuje 

naskenovaná podpísaná žiadosť). 

- Prílohy k žiadosti: 

 súhlas kandidáta s nomináciou, 

 životopis kandidáta v slovenskom jazyku a anglickom jazyku, 

 motivačný list kandidáta v slovenskom jazyku a anglickom jazyku 

 doklad preukazujúci členstvo kandidáta v spotrebiteľskom združení, ktoré ho 

nominuje (postačuje fotokópia dokladu). 
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- Súhlas kandidáta s nomináciou (ďalej len „súhlas“) musí obsahovať: 

 jasné, určité, zrozumiteľné vyjadrenie slobodného a dobrovoľného súhlasu 

kandidáta s nomináciou jeho osoby na účely reprezentácie vnútroštátnych 

spotrebiteľských združení v ECCG; 

 vyhlásenie kandidáta, že si je vedomý všetkých svojich povinností, ktoré mu 

vzniknú v prípade jeho vymenovania za člena ECCG, najmä že v ECCG bude 

zastupovať všetky vnútroštátne spotrebiteľské združenia pôsobiace 

v Slovenskej republike a v tejto súvislosti riadne informovať združenia, ktoré 

bude zastupovať, a radiť sa s nimi podľa čl. 7 ods. 6 rozhodnutia Komisie  

(2009/75/ES) zo 14. septembra 2009, ktorým sa zriaďuje Európska poradná 

skupina spotrebiteľov; 

 čestné vyhlásenie o ovládaní anglického jazyka na požadovanej úrovni  

(viď profil členov ECCG zastupujúcich vnútroštátne spotrebiteľské 

organizácie);  

 čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v životopise 

a motivačnom liste; 

 čestné vyhlásenie o totožnosti údajov v oboch jazykových verziách životopisu 

a motivačného listu; 

 súhlas so zaslaním svojho životopisu a motivačného listu Komisii v prípade 

zaradenia do zoznamu troch kandidátov, ktorý bude predložený Komisii; 

 súhlas so spracovaním a zverejnením svojich osobných údajov v zmysle 

zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov na účely kandidatúry za člena ECCG. 

Súhlas musí byť podpísaný kandidátom (v prípade elektronického doručovania 

žiadosti sa zaručený elektronický podpis nevyžaduje, postačuje naskenovaná 

podpísaná žiadosť). 

 

Upozornenie: Pre platnú nomináciu je potrebné doručiť žiadosť obsahujúcu všetky 

náležitosti vrátane všetkých príloh do 7. marca 2016. Rozhodujúci je deň doručenia 

elektronickej pošty na hore uvedenú e-mailovú adresu alebo deň doručenia žiadosti 

do podateľne MH SR. Na neskôr predložené žiadosti sa nebude prihliadať. 

 

 

 



 
 

 

Postup výberu z nominovaných kandidátov 

Dovoľujeme si upozorniť, že výber kandidátov z najreprezentatívnejších spotrebiteľských 

organizácií pôsobiacich v Slovenskej republike a ich oznámenie Komisii je úlohou 

a zodpovednosťou MH SR ako národného orgánu zodpovedného za ochranu spotrebiteľa.  

MH SR si preto vyhradzuje právo neakceptovať nominácie kandidátov tých spotrebiteľských 

združení, s ktorými MH SR nemá žiadne skúsenosti, nemá informácie o ich práci 

v spotrebiteľskej oblasti za ostatné obdobie alebo existujú dôvodné pochybnosti, že 

navrhovaný kandidát spĺňa požiadavky stanovené rozhodnutím Komisie (2009/75/ES)  

zo 14. septembra 2009, ktorým sa zriaďuje Európska poradná skupina spotrebiteľov, 

a profilom členov ECCG zastupujúcich vnútroštátne spotrebiteľské organizácie. 

 

V prípade, ak budú platne nominovaní viac ako traja kandidáti spĺňajúci všetky 

požiadavky, výber z nich sa uskutoční na verejnej prezentácii dňa 11. marca 2016 za účasti 

zástupcov odboru ochrany spotrebiteľa MH SR a zástupcov spotrebiteľských združení,  

na ktorom nominovaní kandidáti odprezentujú najmä svoje skúsenosti z oblasti 

spotrebiteľských záležitostí, svoj zámer pôsobenia v ECCG a navrhovaný mechanizmus 

zabezpečenia spolupráce s vnútroštátnymi spotrebiteľskými organizáciami, ktoré budú 

v ECCG zastupovať. V rámci verejnej prezentácie bude u nominovaných kandidátov 

preverená aj deklarovaná znalosť anglického jazyka formou písomného testu a/alebo formou 

rozhovoru so zástupcom odboru ochrany spotrebiteľa MH SR. Po skončení verejnej 

prezentácie sa uskutoční hlasovanie, na ktorom zúčastnení zástupcovia spotrebiteľských 

združení vyberú troch kandidátov, ktorí budú navrhnutí Komisii. 

 

Podrobnosti o konaní verejnej prezentácie a hlasovacom práve zástupcov spotrebiteľských 

združení budú upravené v pozvánke na verejnú prezentáciu.  

 

 

Prílohy 

- Rozhodnutie Komisie (2009/75/ES) zo 14. septembra 2009, ktorým sa zriaďuje 

Európska poradná skupina spotrebiteľov 

- Profil členov ECCG zastupujúcich vnútroštátne spotrebiteľské organizácie 

 

 

V Bratislave 02.03.2016 


