
Dotačná politika 

(návrh) 

Dotácie OZ v súčasnosti sú prideľované síce za „nejakých“ podmienok, ale ich prideľovanie ako aj celá 

dotačná politika vyvoláva u rozhodujúcej väčšiny OZ ako aj vo verejnosti značné pochyby. Celý proces 

je postavený ako ťažkopádny, náročný na predkladanie, vyhodnotenie a preukázateľne ovplyvnené 

subjektívnymi rozhodnutiami schvaľovacím orgánom. Tento stav pretrváva už viacej rokov a 

neprispieva k rozvoju a podpore OZ pôsobiacich v ochrane spotrebiteľa. Pochybnosti vyvolávajú tiež 

kritéria, ktorých naplnenie vedie k nutnému náhľadu na OZ ako na obchodné spoločnosti tvoriace zisk. 

Kritéria sú síce vyhlásené ako merateľné (počet telefonátov, stretnutí a p.), ale ich kontrola je založená 

len na vyhláseniach dotknutých OZ. Celá dotačná politika je tak ... 

 

Súčasný stav 

Dotácie sú prideľované na základe výzvy zverejnenej odborom ochrany ministerstva hospodárstva SR. 

Návrh výzvy stanovuje Odbor ochrany MH SR (komisia). Občianske združenia predkladajú projekty, 

ktoré sú v súlade s výzvou. Projekty vyhodnocuje komisia zriadená riaditeľom odboru. 

 

Zásadne nedostatky: 

1.       Témy výziev sú diskutabilné, pretože nie všetky OZ vykonávajú činnosť v oblastiach, ktorých sa 

témy výziev týkajú. Je tu silný faktor diskriminácie OZ, ktoré sa tým nemôžu zúčastniť predkladania 

projektov. 

2.       Výzvy obsahujú kritériá, ktoré sú postavené na splnení neprijateľných podmienok, ktoré nie sú 

predmetom činnosti tak, ako to predpokladá výzva. Opäť je tu faktor diskriminácie, nakoľko OZ nie sú 

podnikateľské subjekty a výzva predpokladá, že OZ pracuje v prostredí, ktoré si zabezpečuje 

ekonomickou činnosťou. 

3.       Nie je jasné akým spôsobom sú jednotlivé projekty vyhodnocované. Zo skúseností je zrejmé, že 

nastali prípady, kedy boli predložené identické projekty, ale vyhodnotenie projektov bolo pozitívne 

vyhodnotené len v jednom prípade. 

4.       Výzva a prideľovanie dotácií by mali byť určené čo najväčšiemu počtu aktívnych OZ. Skutočnosť 

je však taká, že za posledných 10 rokov je uprednostňovaný len veľmi úzky počet  vybraných 

opakujúcich sa OZ (2 – 3). Je to výsledok obsahu výziev. 

 

 Návrh riešenia: Metodický pokyn k dotačnej politike vydá kompetentný orgán. 

1.       Podpora OZ bude realizovaná na základe skutočných doložených podkladov. 

2.       Ruší sa vytyčovanie, predkladanie a schvaľovanie výziev na projekty. 

3.       Kompetentný orgán vytýči termín k podaniu žiadosti na podporu OZ. 



4.     Kompetentný orgán poskytne OZ podporu do výšky maximálnemu rovnakému pomeru k celkovej 

výške financií pre OZ v príslušnom roku. Najviac však do výšky 10 % zo všetkých prostriedkov (percento 

je len návrh) ??? 

5.       Žiadosť bude obsahovať: 

• Základné informácie OZ (názov, dátum založenia, štatutár, kontaktné údaje,..... ). 

• Oblasť činnosti OZ súvisiaca s ochranou spotrebiteľa 

• Predpokladaný rozpočet OZ na kalendárny rok 

• Vyčíslenie predpokladanej potrebnej podpory 

• iné 

6.       podmienky 

• OZ musí byť registrované minimálne tri roky pred podaním žiadosti 

• Podpora bude poskytnutá len OZ, v ktorom štatutár nie je štatutárom v inom OZ, alebo len 

jednému z týchto OZ 

• Kompetentný orgán vydá pokyn so zoznamom položiek, ktoré súvisia s činnosťou OZ pre 

ochranu spotrebiteľov (zoznam výkonov) 

• Po vyhodnotení žiadosti bude OZ vyzvané k podpisu príslušnej dokumentácie potrebnej k 

čerpaniu. 

• OZ určí bankové spojenie, ktoré musí byť zriadené v bankovom ústave na území SR a bude 

viazané na OZ 

• V termíne do 15 dní bude kompetentným orgánom prevedená realizácia zálohy na účet OZ.  

Záloha bude vo výške najviac 25 % z celkovej sumy podpory. 

• V termíne do 15 dní OZ vypracuje vyhodnotenie čerpania podpory. Podpora môže byť 

vyčerpaná do výšky minimálne 80 % z výšky poskytnutej sumy záloh. Zvyšné 20 % je možné 

čerpať v nasledujúcich obdobiach, pričom táto suma sa považuje za navýšenie zálohy na 

nasledujúce obdobie. Tým sa nestráca nárok na plnú výšku zálohy v ďalšom období. 

Nevyčerpanú časť zálohy je povinné OZ vrátiť na základe výzvy. Pri nevyčerpaní zálohy a jej 

vrátení nezaniká právo čerpať ďalšiu časť záloh. 

7.       kompetentný orgán vypracuje tlačivá: 

• žiadosť o poskytnutie podpory 

• vyhodnotenie čerpania zálohy podpory za príslušné obdobie 

• vyhodnotenie čerpania záloh za celé obdobie 

• oznámenie o čerpaní časti zálohy v nasledujúcom období 

• zoznam položiek oprávneného čerpania podpory 



V tomto materiáli sa nezaoberám, kto bude financie prideľovať. Buď to bude ako doteraz, môže túto 

kompetenciu dostať napr. štátny tajomník, viem si predstaviť aj MF SR, prípadne úrad splnomocnenca, 

ako by sa to vyriešilo týmto smerom, takže návrh je z pohľadu kompetentného orgánu univerzálny. 

 

Niektoré konkrétne čísla a percentá sú len „nástrel“, treba s nimi pracovať. Zoznam položiek čerpania 

musíme vypracovať a navrhnúť MY. Každé zo združení Iniciatívy má iné skúsenosti, inú činnosť, iné 

požiadavky a potreby, takže tam navrhnite za seba čo si myslíte, že je vhodné. 

 

Celý tento projekt však musíme podporiť snahou primäť kompetentných navýšiť súčasný stav finančnej 

podpory so vzorovým prepočtom na okolité štáty napr. ČR. 

 

S niečím treba začať. 

 

·         Poštovné (asi budeme limitovať) 

·         Príspevok na telekomunikačné služby paušálne (mobil, internet) 

·        Preukázateľné dopravné náklady (musíme vyšpecifikovať, aby si niekto nedával preplácať všetko 

čo precestuje 

·         Občerstvenie 

·         Príspevok na nájom a služby súvisiace 

·         Kancelárske potreby 

·         Vydavateľská činnosť 

·         Odmeny lektorom 

 

P. Stupavská pripravte si aj k svojim zastupovaniam položkovito (doprava, strata času, kancelárske 

potreby, poštovné ap.) budete to vedieť asi najlepšie. Taktiež poprosím aj ostatných, aby svoje činnosti 

rozpoložkovali, aby sme mali s čím prísť. 

 

K súdnym konaniam: 

• podnet spotrebiteľ - prevzatie, analýza prípadu a rozhodnutie o spôsobe riešenia prípadu – 

hodinovo 

• žaloba voči spotrebiteľovi - prevzatie, analýza prípadu a rozhodnutie o spôsobe riešenia 

prípadu – hodinovo 

• mimosúdne: vypracovanie návrhov na mimosúdnu dohodu, komunikácia s predajcom / 

dodávateľom, uzavretie mimosúdnej dohody – hodinovo 



• súdne: vypracovanie žaloby, vyjadrenia k žalobám smerovaných voči spotrebiteľom, odpory 

proti platobným rozkazom, námietky a návrhy v exekúciách, odvolania + vyjadrenia, dovolania 

+ vyjadrenia, ústavné sťažnosti + vyjadrenia (počty nie sú vopred zrejmé), zastupovanie 

v dobrovoľných dražbách, bezplatné zabezpečenie advokátov, iné – hodinovo alebo paušálne 

• pojednávania (počet pojednávaní nie je vopred známy) – hodinovo alebo paušálne 

• cesta na pojednávanie: strata času, cestovné (počet km), náklady na pohonné hmoty 

a základné náhrady za použitie motorového vozidla (cesta verejnými hromadnými 

prostriedkami nepripadá do úvahy z dôvodu časovej tiesni) 


