
Európske spotrebiteľské centrá (ESC) poskytujú bezplatné informácie, poradenstvo a pomoc v prípade
problémov súvisiacich s cezhraničným nakupovaním v EÚ, Nórsku a na Islande. V každej z týchto krajín
majú kanceláriu. 

Kontakt:
Európske spotrebiteľské centrum
Mierová 19
SK - 827 15 Bratislava 212

Tel.: 02/4854 2019
e-mail: info@esc-sr.sk
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 Rekreačné služby a kultúra     Doprava     Odevy a 
obuv     Zariadenia, vybavenie domácnosti a bežná 
údržba domácnosti     Komunikácia

5 najčastejších oblastí sťažností
Slovenskí spotrebitelia

Slovenskí obchodníci

Kde sa vyskytuje najviac sťažností

EURÓPSKE SPOTREBITEĽSKÉ CENTRUM V SR

Slovenskí spotrebitelia sa 
sťažujú na obchodníka z 
inej európskej krajiny
Vzťahy s piatimi najčastejšími inými 
európskymi krajinami (spotrebiteľské 
prípady na Slovensku)
 1 Česká republika 36,0 %
 2 Nemecko 12,4 %
 3 Poľsko 9,4 %
 4 Rakúsko 8,3 %
 5 Maďarsko 7,2 %

Európski spotrebitelia sa 
sťažujú na slovenských 
obchodníkov
Vzťahy s piatimi najčastejšími inými
európskymi krajinami (obchodník 
so sídlom na Slovensku)
 1 Rakúsko 19,3 %
 2 Maďarsko 15,8 %
 3 Švédsko 13,8 %
 4 Česká republika 12,8 %
 5 Poľsko 5,7 %

Pripomíname si 10. výročie ECC-Net10
rokov

Spolufinancované
Európskou úniou

ESC vo vašej krajine:

 informuje o vašich právach vyplývajúcich z 
 európskych a vnútroštátnych predpisov o ochrane 
 spotrebiteľa,
 poskytuje poradenstvo o možných spôsoboch 
 riešenia vašej spotrebiteľskej sťažnosti,
 pomáha riešiť sťažnosti s obchodníkmi priateľským 
 spôsobom po nákupe zo zahraničia,
 odporúča spotrebiteľovi príslušný orgán, ak ESC 
 nevie pomôcť.
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radíme európskym

spotrebiteľom



Nižšie vám prinášame niekoľko príkladov, v ktorých 
Európske spotrebiteľské centrum na Slovensku pomohlo 
spotrebiteľom pri domáhaní sa svojich práv.
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Na všetko je kľúč

Pán Kristián z Rimavskej Soboty si na internete 
od českého obchodníka objednal licenčný 
kľúč k softvéru, predajca však po zaplatení 
prestal reagovať na akékoľvek výzvy.

Pán Kristián síce za službu riadne zaplatil, 
licenčný kľúč mu však nebol doručený. Na 
obchodníka neplatili e-maily, listy ani 
telefonáty, dokonca prestala fungovať aj jeho 
internetová stránka. Pán Kristián bol už zúfalý, 
hľadal ďalšie možnosti až jednu našiel na 
internetovej diskusii.

Odpoveďou na jeho ťažkosti bolo Európske 

spotrebiteľské centrum na Slovensku (ESC v 
SR). Vyplnil formulár na ich stránke a po 
niekoľkých dňoch ho kontaktovali zástupcovia 
organizácie. Za pár týždňov ho oslovil priamo 
český obchodník s ponukou vrátenia peňazí. 
To však Kristiánovi nevyhovovalo, pretože 
potreboval licenčný kľúč. Po niekoľkých 
ďalších ťahaniciach a intervenciách ESC v SR 
mal Kristián kľúč „v ruke". „Služby ESC v SR by 
som určite využil znova, ale dúfam, že ich už 
nebudem potrebovať," uviedol Kristián.
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Mäkké pristátie nakoniec

Až na Kubu sa vydala pani Irena z Kanianky pri 
Prievidzi. Zájazd, ktorý si kúpila od českej 
spoločnosti na internete, začal problémami. 
Nakoniec však všetko dobre dopadlo.

Lietadlo malo vo vzduchu problémy a muselo 
s pasažiermi núdzovo pristáť, pričom cestujúci 
čakali na náhradný spoj viac ako 24 hodín, čo 
im skrátilo dovolenku o jeden celý deň. 
Cestovná kancelária na mieste ponúkla 
účastníkom zájazdu náhradu vo výške 30 USD, 
čo považovali za nedostatočné.

Po návrate domov sa rozhodli riešiť túto 

záležitosť ďalej. Celú vec komplikovalo aj to, že 
zájazd síce kúpili od českej �rmy, ale organizá-
torom bola rakúska �rma Neckermann. 
Nasledoval tradičný kolotoč e-mailov a 
telefonátov, avšak ani to neviedlo k 
uspokojivému riešeniu reklamácie.

Pani Irena sa teda obrátila priamo na 
Slovenskú obchodnú inšpekciu, ktorá ju 
nasmerovala na ESC v SR. Táto organizácia 
zareagovala promptne a jej prípad  do 
jedného mesiaca vyriešila. O mesiac mala pani 
Irena adekvátnu �nančnú náhradu na svojom 
bankovom účte.

In
te

rn
et

ov
é 

ná
ku

py

Peniaze nakoniec našli svojho adresáta

U overeného belgického obchodníka si pán 
Marek, numizmatický zberateľ a fanatik, 
objednal mince v hodnote 600 EUR. Tie ale 
vôbec neprichádzali a neprichádzali...

Marek pred Vianocami urobil objednávku v 
hodnote 600 EUR. Od obchodníka už 
nakupoval niekoľkokrát, a tak sa mu zdalo 
všetko v najlepšom poriadku. Keď však 
zásielka nepristála pod vianočným 
stromčekom a pošta ju nedoručila ani po 
mesiaci, napísal obchodníkovi.

Zistilo sa, že zásielka sa stratila, no našťastie 
bola poistená. Predajca sa ale zdráhal vrátiť 

celú kúpnu cenu. Argumentoval tým, že bola 
poistená len na 500 eur, a preto môže vrátiť 
len takúto sumu. Navyše ju chcel vrátiť, až keď 
kuriérska spoločnosť objasní, ako ku strate 
došlo. Prebehla teda séria e-mailovej a 
telefonickej komunikácie, avšak ani tá nikam 
neviedla. Nakoniec už belgický obchodník 
nereagoval vôbec.

Na súd som sa určite obracať nechcel, najmä 
kvôli zdĺhavému procesu a neistému výsledku. 
Hľadal som pomoc všade, nakoniec som 
narazil aj na stránky Európskeho 
spotrebiteľského centra. Poslal som všetky 
dokumenty, a za dva týždne som sa už 
radoval, pretože mi vrátili peniaze za 
objednávku.
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