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Názov projektu: „Rozvoj kľúčových kompetencií dospelých prostredníctvom 

inovačného programu vzdelávania spotrebiteľov“  

Číslo zmluvy: 2018-1-SK01-KA204-046393 

 

Prípadová štúdia  - Reklamácie 

 

Dve sestry Jana a Dana sa pripravujú na svatbu priateľky Izabely. Spoločne rozmýšľajú 

o tom, aké modely šiat si vyberú,  aká  obuv je vhodná, aké doplnky do kompletného 

oblečenia  potrebujú. Na rad samozrejme prichádzajú aké výdavky si môžu dovoliť. Veď 

rozpočet na túto svatobnú udalosť podľa nich nemôže pokrývať celoročné úspory.   

Svatba sa blíži a tak mesiac pred jej termínom sa vyberú na nákup do obchodov. Prešli 

viacero obchodov, ale najviac sa im pozdávali šaty v špecializovanom obchode so svatobnými 

šatami. Vybrali si podľa vkusu nádherné dlhé šaty, v zelenej a čiernej farbe, ktoré   pri skúšaní 

im padli ako šité na mieru.   V tomto obchode si zakúpili aj malé kabelky a topánky. Šťastné 

odchádzali domov, pretože sa nestáva často, že v jednom obchode nakúpili všetko podľa 

vlastného výberu.  

Deň svatby sa blížil. Jana a Dana  si všetky veci doma pred zrkadlom ešte raz vyskúšali 

a uistili sa, že si dobre vybrali a na svatbu sú vhodne oblečené.   Svatobný deň prebiehal 

podľa tradícií a po slávnostnom úvode nasledovala tanečná zábava. Moderná hudba 

a mládenci nenechali Janu a Danu dlho sedieť. Vyzvŕtané v rytme hudby sa vrátili na svoje 

miesta a spozorneli. Pod stoličkami a na parkete sa nachádzalo množstvo flitrov v zelenej 

a čiernej farbe.  Do konca svatobnej hostiny  zostalo na podlahe viac ako polovica flitrov. 

Uvedomili si, že ten výber nebol najšťastnejší, pretože tieto šaty im nevydržai ani na jedno 

celé použitie.  

„Čo budeme robiť?“ 

Šaty neboli lacné a zostal nám problém. Kde začať? Prvé čo ich napadlo bolo zájsť do 

obchodu, kde ich kúpili.  Predavačka ich síce milo privítala, ale upozornila ich, že je to ich 

problém, pretože so šatami vraj nešetrne zaobchádzali. Zosmutneli a rozmýšľali čo ďalej, 

pretože sa necítili vinné za nešetrné zaobchádzanie. Zverili sa spolužiačkam  a tie mali na vec 

iný názor. Potvrdili, že toto nemôžu tak nechať, pretože šaty nie sú určené na jedno použitie. 

Upozornili ich, že každý výrobok alebo službu  možno reklamovať.  Treba to urobiť v určenej 
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dobe od zakúpenia a podľa predpisov, ktoré platia na ochranu spotrebiteľa.  Väčšina 

predpisov na ochranu spotrebiteľa je dokonca spoločná vo všetkých krajinách Európskej únie. 

A tak sa dievčatá vrátili do obchodu s cieľom reklamovať šaty. Predavačka ich opäť privítala 

s úsmevom, ale s rovnakým, negatívnym  výsledkom. Škodu si spôsobili sami nešetrným 

zaobchádzaním. S výsledkom opäť bežali  za svojimi skúsenejšími spolužiačkami. Tie sa im 

vysmiali z toho, ako ich ľahko predavačka už druhýkrát odbila. Kázali im otvoriť internet 

a naštudovať si, čo majú vedieť o reklamáciách. Za svoje peniaze majú dostať tovar, ktorý 

musí vydržať bežné opotrebenie. A ak tovar, teda šaty nevydržali ani jedno použitie,   musia 

tento problém riešiť ako reklamáciu.  Reklamácia musí byť zdokumentovaná, ale to si musia 

Jana a Dana naštudovať akým spôsobom. Ináč môžu aj po tretí raz odísť z obchodu s tým, že 

v rukách im zostanú nepoužiteľné šaty, ktoré vôbec neboli lacné.  

1. Kde urobili dievčatá chybu? 

2. Čo by ste im odporúčali Vy?  

3. Kde nájdu informácie o reklamáciách ?  

4. Ako by mali dievčatá pokračovať? 

5. Zostavte praktické rady ako postupovať pri riešení  reklamácií. 

 

PRÍLOHA 

 

Otázka 1 - Kde urobili dievčatá chybu? 

Dievčatá ako spotrebiteľky mali poznať základné pravidlá, ktoré musia dodržiavať, aby si 

mohli uplatňovať svoje spotrebiteľské práva. Poznanie zákonov  má priamy a konkrétny 

hmatateľný vplyv na každodenný život spotrebiteľov v Európskej únii. Práva spotrebiteľov sú 

upravené zmluvami  medzi spotrebiteľmi a obchodníkmi,  uplatňujú v celej Európskej únii  

a vymedzujú základné práva spotrebiteľov. Patria sem napríklad právo na informácie, 

uplatnenie reklamácie, náhradu škody, vzdelávanie,  ochranu   zdravia, bezpečnosti a ekonomických 

záujmov, či na podávanie podnetov a sťažností orgánom dozoru. Práva spotrebiteľov v zákonoch 

zabezpečujú, že práva  spotrebiteľov nebudú  porušované, oslabované, ale presadzované.  

Otázka 2 - Čo by ste im odporučili? 

Musia sa sťažovať( reklamovať ) v obchode, kde si zakúpili chybný tovar. V prípade 

reklamácie im musí predajca na požiadanie poskytnúť písomné potvrdenie o tom, v akom 

rozsahu je chybný tovar a ako dlho ho vlastnia. Predávajúci im musí poskytnúť písomné 

potvrdenie - reklamačný protokol - kde bude reklamácia prijatá, jeho obsah a predovšetkým 

spôsob ako ju uplatňuje.  

Dvojročná záručná doba začína plynúť ihneď po prijatí tovaru. Ak má váš tovar v priebehu 

týchto 2 rokov pokazí, obchodník vám vždy musí poskytnúť riešenie. V niektorých krajinách 

EÚ máte tiež právo požiadať výrobcu o nápravu. 

▪ Ak sa váš produkt pokazí v priebehu prvých dvanástich mesiacov, predpokladá sa, 

že problém nastal pri prijatí tovaru, pokiaľ obchodník nedokáže opak. Preto máte právo na 
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bezplatnú opravu alebo výmenu, alebo vám môže byť ponúknutá zľava z ceny alebo vrátenie 

vašich peňazí ak sa to ukáže ako príliš náročné alebo nákladné. 

▪ Ak sa váš produkt rozpadne aj po 6 mesiacoch, máte stále právo na bezplatnú 

opravu alebo výmenu vášho tovaru alebo aspoň na zníženie ceny alebo vrátenie vašich peňazí. 

Možno však budete musieť dokázať, že problém existoval pri prijatí tovaru. 

Je dobré uchovávať záznamy o všetkých charakteristických vlastnostiach a prísľuboch o tom, 

ako mal produkt alebo služba vyzerať a fungovať. Obchod vás môže požiadať o doklad o 

kúpe a konzultovať, či je to menej závažný alebo závažný problém,  určiť opravu, výmenu 

alebo vrátenie peňazí. Ak chcete uplatniť svoje práva na opravu, výmenu alebo vrátenie, 

musíte predložiť doklad o kúpe.Potvrdenie môže mať formu: 

• daňová faktúra, 

• pokladňa alebo ručne písomný doklad. 

• výpis z kreditnej alebo debetnej karty, 

• potvrdenie alebo referenčné číslo pre telefónne alebo internetové platby, 

• záručný list zobrazujúci údaje o dodávateľovi alebo výrobcovi a dátum a sumu nákupu, 

• sériové alebo výrobné číslo spojené s nákupom v databáze dodávateľa alebo výrobcu, 

• kópia alebo fotografia potvrdenky. 

Otázka 3 - Kde nájdeme informácie o reklamáciách ? 

Ak chcete získať podrobnejšie informácie o svojich právach podľa vnútroštátnych právnych 

predpisov, prečítajte si osobitné pravidlá týkajúce sa právnych záruk a obchodných záruk v 

krajine, v ktorej ste výrobok zakúpili: 

Vyberte svoju krajinu: 

https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/guarantees-

returns/index_en.htm#country 

https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/guarantees-

returns/slovakia/index_sk.htm 

Ak sa ukáže, že tovar, ktorý ste kúpili kdekoľvek v Európskej únii je chybný alebo nevyzerá 

alebo nefunguje tak ako je inzerovaný, predajca ho musí opraviť alebo vymeniť bezplatne 

alebo vám poskytnúť zníženie ceny alebo úplnú náhradu. O čiastočnú alebo úplnú refundáciu 

môžete zvyčajne požiadať,  ak nie je možné tovar opraviť alebo vymeniť. Podľa pravidiel EÚ 

v oblasti ochrany spotrebiteľa máte vždy právo na bezplatnú minimálnu dvojročnú záruku, 

a to bez ohľadu na to, či ste tovar kúpili v obchode, online alebo prostredníctvom predaja na 

diaľku, napríklad z katalógu alebo telefonicky. Táto dvojročná záruka je vašim minimálnym 

právom, vnútroštátne právne predpisy vo vašej krajine vám však môžu poskytnúť 

ďalšiu, mimoriadnu ochranu. 

https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/guarantees-returns/index_en.htm#country
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/guarantees-returns/index_en.htm#country
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/guarantees-returns/slovakia/index_sk.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/guarantees-returns/slovakia/index_sk.htm
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https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/shopping-consumer-

rights/index_sk.htm#faulty-goods-2 

 

Otázka 4 - Ako by mali pokračovať? 

Ak sa tovar pokazí v priebehu prvých dvanástich mesiacov, predpokladá sa, že problém nastal 

pri prevzatí  tovaru, pokiaľ obchodník nedokáže opak. Preto ak je  právo na bezplatnú opravu 

alebo výmenu tovaru, alebo ak sa ukáže, že je to príliš náročné alebo nákladné, môže byť 

spotrebiteľovi ponúknutá znížená cena (pri pôvodnom nákupe) alebo vrátenie vašich peňazí. 

Obchodník musí vždy poskytnúť riešenie. V niektorých krajinách EÚ môžu spotrebitelia 

požiadať o riešenie výrobcu. Podrobnejšie informácie o   právach podľa vnútroštátnych 

právnych predpisov sú uvedené na : 

https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/guarantees-

returns/slovakia/index_sk.htm 

Časový rámec na uplatnenie reklamácie je 30 dní. Dostupné prostriedky nápravy závisia od 

povahy chýb výrobku. Po uplynutí 30 dní má spotrebiteľ práva, ako keby boli chyby 

neodstrániteľné. 

▪ Odstrániteľné chyby - Ak sa dá chyba odstrániť, spotrebiteľ môže požiadať o jej bezplatné a 

čo najrýchlejšie odstránenie. Obchodník by mal chyby bezodkladne odstrániť. Spotrebiteľ 

môže namiesto odstránenia chyby požiadať o výmenu výrobku, okrem prípadov, keď by 

náklady vyplývajúce z takejto výmeny boli vzhľadom na povahu a závažnosť chyby príliš 

vysoké. Obchodník má vždy možnosť namiesto odstránenia chýb chybný tovar vymeniť, 

pokiaľ tým spotrebiteľovi nespôsobí vážne ťažkosti. 

▪ Neodstrániteľné chyby- Ak sa chyba odstrániť nedá, alebo ak ide o chybu, ktorá sa odstrániť 

dá, ale vyskytuje sa na viacerých miestach (viac ako dvakrát), alebo ak má výrobok viaceré 

chyby (3 a viac chýb naraz), môže spotrebiteľ žiadať o výmenu výrobku alebo o finančnú 

náhradu. V prípade ďalších neodstrániteľných chýb (ktoré však nebránia použitiu tovaru) 

môže spotrebiteľ požiadať o primeranú zľavu z kúpnej ceny. 

Kto musí dokázať prítomnosť/neprítomnosť chyby výrobku a dokedy tak musí urobiť? 

Predávajúci musí počas prvého roka po dodaní výrobku preukázať, že tovar nebol chybný 

(tzv. „presun dôkazného bremena") tak, že zaplatí za odborný posudok a poskytne kópiu 

spotrebiteľovi. Po uplynutí tejto lehoty už musí chybu výrobku preukázať spotrebiteľ. 

Je možné obrátiť sa na nezávislý skúšobný orgán, ktorý môže pomôcť s hľadaním 

dôkazu o chybe výrobku? 

Spotrebiteľ môže na vlastné náklady požiadať o stanovisko nezávislého odborníka s cieľom 

dokázať existenciu chyby výrobku. 

 

Užitočné zdroje : https://www.zakonypreludi.sk/zz/2007-250 

https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/shopping-consumer-rights/index_sk.htm#faulty-goods-2
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/shopping-consumer-rights/index_sk.htm#faulty-goods-2
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/guarantees-returns/slovakia/index_sk.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/guarantees-returns/slovakia/index_sk.htm
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2007-250
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Otázka 5 - Zostavte praktické rady ako postupovať pri riešení  reklamácií. 

Spotrebiteľom odporúčame zostať chladným a nájsť všetky potrebné informácie podľa 

situácie.  

• Získať čo najviac informácií a skúseností od svojich rodičov, priateľov, a najbližšieho 

okolia. 

• Informácie a skúsenosti   získať  aj s využitím internetu. 

• Požiadať o pomoc  spotrebiteľské združenie, 

• Využiť mimosúdne riešenie sporov.  

 

                                                                                                Mgr. Božena Stašenková, PhD. 


