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Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 10 
ods. 1 písm. a) a § 10 ods. 2 písm. b) zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 
 
 

vydáva 
podľa ustanovení § 17 a 18 zákona 

 
 

Všeobecnú licenciu 
 

 
na prevádzkovanie kartových hier pokrového typu prevádzkovaných mimo kasína, pri ktorých hráči hrajú 

jeden proti druhému 

                            Číslo: MF/017243/2017-622 
 
Táto všeobecná licencia (ďalej len „licencia“) oprávňuje právnické osoby so sídlom na území Slovenskej republiky 
prevádzkovať na území Slovenskej republiky za podmienok uvedených v tejto licencii a v zákone kartové hry 
pokrového typu prevádzkované mimo kasína, pri ktorých hráči hrajú jeden proti druhému (ďalej len „kartové hry 
mimo kasína“). 

 
 
 

Článok 1 
Všeobecné ustanovenia 

 
(1) Táto licencia sa vzťahuje na prevádzkovanie kartových hier mimo kasína na akomkoľvek stole, vrátane 

stola vybaveného elektronikou. 
(2) Túto licenciu vydáva ministerstvo na dobu neurčitú pre vopred neurčený počet právnických osôb, ktoré 

po splnení podmienok uvedených v zákone a v tejto licencii môžu prevádzkovať kartové hry mimo 
kasína. 
 
 
 

Článok 2 
Náležitosti oznámenia kartových hier mimo kasína podľa § 19 ods. 2 zákona 

 
(1) Oznámenie podľa § 19 ods. 2 zákona (ďalej len „oznámenie“) musí obsahovať aj tieto ďalšie náležitosti 

 
a) označenie a adresy prevádzok, v ktorých sa budú kartové hry mimo kasína prevádzkovať a ich 

prevádzkový čas, 
b) počet stolov v jednotlivých prevádzkach, druh a popis stola, 
c) výšku poplatku spojeného s účasťou na kartovej hre mimo kasína. 

 
 
 



(2) Ak sa bude organizovať aj turnaj, oznámenie musí obsahovať aj tieto ďalšie náležitosti 
 

a) typ a názov turnaja, 
b) popis turnaja, 
c) termín začatia turnaja a predpokladanú dobu trvania turnaja, 
d) počet stolov prevádzkovaných pri turnaji, 
e) minimálny a maximálny počet hráčov, ktorí sa môžu turnaja zúčastniť, 
f) výšku dotácie turnaja, 
g) výšku poplatku za účasť hráča v turnaji. 

 
(3) Súčasťou oznámenia sú aj tieto ďalšie náležitosti 

 
a) určenie fyzickej osoby zodpovednej za prevádzkovanie kartových hier mimo kasína, spĺňajúcej 

požiadavky podľa čl. 5 ods. 1 až 4, 
b) doklad o vzdelaní a odborný životopis fyzickej osoby podľa písmena a) vrátane čestného 

vyhlásenia o pravdivosti údajov uvedených v životopise, pričom podpis na čestnom vyhlásení 
musí byť úradne osvedčený, 

c) meno, priezvisko a dátum narodenia zodpovedných zástupcov podľa čl. 5 ods. 4, 
d) doklad o zaplatení správneho poplatku. 

 
 

Článok 3 
Náležitosti herného plánu a spôsob označovania stolov 

 
(1) Herný plán kartových hier mimo kasína obsahuje aj tieto ďalšie náležitosti: 

 
a) názov a sídlo prevádzkovateľa kartových hier mimo kasína, 
b) druh prevádzkovaných kartových hier mimo kasína, 
c) stanovenie maximálneho počtu hráčov, ktorí môžu hrať pri jednom stole,  
d) spôsob a pravidlá nákupu a spätného predaja žetónov, ak sa využívajú na uskutočňovanie 

vkladov a vyplácanie výhier v kartových hrách mimo kasína, 
e) minimálnu a maximálnu výšku poplatku spojeného s účasťou na kartovej hre mimo kasína, 
f) spôsob a lehotu uplatnenia nároku na výhru, 
g) možnosti vrátenia poplatku spojeného s účasťou na kartovej hre mimo kasína. 

 
(2) Stoly používané pri prevádzkovaní kartových hier mimo kasína musia byť označené evidenčným štítkom 

vydaným podľa § 19 ods. 5 zákona na viditeľnom mieste. Bez označenia stola evidenčným štítkom 
nemožno stôl prevádzkovať. 

 
 

Článok 4 
Spôsob a lehota uloženia finančnej zábezpeky a úhrady odvodov 

   
(1) Právnická osoba, ktorá chce prevádzkovať kartové hry mimo kasína podľa tejto licencie je povinná uložiť 

na účet daňového úradu miestne príslušného podľa jej sídla finančnú zábezpeku podľa § 36 ods. 4 
písm. i) zákona. Finančnú zábezpeku je táto právnická osoba povinná uložiť najneskôr deň pred 
podaním oznámenia podľa § 19 zákona. Finančnú zábezpeku alebo jej časť možno uvoľniť len 
s predchádzajúcim písomným súhlasom ministerstva podľa § 36 ods. 2 zákona. 

(2) Odvod podľa § 37 ods. 1 písm. m) zákona uhrádza prevádzkovateľ kartových hier mimo kasína do  
piatich dní od doručenia potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti podľa § 19 ods. 3 zákona na účet 
daňového úradu, ktorý toto potvrdenie vydal. 

(3) Ak odvod podľa odseku 2 za príslušný stôl prevádzkovateľ kartových hier mimo kasína uhradil, považuje 
sa za uhradený aj v prípade oznámenia o zmene adresy umiestnenia tohto stola počas pôvodne 
oznámeného obdobia. 

 



 
 
 

Článok 5 
Požiadavky, ktoré musia spĺňať fyzické osoby zodpovedné za prevádzkovanie kartových hier mimo 

kasína 
 

(1) Fyzickou osobou zodpovednou za prevádzkovanie kartových hier mimo kasína môže byť len fyzická 
osoba vykonávajúca funkciu štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu právnickej osoby, 
ktorá chce prevádzkovať alebo už prevádzkuje kartovú hru mimo kasína. 

(2) Fyzická osoba zodpovedná za prevádzkovanie kartových hier mimo kasína musí byť odborne spôsobilá. 
(3) Za odborne spôsobilú sa na účely tejto licencie považuje fyzická osoba, ktorá má úplné stredoškolské 

vzdelanie a ročnú prax v oblasti hazardných hier. 
(4) Odborne spôsobilá fyzická osoba zodpovedná za prevádzkovanie kartových hier mimo kasína je 

povinná písomne určiť zodpovedných zástupcov, ktorí zabezpečujú riadny priebeh kartových hier mimo 
kasína a ktorí musia byť prítomní v prevádzke počas prevádzkovania kartovej hry mimo kasína.  

 
 
 

Článok 6 
Spôsob, rozsah a doba archivácie dokladov 

 
(1) Prevádzkovateľ kartových hier mimo kasína je povinný archivovať v listinnej forme tieto doklady: 

 
a) oznámenie s náležitosťami podľa § 19 ods. 2 zákona a podľa článku 2 tejto licencie, 
b) údaje o prijatých vkladoch, vyplatených výhrach a poplatkoch za účasť na hazardnej hre podľa 

§ 35 ods. 18 zákona. 
 

(2) Prevádzkovateľ kartových hier mimo kasína archivuje doklady podľa odseku 1 nasledujúcich päť rokov 
po skončení roka, v ktorom prevádzkoval kartové hry mimo kasína. 
 

 
Článok 7 
Platnosť 

 
Táto licencia nadobúda platnosť 1. januára 2018. Nadobudnutím platnosti tejto licencie sa zrušuje 

všeobecná licencia na prevádzkovanie kartových hier pokrového typu prevádzkovaných mimo kasína, pri ktorých 
hráči hrajú jeden proti druhému č. MF/10760/2010-622.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Ing. Radko Kuruc, PhD., v. r.  
                štátny tajomník 
 

 


