
Por. 

číslo

Otázka Ustanovenie zákona Bližšie odôvodnenie predloženia otázky Odpoveď

1

Je potrebné zo strany prevádzkovateľa hazardnej hry si 

dať schváliť herný plán osobitne kvôli zmene zákona č. 

171/2005 Z. z.  o hazardných hrách a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len "zákon"), ak do zmeny zákona jeho 

herný plán obsahoval okrem iného aj lehoty na 

uplatnenie reklamácie a spôsobu a lehoty na jej 

vybavenie?

§ 2 písm. c), § 58m ods. 12

Zákon neurčuje postup, ak herný plán prevádzkovateľa hazardnej hry 

spĺňa všetky náležitosti § 2 ods. c) zákona už pred jeho účinnosťou. 

Ak herný plán schválený povoľujúcim orgánom už spĺňa všetky 

náležitosti ustanovené v § 2 písm. c) zákona, nie je potrebné ho 

opätovne predložiť povoľujúcemu orgánu. 

2

Ako sa dozvedia daňové úrady príslušné podľa sídla 

prevádzkovateľa hazardnej hry v prípade všeobecných 

licencií, že si prevádzkovatelia hazardnej hry splnili 

svoju povinnosť doplniť herný plán podľa § 2 písm. c) 

zákona.  Je potrebné zo strany prevádzkovateľa  

hazardnej hry túto zmenu oznamovať MF SR aj 

miestne prislušnému DÚ? § 2 písm. c), § 58m ods. 12

Podľa § 58m zákona sú prevádzkovatelia hazardnej hry na základe 

všeobecnej licencie povinní predložiť  zmenu herného plánu MFSR, 

ktoré vydáva všeobecné licencie. Podľa § 19  zákona právnická osoba 

predkladá herný plán miestne príslušnému DÚ podľa sídla, ktorý ho 

následne označí odtlačkom úradnej pečiatky a dátumom zhodným s 

dátumom vydania potvrdenia. Kedže ide o zmenu údajov v dokladoch, 

ktoré sú súčasťou oznámenia je tento úkon spoplatnený  podľa zákona 

145/1995 položka 140d). 

Podľa § 58m ods. 12 zákona boli prevádzkovatelia hazardnej hry 

povinní do 31. januára 2017 predložiť upravený herný plán MF SR, ak 

tento k dátumu účinnosti novely nespĺňal všetky náležitosti ustanovené 

v § 2 písm. c) zákona. MF SR následne schválený herný plán zašle 

miestne príslušnému daňovému úradu, ktorý ho už neoznačuje, pretože 

už bol opatrený pečiatkou MF SR ako schvaľovateľa (miestne príslušný 

daňový úrad označuje herný plán v prípade vydania  potvrdenia o 

splnení si oznamovacej povinnosti pri prevádzkovaní hazardnej hry na 

základe všeobecnej licencie). Správny poplatok sa v tomto prípade 

uhrádza  MF SR za úkon správneho orgánu súvisiaci s vydaním 

rozhodnutia (položka 140 písm. d) sadzobníka správnych poplatkov).

3

Môžu sa v herni okrem výherných prístrojov, 

technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi a 

videohier prevádzkovať aj iné druhy hazardných hier ?

§ 2 písm. o)

V znení zákona účinnom do 31.12.2016 neboli v § 2 písm.o) zákona 

vymedzené druhy hazardných hier.

Zákon ustanovuje, že hazardné hry prevádzkované prostredníctvom 

výherných prístrojov, prostredníctvom technických zariadení 

obsluhovaných priamo hráčmi a videohier môžu byť prevádzkované 

výlučne v herni. Zákon však nezakazuje prevádzkovanie aj iných druhov 

hazardných hier v herni, preto v herni okrem vymenovaných druhov 

hazardných hier podľa § 2 písm. o)  zákona môžu byť prevádzkované aj 

iné druhy hazardných hier (napr. kurzové stávky, číselné lotérie).    

4

Čo sa rozumie pod pojmom hazardná hra dostupná na 

území SR v prípade hazardnej hry ponúkanej 

prostredníctvom internetu, ak je server fyzicky 

umiestnený mimo územia SR a doména nemá príponu 

SK a v prípade, ak sa server fyzicky nachádza mimo 

územia SR a doména má príponu SK.  
§ 2 písm. t) a u)

V praxi je časté, že servery sú umiestnené mimo územia SR, čo sa vie 

aj cez internet preukázať a v prípade mobilných ineternetov je možné 

sa zúčasniť na hazardnej hry cez slovenských poskytovateľov internetu 

mimo územia SR. 

Dostupnosťou hazardnej hry na území SR sa rozumie možnosť prístupu 

hráča k hazardnej hre a zúčastnenia sa na hazardnej hre na území 

alebo z územia SR. V prípade hazardných hier ponúkaných cez internet 

sa dostupnosťou hazardnej hry na území SR rozumie možnosť 

pripojenia sa hráča k webovej stránke resp. aplikácii s príslušnou hrou 

prostredníctvom nejakého zariadenia z územia SR, aj keď sa hrací 

alebo iný technický server umožňujúci prevádzkovanie hazardnej hry 

fyzicky nachádza mimo územia SR.



5

Hazardné hry možno prevádzkovať len na základe 

licencie udelenej alebo vydanej podľa tohto zákona, za 

podmienok ustanovených týmto zákonom ....

§ 3 ods. 3, § 38 ods. 3

Znamená to, že reklamu na ktorej bude komunikované logo a adresa 

spoločnosti vrátane hazardných hier v zmysle platnej licencie (napr. 

americká ruleta, blackjack, výherné pristroje,...) je možné umiestnovať 

aj mimo priestorov kasína na verejne viditeľných miestach? Reklamu, 

na ktorej bude napr. slogan hraj a vyhraj, nebude tam však 

komunikované, že čo je možné vyhrať, je možné umiestňovať aj mimo 

priestorov kasína na verejne viditeľných miestach? (napr. outdorová 

reklama, reklama v printových mediách, reklama v rádiu, distribúcia 

letákov na verejných priestranstvách,...)

Reklamu na propagáciu kasína, na prevádzkovanie ktorého bola 

udelená licencia, je pri dodržaní súladu s podmienkami jeho 

prevádzkovania ustanovenými zákonom, určenými v licencii  a pri 

dodržaní súladu s herným plánom možné ponúkať mimo priestorov 

kasína. Naopak, vzhľadom na to, že kasíno je podľa zákona tiež 

herňou, na vonkajších častiach kasína nesmie byť žiadna svetelná ani 

iná reklama upozorňujúca na existenciu herne nabádajúca na účasť na 

hazardnej hre, ani reklama na podávanie alkoholických nápojov. 

Označenie "kasíno" však prevádzkovateľ kasína smie používať v 

obchodnom mene ako aj na označenie prevádzkarne (§ 25 ods. 6 

zákona).               

6

V prípade prijatia nového všeobecne záväzného 

nariadenia (ďalej len „VZN“) na území obce, môže obec 

vydávať pre rok 2017 licencie na prevádzkovanie 

hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov 

na 1 resp. 2 výherné prístroje v prípade, že nie sú 

umiestňované do herne?

§ 10

Áno, pretože všeobecne záväzným nariadením obce môže obec od 

1.1.2017 regulovať na svojom území len umiestnenie herní.

7

Čo znamená pojem neverejný dozor  nad 

dozorovanými subjektmi ?

§ 13 ods. 2

Dozor nad dozorovanými subjektmi je podľa § 13 ods. 2 zákona 

neverejný.  

Ide o všeobecnú zásadu výkonu dozoru (§ 13 zákona). Znamená to, že 

verejnosť nie je informovaná o plánovanom výkone dozoru, že 

verejnosť sa nezúčastňuje výkonu dozoru, a že verejnosť sa 

neoboznamuje s výsledkami výkonu dozoru; tým nie je dotknuté právo 

na informácie na základe a v rozsahu ustanovenom zákonom o slobode 

informácií.

8

V čom spočíva neverejnosť dozoru nad hazardnými 

hrami?

§ 13 ods. 2

Požiadanie o predloženie občianskeho preukazu v prítomnosti 

viacerých osôb v herni je verejné.

Pri výkone dozoru je vylúčená verejnosť, avšak požadovanie 

predloženia občianskych preukazov od osôb, ktoré hrajú v herni 

hazardné hry za účelom preukázania ich plnoletosti, je oprávneným 

úkonom osoby poverenej výkonom dozoru a takúto situáciu nemožno 

vyhodnocovať ako účasť verejnosti pri výkone dozoru.

9

Čo možno považovať za doklad o doručení správy 

dozorovanému subjektu?
§ 15 ods. 10

Je to len doručenka z pošty? Môže byť dokladom o doručení aj osobné 

prevzatie správy vyznačené na správe?

Zákon neustanovuje formu doručenia, teda nevylučuje aj osobné 

prevzatie správy dozorovaným subjektom. Osobné prevzatie sa vyznačí  

v správe a podpíše dozorovaným subjektom.

10
Je možné pri  výkone dozoru na mieste prizvať 

príslušníkov policajného zboru ?
§ 15 ods. 14

Áno. Poskytnutie ochrany zo strany policajného zboru je však závislé od 

vyhodnotenia situácie orgánom dozoru.



11

Ako bude v praxi prebiehať dozor pod utajenou 

identitou? Dozorovaný subjekt je povinný uhradiť 

orgánu dozoru všetky plnenia v rámci výkonu dozoru 

pri vyhľadávacej činnosti pod utajenou identitou.

§ 15a ods. 5 

Orgán dozoru v rámci výkonu dozoru pri vyhľadávacej činnosti pod 

utajenou identitou bude môcť mať preplatené napr. konzumné? Čo 

môžeme zaradiť pod výraz všetky plnenia?

Zámerom ustanovenia § 15a ods. 5 zákona  nie je preplácanie 

konzumného osobám povereným výkonom dozoru pod utajenou 

identitou zo strany dozorovaného subjetku. Z citovaného ustanovenia 

zákona vyplýva, že dozorovaný subjekt je povinný uhradiť orgánu 

dozoru všetky plnenia vykonané v rámci výkonu tohto dozoru, to 

znamená všetky vykonané vklady do hry, a orgán dozoru recipročne 

vráti dozorovanému subjektu celé plnenie prijaté v rámci výkonu tohto 

dozoru, to znamená príjaté a vyplatené výhry, t.j. všetky vzájomné 

finančné plnenia uhradené a prijaté až do momentu preukázania sa 

poverením na výkon dozoru sa spätne vrátia, a to z dôvodu, že podľa 

citovaného ustanovenia zákona sa tieto vzájomné plnenia od začiatku 

zrušujú zo zákona (ex lege) preukázaním sa osoby poverenej výkonom 

dozoru pod utajenou identitou.              

12

Plánuje Ministerstvo financií SR aktívne kroky 

smerujúce k priamemu osloveniu najväčších subjektov 

identifikovaných ako poskytovateľov zakázaných ponúk 

podľa § 15b zákona s cieľom vyzvať ich na upustenie 

od nedovoleného konania k termínu 1.7.2017?

§ 15b

Dôvod: Prax s uplatňovaním ustanovení nového zákona v ČR ukázala 

formu priamej výzvy Ministerstva financií ČR dotknutým subjektom za 

vôbec najrýchlejšiu a okamžitú elimináciu hlavnej masy daňových 

únikov. Ak by bol postup obdobne účinný a predvídateľný aj na 

Slovensku, ASS by PR kampaňou a aktivitami svojich členov dokázala 

účinne štandardizovať trh a aj predísť vzniku čierneho trhu.

Takúto kompetenciu a povinnosť má v zmysle zákona Finančné 

riaditeľstvo SR. FR SR pred zaradením do zoznamu zakázaných ponúk 

je povinné doručiť poskytovateľovi zakázanej ponuky výzvu na 

ukončenie jej poskytovania s cieľom eliminovať nelegálne 

prevádzkovanie  hazardných hier (prevádzkovanie bez príslušnej 

licencie).

13

Pri prevádzkovaní kartových hier mimo kasína, DÚ 

potvrdí prevádzkovateľovi splnenie oznamovacej 

povinnosti. Platnosť potvrdenia trvá 12 kalendárnych  

mesiacov od vydania potvrdenia. Otázka znie: Ako 

bude v zmysle § 37 zákona platiť prevádzkovateľ 

odvod ak platnosť potvrdenia je cez dva jednotlivé 

roky?

§ 19 ods. 3

Nastavenie predpisu odvodu na kalendárny rok. Platenie odvodu je závislé od dĺžky prevádzkovania kartových hier 

mimo kasína a nie od dĺžky platnosti potvrdenia o splnení oznamovacej 

povinnosti. V oznámení o zámere prevádzkovať kartové hry mimo 

kasína právnická osoba v súlade s § 19 ods. 2 písm. d) zákona 

oznamuje miestne príslušnému daňovému úradu dĺžku prevádzkovania 

hazardnej hry. Od tejto dĺžky závisí v akej výške sa má uhradiť odvod.

14

Na základe ustanovenia  § 19 ods. 4 zákona, ak chce 

prevádzkovateľ pokračovať  v prevádzkovaní hazardnej 

hry na základe všeobecnej licencie - nemusí  predložiť 

miestne príslušnému DÚ žiadne doklady na vydanie 

potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti ? 

§ 19 ods. 4 

Podľa ust. § 19 ods. 4 zákona ak chce prevádzkovateľ hazardnej hry 

pokračovať v prevádzkovaní hazardnej hry na základe všeobecnej 

licencie počas dlhšieho obdobia, ako bolo uvedené v oznámení podľa 

odseku 2 písm. d) zákona, je povinný oznámiť svoj zámer miestne 

príslušnému daňovému úradu najneskôr 15 dní pred dňom ukončenia 

prevádzkovania hazardnej hry. Daňový úrad na základe doručenia 

tohto oznámenia ponechá prevádzkovateľa hazardnej hry zapísaného v 

evidencii prevádzkovateľov hazardných hier na základe všeobecnej 

licencie a vydá potvrdenie tomuto prevádzkovateľovi hazardnej hry o 

splnení oznamovacej povinnosti. T.j. prevádzkovateľ oznámi len svoj 

zámer pokračovať a nemusí oznamovať žiadnu zo skutočnosti 

ustanovenú v ods. 2 cit. § 19 zákona?

Ak chce prevádzkovateľ pokračovať v prevádzkovaní na základe 

všeobecnej licencie oznámi len svoj zámer pokračovať v prevádzkovaní 

hazardnej hry na základe všeobecnej licencie počas dlhšieho obdobia a 

nemusí oznamovať všetky skutočnosti ustanovené v § 19 ods. 2 

zákona. Daňový úrad je povinný vydať potvrdenie o splnení 

oznamovacej povinnosti, vydať predpis o úhrade odvodu  a náväzne 

sledovať úhradu predpísanej výšky odvodu.



15

Musí mať prevádzkovateľ zriadenú dozornú radu v roku 

2017 aj pri žiadosti o vydanie dodatku k individuálnej 

licencii ? 

§ 20 ods.1

Zriadenie dozornej rady K uvedenej povinnosti nie je v zákone prechodné ustanovenie odkedy 

má byť dozorná rada zriadená, avšak ustanovenie platí od 1.1.2017. 

Podľa § 21 ods. 13 zákona na konanie o zmene individuálnej licencie sa 

primerane použijú ustanovenia o udelení individuálnej licencie, pričom 

podľa § 20 ods 1 zákona  žiadosť o udelenie individuálnej licencie môže 

podať spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má zriadenú dozornú 

radu.

16

Ak subjekt (právnická osoba - žiadateľ) podala žiadosť 

na MF SR o vydanie individuálnej licencie na 

prevádzkovanie žrebovej peňažnej lotérie, alebo 

žrebovej peňažno-vecnej lotérie dňa 27.12.2016, t.j. 

konanie sa začalo a neukončilo do 31.12.2016, 

základné imanie žiadateľa musí byť v čase začatia 

konania najmenej vo výške podľa predpisu účinného do 

31.12.2016. Je žiadateľ povinný neskôr navýšiť 

základné imanie podľa predpisu účinného od 

01.01.2017 ?

§ 20 ods. 2 písm. a)

Základné imanie žiadateľa musí byť v čase podania žiadosti o udelenie 

individuálnej licencie najmenej vo výške 33 100 eur, ak bola tákáto 

žiadosť podaná pred 1. januárom 2017. Je žiadateľ povinný po 

01.01.2017 navýšiť základné imanie najmenej na 331 900 eur?

Konanie o udelení takejto licencie začaté a neskončené do 31. 

decembra 2016 sa v prípade tejto náležitosti dokončí podľa predpisu 

účinného do 31. decembra 2016.     

17

 Má obec vyžadovať úradne osvedčený podpis na 

písomnom vyhlásení žiadateľa podľa § 20 ods. 6 písm. 

n) zákona, že umiestnenie herne spĺňa požiadavky 

podľa § 38 ods. 4 zákona?      

§ 20 ods. 6 písm. n), § 38 

ods. 4

Zákon o hazardných hrách takúto povinnosť žiadateľovi neukladá.

18

Ad 1. Právoplatná licencia sa zasiela DU podľa sídla 

prevádzkovateľa, čiže je to podľa sídla z výpisu OR 

alebo podľa sídla prevádzky, v ktorej sa prístroje budú 

prevádzkovať?

Ad 2.  Ktorý daňový úrad je odvolacím orgánom?

§ 22 ods. 3

Podľa § 22 ods. 3  zákona obec bezodkladne zasiela rozhodnutie o 

udelení individuálnej licencie daňovému úradu miestne príslušnému 

podľa sídla prevádzkovateľa hazardnej hry. Odvolacím orgánom je 

daňový úrad miestne príslušný podľa sídla žiadateľa, resp. 

prevádzkovateľa hazardnej hry.

19

Aké by malo byť presné znenie informácie o 

zdravotných rizikách, ktoré prináša nadmerné hranie?

§ 23 ods. 2 písm. b)

 V § 23 ods. 2  písm. a) a písm. c ) zákona je uvedené presné znenie 

informácie a varovania, ktoré musí prevádzkovateľ zabezpečiť 

prístupom na viditeľnom mieste počas celej hry, na internetovej sieti. 

Pri písm. b) je uvedené len všeobecné konštatovanie o zdravotných 

rizikách. 

Zákon v tomto prípade nekonkretizuje znenie  o zdravotných rizikách, 

ktoré prináša nadmerné hranie, legislatívna úprava textu korešponduje s 

odporúčaním Komisie o zásadách ochrany spotrebiteľov a hráčov 

využívajúcich služby online hazardných hier a o predchádzaní hraniu 

online hazardných hier v prípade maloletých osôb. Znenie môže byť 

napr.: "Hranie hazardných hier môže viesť k silnej závislosti, poškodiť 

zdravie a spôsobiť nezvratné sociálne škody.". 

20

Zabezpečenie na viditeľnom mieste počas celej hry 

hráča informáciu o dĺžke času jeho hrania.
§ 23 ods. 2 písm. d)

Stačí, ak sú v herni na viditeľnom mieste hodiny, alebo musí mať 

hodiny ( resp. meracie zariadenie) každé zariadenie na prevádzkovanie 

hazardnej hry, pri ktorom sa využíva internetová sieť na prenos a zber 

údajov.

Uvedené ustanovenie sa vzťahuje na prevádzkovanie hazardnej hry, pri 

ktorej sa využíva internetová sieť na prenos a zber údajov (kurzové 

stávky) a na prevádzkovanie hazardnej hry prostredníctvom internetu. 

Bližšie viď odpoveď na otázku č. 21.



21

§ 23 ods.2, posledná veta zákona: „V rozhodnutí o udelení 

licencie na prevádzkovanie hazardnej hry, pri ktorom sa 

využíva internetová sieť na prenos údajov, ministerstvo 

prevádzkovateľovi hazardných hier uloží, aby“:

„d) zabezpečil prístupom na viditeľnom mieste počas celej hry 

hráča informáciu o dĺžke času jeho hrania.“

Otázka:

A)  Ktoré kategórie, resp. licencie hazardných hier musia tento 

bod dodržiavať? Internetová sieť na prenos údajov sa využíva 

napr. pri internetových hrách, lotériových hrách, kurzových 

stávkach, videohrách, a pod.

B)  Forma a spôsob zobrazenia informácií podľa § 23 ods.2, 

písm. a), b), c), d) zákona ? Pokiaľ bude hráč hrať na mobilnej 

aplikácií hazardnú hru a musí tam mať zobrazené počas celej 

doby hrania všetky informácie podľa § 23 ods.2 písm. 

a),b),c),d) zákona, tak tam nebude žiadny priestor na hranie 

hazardnej hry (veľmi malý displej – monitor).

C)  Ako je definovaný čas hrania napr. pri kurzových stávkach 

alebo nejakej číselnej lotérii? Čas hrania kurzovej stávky podľa 

nášho názoru je podanie tiketu, čo trvá rádovo sekundu, ako ho 

tam zobrazovať?

§ 23 ods. 2

Ad A. Uvedené ustanovenie sa vzťahuje na prevádzkovanie hazardnej 

hry, pri ktorej sa využíva internetová sieť na prenos a zber údajov 

(kurzové stávky) a na prevádzkovanie hazardnej hry prostredníctvom 

internetu. Ad B. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť prístupom na 

viditeľnom mieste (na monitore) počas celej hry povinnosti vyplývajúce 

z tohto ustanovenia, ktoré musí zabezpečiť vo forme zobrazenia na 

obrazovke zariadenia prostredníctvom ktorého sa pripája hráč k 

webovej stránke resp. aplikácii s príslušnou hrou. Všetky upozornenia 

uvedené v § 23 ods. 2 písm. a) až e) zákona musia byť pre hráča 

prístupné počas celej hry na viditeľnom mieste. Uvedené môže 

prevádzkovateľ zabezpečiť napr. vo forme panelu resp. okna, ktoré 

bude viditeľné na obrazovke počas celej hry a hráč túto informáciu 

nebude môcť vypnúť. Ad C. V záujme dosiahnutia cieľa ustanovení o 

zodpovednom hraní vyplývajúcich z § 23 ods. 2 písm. a) až e) zákona 

sa ako vhodný údaj  odporúča čas, počas ktorého je hráč prihlásený na 

svojom hracom účte.  Všetky povinnosti podľa § 23 ods. 2 poslednej 

vety zákona uloží licenčný orgán v individuálnej licencii.

22

Prevádzkovateľovi hazardných hier na základe 

všeobecnej licencie (VL) táto povinnosť podať návrh na 

zápis do OR SR zo zákona o hazardných hrách 

nevyplýva ? 

§ 24

Prevádzkovateľ prevádzkujúci hazardné hry  na základe VL nemá 

povinnosť z tohto zákona podať návrh na zápis povolenej činnosti 

príslušnému súdu a ?  

Uvedená povinnosť sa vzťahuje len na prevádzkovateľov, ktorí majú 

udelenú individuálnu licenciu na prevádzkovanie hazardných hier. 

Ustanovenie prihliada na skutočnosť, že prevádzkovateľom môže byť 

napr. aj obec (prevádzkovateľ tomboly).

23

Je potrebné zo strany prevádzkovateľa hazardnej hry 

predkladať ministerstvu výpis z obchodného registra, 

ak do zmeny zákona má tento prevádzkovateľ 

zapísané v predmete podnikania prevádzkovanie 

hazardnej hry na základe IL , ktorá mu bola v minulosti 

udelená ministerstvom v obchodnom registri.

§ 24, § 58m ods. 19

Uvedené ustanovenie sa vzťahuje na prevádzkovateľov hazardných 

hier, ktorým bola udelená individuálna licencia na prevádzkovanie 

hazardných hier a nemajú ich prevádzkovanie zapísané v obchodnom 

registri. Uvedená povinnosť sa vzťahuje aj na prevádzkovateľov, ktorí 

majú v obchodnom registri nesprávny zápis povolenej činnosti. 

Označenie povolenej činnosti  musí byť v súlade so zákonom, ako aj s 

udelenou individuálnou licenciou. 

24

Vzťahuje sa toto ustanovenie len na prevádzkovateľa, 

ktorý nemal prevádzkovanie hazardnej hry zapísané v 

obchodnom registri a príslušný súd mu zapíše 

povolenú činnosť po dni 01.01.2017 ?
§ 24, § 58m ods. 19

Povolená činnosť pôvodne zapisaná v obchodnom registri nie je v 

súlade s ust. § 3 ods. 2 zákona, napr. prevádzkovanie stávkových hier 

pomocou hracích prístrojov, ...

Uvedené ustanovenie sa vzťahuje na prevádzkovateľov hazardných 

hier, ktorým bola udelená individuálna licencia na prevádzkovanie 

hazardných hier a nemajú ich prevádzkovanie zapísané v obchodnom 

registri. Uvedená povinnosť sa vzťahuje aj na prevádzkovateľov, ktorí 

majú v obchodnom registri nesprávny zápis povolenej činnosti. 

Označenie povolenej činnosti  musí byť v súlade so zákonom, ako aj s 

udelenou individuálnou licenciou. 



25

Prevádzkovateľ je povinný označiť na viditeľnom 

mieste každé zariadenie druhom a výr. číslom. Veľa 

zariadení má takéto označenie v zadu alebo z boku, 

čím nie sú viditeľné. § 35 ods. 2

Aká je sankcia? Uvedené ustanovenie § 35 ods. 2 zákona zavádza povinnosť pre 

prevádzkovateľa označiť  na viditeľnom mieste (tzn. bez nutnosti 

manipulácie so zariadením) dané zariadenie podľa jeho druhu a 

výrobného čísla. Napr. "výherný prístroj, výrobné číslo  123456". Forma 

označenia zariadenia a rozmer označenia nie sú zákonom ustanovené. 

Sankciu ustanovuje § 56 ods. 1 písm. a) zákona. 

26

Pojmy stály dohľad a stály dozor sú obsahovo totožné? 

§ 35 ods. 8

Stálym dohľadom sa rozumie fyzická osoba, ktorá vykonáva dohľad v 

herni na základe pracovného pomeru s jedným z prevádzkovateľov 

hazardnej hry v tejto herni (do 31.12.2016 sa táto osoba označovala ako 

stály dozor). 

27

Ako pozerať na letné terasy - či sú súčasťou priestorov 

herne alebo nie?

§ 35 ods. 8

Pokiaľ má herňa vlastnú letnú terasu je možné, aby sa na tejto 

zdržovali osoby mladšie ako 18 rokov? Je letná terasa súčasťou 

priestorov herne alebo nie?

Podľa § 2 písm. o) zákona herňa musí byť stavebne oddelený priestor 

so samostatným uzamykateľným vchodom a musí byť súčasťou 

pozemnej stavby, ktorá má steny. V zmysle tohto ustanovenia letná 

terasa nie je súčasťou herne. Zároveň je ale potrebné prihliadať na 

ustanovenie § 35 ods. 8 zákona o zákaze vstupu do herne osobám 

mladším ako 18 rokov v súvislosti s prípadným prechodom týchto osôb 

na terasu cez herňu.

28

Čo v prípade, ak sa prevádzkovateľ hazardnej hry 

povinný zasielať elektronickou zásielkou do 25. dňa po 

skončení kalendárneho mesiaca pomýli. Existuje 

nejaká opravná elektronická zásielka?

§ 35 ods. 18

U daňových priznaní existuje opravné daňové priznanie ešte v termíne 

a po termíne dodatočné daňové priznanie.

Prevádzkovateľ hazardnej hry zodpovedá za správnosť predložených 

údajov  a preto je povinný v prípade zistenia chyby v hlásení túto 

skutočnosť oznámiť príslušnému správcovi odvodu.

29

Ako znie § 35 ods. 24 zákona a odkedy je platný resp. 

nabobúda právoplatnosť. Resp ako znie bývalý § 35 

ods. 22 zákona? V zbierke zákonov označený ako bod 

68 ktorého znenie v nej ale chýba. Je teda možné, aby 

prevádzkovatelia v priebehu roku 2017 prevádzkovali aj 

3 a 4 kusy výherných zariadení v jednej prevádzke?

§ 35 ods. 24

V pôvodnom znení zákona znel § 35 ods. 22 zákona nasledovne - Ak 

budú prevádzkovatelia hazardnej hry prevádzkovať výherné prístroje 

alebo terminály videohier v prevádzke, ktorá nie je herňou, môžu v 

takejto prevádzke umiestniť najviac dve takéto zariadenia a celkový 

počet hracích miest v takejto prevádzke je najviac dve. Ak budú 

prevádzkovatelia hazardnej hry prevádzkovať výherné prístroje, 

terminály videohier alebo technické zariadenia obsluhované priamo 

hráčmi v herni, musia v nej umiestniť najmenej päť takýchto zariadení a 

celkový počet hracích miest v takejto prevádzke musí byť najmenej 

päť, pričom technické zariadenia obsluhované priamo hráčmi môžu byť 

prevádzkované len v herni.  V novom zákone sa hovorí že "Doterajšie 

odseky 7 až 24 zákona sa označujú ako odseky 9 až 26 zákona" teda 

ods. 22 zákona je podľa toho v novom zákone ods. 24  a v novom 

zákone v článku XI sa píše nasledovné: "Tento zákon nadobúda 

účinnosť 1. januára 2017 okrem čl. I 68.bodu (§ 35 ods. 24), ktorý 

nadobúda účinnosť 1. januára 2018" o ktorom sa ale v novelizovanom 

zákone vôbec nič nehovorí.

Od 1.1.2017 do 31.12.2017 je účinné pôvodné znenie ustanovenia § 35 ods. 22 (od 

1.1.2017 preoznančené na § 35 ods. 24)  t.j.: "Ak budú prevádzkovatelia hazardnej hry 

prevádzkovať výherné prístroje alebo terminály videohier v prevádzke, ktorá nie je 

herňou, môžu v takejto prevádzke umiestniť najviac dve takéto zariadenia a celkový 

počet hracích miest v takejto prevádzke je najviac dve. Ak budú prevádzkovatelia 

hazardnej hry prevádzkovať výherné prístroje, terminály videohier alebo technické 

zariadenia obsluhované priamo hráčmi v herni, musia v nej umiestniť najmenej päť 

takýchto zariadení a celkový počet hracích miest v takejto prevádzke musí byť najmenej 

päť, pričom technické zariadenia obsluhované priamo hráčmi môžu byť prevádzkované 

len v herni."  Od 1.1.2018 bude účinné nasledovné znenie § 35 ods. 24: "Prevádzkovať 

hazardné hry prevádzkované prostredníctvom výherných prístrojov, hazardné hry 

prevádzkované prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi a 

videohry možno len v herni, pričom v herni musí byť umiestnených najmenej 12 

výherných prístrojov, technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi alebo 

terminálov videohier alebo spoločne najmenej 12 takých prístrojov, zariadení alebo 

terminálov slúžiacich na prevádzkovanie týchto hazardných hier; každý taký prístroj, 

také zariadenie alebo taký terminál sa považuje za jeden kus prístroja, zariadenia alebo 

terminálu bez ohľadu na počet hracích miest.“  Pre informáciu uvádzame, že na webovej 

stránke www.slovlex.sk, je znenie § 35 ods. 24  dostupné na časovej osi od 1.1.2018 

(https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/171/20180101.html) 
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Podľa ustanovení § 35a zákona má prístup do registra 

vylúčených osôb iba prevádzkovateľ hazardnej hry. 

Ako bude zabezpečená kontrola hráčov v herni, že nie 

sú v registri vylúčných osôb orgánom dozoru?
§ 35a

Prístup do registra vylúčených osôb Orgán dozoru podľa všeobecných zásad výkonu dozoru (§13 ods. 1 a 

nasl. ustanovení zákona) zisťuje a vyhodnocuje informácie a podklady, 

ktoré sa týkajú dozorovaného subjektu a jeho činnosti pri prevádzkovaní 

hazardných hier. Na základe uvedeného orgán dozoru je oprávnený 

zisťovať informácie aj z registra vylúčených osôb a tak skontrolovať 

hráčov priamo v prevádzke, či sú, resp. nie sú osobami zapísanými v 

tomto registri.

31

V ktorej fáze „stávkovania“ je nutné overovať, či sa 

osoba nachádza v registri vylúčených osôb - pri prvej 

registrácii, každom prihlásení, zaplatení vkladu, podaní 

stávky, vyplatení výhry na hráčsky účet a/alebo 

vyplatení výhry z hráčskeho účtu?

§ 35a

Keďže obsah registra vylúčených osôb sa mení v čase, je nutné 

jednoznačne určiť, v ktorej fáze je nutné overovať osoby, či sa 

nachádzajú v registri a ako naložiť s nevyplatenými výhrami a 

zostatkami.

Overenie hráča je nutné pri každom prihlásení hráča k hráčskemu 

kontu, ktoré umožňuje hrať hazardnú hru.

32

Možno vyplatiť zostatok na hráčskom účte hráčovi, 

ktorý v čase registrácie, podania stávky a pripísania 

výhry na hráčsky účet nebol zaradený do registra 

vylúčených osôb a do tohto registra bol zaradený až 

následne, t.j. v čase, keď požiadal o vyplatenie 

zostatku alebo jeho časti z hráčskeho účtu napr. na 

jeho platobný účet?

§ 35a

Zodpovedanie otázky má význam nielen z pohľadu, či hráči v registri 

vylúčených osôb strácajú právo na vyplatenie zostatku, ale aj z pohľadu, aby 

prevádzkovateľ vedel, ako tie finančné prostriedky evidovať účtovne či z 

pohľadu cash-flow. Tak isto je dôležitá odpoveď z pohľadu právnej istoty a 

vyhnutia sa súdnym sporom so spotrebiteľmi, ktorí by sa reštriktívnym 

výkladom mohli cítiť dotknutí na svojich spotrebiteľských právach.

Hráč má právo na vyplatenie zostatku zo svojho hráčskeho účtu. V 

opačnom prípade by sa konanie prevádzkovateľa mohlo posudzovať 

ako bezdôvodné obohatenie podľa § 451 Občianskeho zákonníka. 

33

Podľa § 36 ods. 4 písm. i) zákona pre kartové hry mimo 

kasína bola  suma finančnej zábezpeky zvýšená od 

1.1.2017 z pôvodných 1000 eur na  1 500 eur na jeden 

stôl za kalendárny rok. Je potrebné doplniť výšku 

finančnej zábezpeky na súčasnú výšku aj v prípade,že 

oznámenie týkajúce sa prevádzkovania v roku 2017 

bolo podané ešte v roku 2016 a aj DÚ vystavil 

potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti ešte v 

roku 2016 ?

§ 36 ods. 4 písm. i) 

Predmetná otázka sa rieši v súvislosti s § 58m ods. 9 a 10 zákona - 

teda či pri presune finančných istôt na účet DÚ sa má jej výška 

posudzovať podľa ustanovení zákona v platnom znení do 31.12.2016 - 

čiže nezvyšovať na súčasne platnú výšku alebo sa má posudzovať 

podľa platného znenia zákona.

Výška finančnej zábezpeky pre kartové hry mimo kasína podľa § 36 

ods.4 písm. i) zákona sa vzťahuje na prevádzkovateľov, ktorí oznámia 

prevádzkovanie hazardnej hry na základe všeobecnej licencie počnúc 

rokom 2017.

34

Kedy môžu nastať prípady, kde odvod pre TZ môže 

klesnúť pod hodnotu 900,- EUR a pri videohrách pod 

hodnotu 800,- EUR  § 37 ods. 1 písm. k), l), nasl. 

ods. 7 a 9

Podľa § 37 ods. 1 písm. k) zákona nemôže odvod za kalendárny rok do 

rozpočtu obce za každé technické zariadenie obsluhované priamo 

hráčom klesnúť pod 900 eur. V prípade videohier podľa § 37 ods. 1 

písm. l) zákona odvod do rozpočtu obce za kalendárny rok za každý 

terminál nesmie klesnúť pod 800 eur. 

35

Ako sa počíta odvod obci v prípade premiestnenia TZ 

alebo VLT v priebehu roka na územie inej obce, ak 

jeho prevádzka v predchádzajúcej obci bola ukončená 

deň pred právoplatnosťou rozhodnutia o zmene a v 

novej obci začne prevádzka napr. až o 5 dní?

§ 37 ods. 7 a 9

Odvod za dni, keď je TZ alebo VLT premiestňované a nie je 

prevádzkované patrí obci odkiaľ zariadenie odchádza, ale odo dňa 

právoplatnosti rozhodnutia o zmene patrí odvod obci kde zariadenie 

prichádza. A čo ak premiestnenie trvá dlhšie a zariadenie v novej obci 

sa začne prevádzkovať až niekoľko dní po dátume právoplatnosti. 

Komu patrí odvod za tieto dni?

Odvod za dni, kedy je zariadenie premiestňované a nie je 

prevádzkované sa uhrádza tej obci, z územia ktorej je toto zariadenie 

premiestňované. Odvod obci, na územie ktorej toto zariadenie je 

premiestnené sa začne uhrádzať odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o 

zmene individuálnej licencie.
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Termín predloženia vyúčtovania odvodov a úhrady 

odvodov  v zmysle zákona je k 1. máju a 31. decembru. 

Kedy sa má predložiť hlásenie a uhradiť odvod, aby 

bola dodržaná lehota daná zákonom,  nakoľko 1. máj je 

sviatok.

§ 37 ods.7 a 9

V prípade, že povinnosť predloženia hlásenia pripadne na sviatok resp. 

deň pracovného pokoja, hlásenie predloží prevádzkovateľ v najbližší 

pracovný deň.

37

Môže sa prevádzkovať herňa s 12 hracími zariadeniami 

v dvoch oddelených miestnostiach  bez spoločnej 

spojovacej chodby ako jedna herňa ?

§ 38

Ide o dvoch rôznych majiteľov budovy, ktorí mienia od r. 2018 

prevádzkovať v dvoch miestnostiach spoločnú herňu pod jedným 

názvom a na jednej spoločnej adrese bez spojovacej chodby.

Podľa § 2 písm. o) zákona sa herňou rozumie miestnosť alebo súbor 

miestností stavebne spolu súvisiacich a prepojených, špeciálne 

vybavených a zriadených na prevádzkovanie hazardných hier 

prevádzkovaných prostredníctvom výherných prístrojov, 

prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi a 

videohier, pričom herňa musí byť  stavebne oddelený priestor so 

samostatným uzamykateľným vchodom a musí byť súčasťou pozemnej 

stavby,  ktorá má steny. Pokiaľ obsah uvedeného ustanovenia nie je 

naplnený, nejedná sa o herňu v zmysle zákona.

38

Musí vyhotoviť a umiestniť na viditeľnom mieste 

prevádzkové pravidlá herne každý z prevádzkovateľov, 

ktorý v danej herni prevádzkuje? § 38 ods. 1 a 2

Stačí, ak budú v herni iba jedny prevádzkové pravidlá herne, ktoré 

schvália všetci prevádzkovatelia (napr. označia pečiatkou a podpisom 

na znak súhlasu) alebo počet prevádzkovateľov = počet prevádzkových 

pravidiel herne?

Ak v herni prevádzkujú hazardné hry viacerí prevádzkovatelia, stačí 

vyhotoviť jedny prevádzkové pravidlá, avšak musia byť vypracované v 

súlade s § 38 ods. 1 zákona s uvedením všetkých prevádzkovateľov 

hazardných hier v danej herni.

39

Pri zmene obchodného mena spoločnosti ako bude 

postupovať orgán dozoru, ak v ňom bude slovo herňa? 

Na vonkajších častiach herne bude iba názov 

prevádzkovateľa hazardnej hry?

§ 38 ods. 3

Tabuľa na vonkajších častiach herne bude iba názov prevádzkovateľa 

hazardnej hry. Napr.: "HERNE CBG, s.r.o."

Podľa § 38 ods. 3 zákona nápisom "herňa" môže prevádzkovateľ 

hazardnej hry označiť herňu len, ak je slovo "herňa" súčasťou jeho 

obchodného mena, pričom nemusí byť uvedené celé obchodné meno, 

ale len nápis "herňa". 

40

Ak v herni prevádzkuje viac prevádzkovateľov, ktorí 

chcú túto spoločnú herňu označiť nápisom "herňa", 

stačí na označenie takejto herne nápisom "herňa", ak 

má v obchodnom mene slovo ,,herňa" iba jeden z nich?
§ 38 ods. 3  

Podľa § 38 ods. 3 zákona nápisom "herňa" môže prevádzkovateľ 

hazardnej hry označiť herňu len, ak je slovo "herňa" súčasťou jeho 

obchodného mena. To znamená, že ak v herni prevádzkujú hazardné 

hry viacerí prevádzkovatelia, označiť herňu týmto slovom môže z nich 

len ten prevádzkovateľ, ktorý má slovo "herňa" vo svojom obchodnom 

mene. 

41

Kde presne nesmie byť reklama na podávanie 

alkoholických nápojov? Ako sa presne interpretuje 

znenie zákona - tak, že len na vonkajších častiach 

herne. Takže vo vnútri už reklama na alkoholické 

nápoje môže byť?

§ 38 ods. 3 

Vonkajšou časťou herne sa rozumejú napr. vonkajšia fasáda, okná, 

dvere tzn., že na týchto častiach nesmie byť svetelná ani iná reklama, 

upozorňujúca na existenciu herne, nabádajúca na účasť na hazardnej 

hre, ani reklama na podávanie alkoholických nápojov. Vo vnútri herne 

zákon umiestnenie reklamy na podávanie alkoholických nápojov 

nezakazuje.

42

Na budove herne nemôže byť umiestnené logo 

pivovaru?

§ 38 ods. 3

V § 38 ods. 3 zákona je uvedené "ani reklama na podávanie 

alkoholických nápojov".

V § 38 ods. 3 zákona sa uvádza, že na vonkajších častiach herne 

nesmie byť žiadna svetelná ani iná reklama, upozorňujúca na existenciu 

herne, nabádajúca na účasť na hazardnej hre, ani reklama na 

podávanie alkoholických nápojov. Logo pivovaru možno považovať vo 

vzťahu k zákonu 147/2001  Z.z. o reklame ako reklamu na podávanie 

alkoholických nápojov.
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Na základe akých dokumentov bude orgán dozoru 

posudzovať súlad umiestnenia herne s § 38 ods. 4 

zákona.

§ 38 ods. 4

Herňa bude môcť byť skutočne umiestnená len vo vymenovaných 

priestoroch ( písmená a-d)? Na základe akých dokumentov sa bude 

toto posudzovať? Herňa v samostatných priestoroch ani nebude môcť 

byť prevádzkovaná?

Ustanovenie § 38 ods. 4 zákona uvádza, v akých budovách je možné 

umiestniť herňu. Súlad umiestnenia herne v zmysle uvedeného 

ustanovenia je možné preukázať kolaudačným rozhodnutím, listom 

vlastníctva alebo vyjadrením stavebného úradu o účelovom využití 

budovy.  Ak je budova skolaudovaná ako herňa, posudzuje sa podľa § 

38 ods. 4 písm. b) zákona ako budova pre obchod a služby 

(prevádzkovanie hazardných hier je možné považovať za poskytovanie 

služieb).

44

V prípade prijatia VZN o zákaze umiestnenia herne vo 

všetkých budovách vyčlenených v § 38 ods. 4 zákona, 

týka sa zákaz prevádzkovania aj kurzových stávok, 

binga, lotériových hier v prípade, že sú umiestnené 

v herni t. j. všetkých hazardných hier?

 § 38 ods. 4

Zákaz umiestnenia herní na území obce formou všeobecne záväzného 

nariadenia sa vzťahuje na umiestnenie všetkých prevádzok, ktoré sú 

herňami podľa § 2 písm. o) zákona, a to bez ohľadu na to, ktoré druhy 

hazardných hier sa v herni prevádzkujú, pričom obmedzenie sa bude 

vzťahovať na tie budovy podľa § 38 ods. 4 zákona, ktoré ustanoví toto 

všeobecne záväzné nariadenie. 

45

V stávkovej kancelárii nemôže byť zberňa číselnej 

lotérie alebo sa nesmú len tipovať udalosti spojené s 

číselnými lotériami?

§ 47 ods. 3 písm. a)

Podľa § 47 ods. 3 písm. a) zákona prevádzkovateľ stávkovej hry v rámci

prevádzkovania kurzových stávok nesmie prijímať stávky na výsledky

číselných lotérií. Prevádzkovateľ stávkovej hry však môže v stávkovej

koncelárií aj prijímať stávky formou žrebov, ktoré sa používajú pri

prevádzkovaní číselných lotérii. To znamená, že v stávkovej kancelárii

môže byť terminál pre číselné lotérie, ktorý môže obsluhovať tá istá

osoba, ktorá prijíma vklady aj pre prevádzkovateľa  stávkových hier.

46

Akým spôsobom  preukáže prevádzkovateľ hazardnej 

hry, že má termínovaný účet v banke. § 24, § 58m ods. 10

V prípade terminovaného účtu je lehota na presun finančných 

prostriedkov finančnej zábezpeky posunutá na 31.12.2017

Existenciu termínovaného účtu preukáže prevádzkovateľ zmluvou o 

termínovanom účte resp. iným dokladom vydaným príslušnou bankou.

47

Akým spôsobom  bude prebiehať presun finančných 

prostriekov finančnej zábezpeky na účty daňových 

úradov. 
§ 24, § 58m ods. 10

Prevádzkovateľ hazardnej hry je povinný požiadať MF SR o súhlas s 

prevodom finančnej zábezpeky v súlade s § 58m ods. 10 zákona. 

Súčasne prevádzkovateľ predloží MF SR potvrdenie banky o vinkulácii 

finančných prostriedkov s uvedením čísla účtu,  ako aj doklad 

príslušného daňového úradu s číslom účtu, na ktorý budú finančné 

prostriedky prevádzkovateľa prevedené.

48

Ako budú DÚ postupovať pri  predčasnom ukončení 

prevádzkovania žrebových vecných lotérií, kartových 

hier mimo kasína (skrátenie doby prihlásenia sa k 

všeobecnej licencií) oznámenej prevádzkovateľom. 

Prihlásenie podľa zákona účinného do 31.12.2016.

§ 58m ods. 4

Výklad § 58m ods. 4 zákona. Podľa § 58m ods. 4 zákona výkon dozoru, ktorý sa neskončil do 31. 

decembra 2016, sa dokončí podľa predpisu účinného do 31. decembra 

2016. Dozor po 1.1.2017 sa bude vykonávať na základe predpisov 

účinných od 1.1.2017.
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Prevádzkovateľ má finančnú zábezpeku uloženú na 

samostatnom termínovanom účte v banke, jej prevod 

sa musí vykonať do 31.decembra 2017. Musí tento 

prevod vykonať do 31.12.2017 aj napriek tomu, že od 

1.1.2018 už nebude prevádzkovať VP?

§ 58m ods.10

Povinnosť previesť finančnú zábezpeku vyplýva z prechodných 

ustanovení k úpravám účinným od roku 2017 (v tomto období je 

prevádzkovateľom hazardnej hry). Podľa § 58m ods. 10 zákona, ak je 

finančná zábezpeka uložená na samostatnom termínovanom účte v 

banke alebo pobočke zahraničnej banky, jej prevod sa musí vykonať 

najneskôr do 31. decembra 2017. Previesť finančnú zábezpeku na účet 

daňového úradu však nemusí ten prevádzkovateľ hazardnej hry, ktorý 

pred uplynutím príslušnej lehoty podľa § 58m ods. 10 zákona požiada o 

zrušenie individuálnej licencie. Podľa § 36 ods. 1 zákona však musí 

prevádzkovateľ hazardnej hry zachovávať finančnú zábezpeku aj po 

uplynutí platnosti licencie, a to až do vysporiadania všetkých jeho 

záväzkov vyplývajúcich zo zákona. 

50

Sú prevádzkovatelia, ktorí prevádzkujú v herni, povinní 

požiadať o zmenu individuálnej licencie, ak ich herne 

vyhovujú § 38 ods. 4 zákona?

§ 58m ods. 23

V ustanovení sa uvádza povinnosť požiadať o zmenu licencie, v 

opačnom prípade platnosť licencie zanikne 1. 11. 2017. Platí táto 

povinnosť, aj keď herňa vyhovuje § 38 ods. 4 zákona? O akú zmenu 

licencie má žiadať prevádzkovateľ povoľujúci orgán, ak herňa vyhovuje 

§ 38 ods. 4 zákona a nepotrebuje ju napr. presťahovať? Nestačí, keď 

prevádzkovateľ len doloží povoľujúcemu orgánu písomné vyhlásenie, 

že umiestnenie herne spĺňa požiadavky § 38 ods. 4 zákona  (§ 20 ods. 

6 písm. n)) bez žiadosti o zmenu licencie?

Podľa § 58m ods. 23 zákona každý prevádzkovateľ je povinný požiadať 

o zmenu jeho individuálnej licencie, pričom v žiadosti uvedie všetky 

herne, v ktorých plánuje prevádzkovať hazardné hry od 1.1.2018. Ak 

budú herne spĺňať ustanovenie § 38 ods. 4 zákona, a to aj v spojení s 

ustanovením § 35 ods. 24 v znení účinnom od 1.1.2018, MF SR vydá 

rozhodnutie tak, aby od 1.1.2018 mohol prevádzkovateľ v týchto 

herniach prevádzkovať hazardné hry.


