
MAGISTRÁT  HLAVNÉHO  MESTA  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY  BRATISLAVY 

 

 

Materiál na rokovanie 

Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy 

dňa 9.11.2017 

 

 

 

Informácia o aktuálnom počte herní a kasín na území hlavného mesta SR Bratislavy 
 

 

 

 

 

 

 

November 2017 

 

 

 

Predkladateľ: 
 

JUDr. Ivo Nesrovnal, v. r. 

primátor 

 

Zodpovedný: 
 

Mgr. Martin Maruška, v. r. 

riaditeľ magistrátu 

 

Spracovateľ: 
 

Ing. Radoslav Kasander, v. r. 

riaditeľ sekcie financií 
 

Ing. Silvia Čechová, v. r. 

vedúca oddelenia miestnych daní, poplatkov 

a licencií 

 

 

Materiál obsahuje: 
 

1. Dôvodová správa 

2. Informácia o aktuálnom počte herní 

a kasín na území hlavného mesta SR 

Bratislavy 



Dôvodová správa 

k informácii o aktuálnom počte herní a kasín na území hlavného mesta SR Bratislavy 

 

 

Uznesením mestského zastupiteľstva č. 810/2017 časť b zo dňa 27.4.2017 mestské 

zastupiteľstvo požiadalo primátora hlavného mesta SR Bratislavy predložiť raz za polrok 

informáciu  o aktuálnom počte herní a kasín na území hlavného mesta SR Bratislavy. 

 

Predkladaná informácia vychádza z platných ustanovení zákona č. 171/2005 Z. z. 

o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

a z evidencie oddelenia miestnych daní, poplatkov a licencií, ktoré agendu hazardných hier 

spravuje.  

 

  



Informácia o aktuálnom počte herní a kasín na území hlavného mesta SR Bratislavy 
 

 

Nositeľ uznesenia:    JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

Plniteľ úlohy:            Ing. Radostav Kasander, sekčný riaditeľ sekcie financií 

 

Rôzne 

Uznesenie č. 810/2017 časť b zo dňa 27.4.2017 

 

Mestské zastupiteľstvo 

 

                                                                 B. žiada 

 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

aby raz za polrok na zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

predkladal Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy informáciu 

1. O aktuálnom počte herní a kasín na území hlavného mesta SR Bratislavy 

 

                                                                                            T: 26.10.2017 

 

 

 

Podľa § 10 ods. 5 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o hazardných hrách“)  

 

a) hlavné mesto rozhoduje o udelení individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných 

hier prostredníctvom výherných prístrojov.  Ostatné druhy individuálnych 

a všeobecných licencií udeľuje ministerstvo financií SR. 

 

b) vykonáva správu odvodov do rozpočtu, 
 

c) ukladá sankcie. 
 

Individuálna licencia na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných 

prístrojov sa udeľuje vždy konkrétnemu prevádzkovateľovi na prevádzkovanie ním 

stanoveného počtu výherných prístrojov, tzn., že sa neudeľuje herni. 

 

Zákon upravuje, že v prevádzke môžu byť umiestnené 1 alebo 2 ks hracích zariadení. 

Prevádzkovanie 3 alebo 4 kusov v jednej prevádzke zákon nedovoľuje. Prevádzkovanie 5 alebo 



viacerých kusov zariadení je možné iba v prevádzkach, ktoré sú herňami. Herne musia spĺňať 

podmienky, ktoré sú taxatívne stanovené zákonom, napr. herňa musí byť stavebne oddelený 

priestor so samostatne uzamykateľným vchodom a musí v nej byť stály dohľad. V herni môže 

byť umiestnený jeden druh hazardnej hry alebo súčasne aj rôzne druhy hazardných hier. Nad 

prevádzkami s výhernými prístrojmi vykonáva dozor hlavné mesto SR Bratislava a ostatné 

druhy hazardných hier kontroluje Daňový úrad alebo Finančné riaditeľstvo Slovenskej 

republiky.  

 

Podľa § 58m ods. 7 obec vykonáva dozor nad prevádzkovaním hazardných hier 

prevádzkovaných prostredníctvom výherných prístrojov len do 31.12.2017 (právomoci tejto 

činnosti po tomto termíne prejdú len na finančné riaditeľstvo SR).  

 

Predkladaná informácia sa týka len prevádzok,  v ktorých sú umiestnené výherné prístroje, na 

prevádzkovanie ktorých licenciu udeľuje hlavné mesto SR Bratislava. 

 

Informácia o aktuálnom počte herní s výhernými prístrojmi a kasín je spracovaná k 30.9.2017.  

K tomuto dňu sa prevádzkovalo na území hlavného mesta SR Bratislavy 451 výherných 

prístrojov, ktoré boli umiestnené celkovo v 172 prevádzkach. Náležitosti herne podľa zákona 

o hazardných hrách splnilo 78 prevádzok a bolo v nich umiestnených 5 a viac hracích zariadení. 

Okrem uvedeného počtu prevádzok s výhernými prístrojmi sa prevádzkujú na území hlavného 

mesta SR Bratislavy 4 kasína a v 3 prevádzkach je umiestnené bingo.  

Počet prevádzok s výhernými prístrojmi je presný z dôvodu, že hlavné mesto SR Bratislava 

vydáva licencie na ich prevádzkovanie. Počet prevádzok s výhernými prístrojmi, ktoré spĺňali 

náležitosti herne k 30.9.2017 môže byť už neaktuálny z dôvod, že kontrolná činnosť v týchto 

prevádzkach sa vykonávala v priebehu mesiacov júl, august a september 2017. V prípade, že 

Ministerstvo financií SR Bratislava po vykonaní kontroly zo strany hlavného mesta Bratislava 

vydalo zmenu licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom technických 

zariadení obsluhovaných priamo hráčmi (rulety) alebo prostredníctvom videohier a znížilo 

resp. zvýšilo stavy týchto zariadení v odkontrolovaných prevádzkach, počet herní sa mohol 

zvýšiť resp. znížiť. Údaje o zmenách licencií vydávaných Ministerstvom financií SR Bratislava 

nemáme k dispozícii a takisto prevádzkovatelia týchto zariadení nemajú zákonnú povinnosť ich 

predkladať.  

Pokiaľ ide o celkový počet prevádzok resp. herní na území hlavného mesta SR Bratislava 

odhadujeme ich celkový počet na 270 prevádzok, z toho herní 150. To znamená, že prevádzky, 

v ktorých nie sú umiestnené výherné prístroje je približne 100 a herní 70. 

Z dôvodu, že hlavné mesto SR má prijaté Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017 o zákaze 

umiestnenia herní na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy nebude pre rok 

2018 udeľovať licencie na prevádzkovanie hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom 

výherných prístrojov a nebude sa vykonávať kontrolná činnosť (právomoci tejto činnosti prejdú 

zo zákona od 1.1.2018 len na finančné riaditeľstvo SR).  

Z uvedeného vyplýva, že hlavné mesto SR Bratislava s výnimkou hlásení o odvodoch nebude 

mať pre rok 2018 žiadne informácie o počte herní, alebo o počte hracích zariadení v herniach. 

 


