
MAGISTRÁT  HLAVNÉHO  MESTA  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY  BRATISLAVY 
 
 
Materiál na rokovanie 
Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 22.10.2020 
 
 
Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

o podmienkach umiestňovania herní na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy                   
 

 
 

 
 
 

október 2020 
 
 
 

 
Predkladateľ: 
 

Ing. arch. Matúš Vallo, v.r. 
primátor  
 
 
Zodpovedný: 
 
 

Mgr. Ctibor Košťál, v.r.  
riaditeľ magistrátu 
 
 
Spracovateľ: 
 
 

Ing. Alexander Dobiaš, v.r. 
riaditeľ sekcie financií 
 
 
Ing. Silvia Čechová, v.r. 
vedúca oddelenia miestnych daní, poplatkov 
a licencií 
 
Ing. Juraj Čiba 
oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií 
v zastúpení Bc. Vladimíra Ráczová, v.r. 
oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií 
 

Bc. Vladimíra Ráczová, v.r. 
oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií 

 
Materiál obsahuje: 
 

1. Návrh uznesenia 
 

2. Dôvodová správa s uznesením MsR 
 

3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia 
hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy o podmienkach 
umiestňovania herní na území hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy                       

                                                                     
4. Pripomienky právnických a fyzických 

osôb 
 
 



                                                                                                                   Kód uzn.  1.2 
                                                                                                                   

                                                                                                                                       33.1 
 

Návrh uznesenia 
 
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 
 

 
schvaľuje 

 
všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o podmienkach 
umiestňovania herní na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy                        
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 
Navrhované všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach umiestňovania herní na území 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „VZN“) je spracované ako nové 
VZN v dôsledku rozdelenia súčasne platného VZN č. 12/2019 zo dňa 24.10.2019 o 
prevádzkovaní hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na 
dve VZN:.  
 
1. VZN o podmienkach umiestňovania herní na území hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy podľa § 15 ods. 5 a § 15 ods. 16 zákona o hazardných hrách. 
 

2. VZN o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy (§ 14 ods. 11) o zákaze prevádzkovania hazardných hier počas dní 
ustanovených týmto všeobecne záväzným nariadením. 

 
Podľa § 79 ods. 6 zákona o hazardných hrách zákonov obec môže ustanoviť všeobecne 
záväzným nariadením uplatnenie podmienok podľa: 

- § 15 ods. 5, že herňa nesmie byť umiestnená vo vzdialenosti menej ako 200 metrov od 
zákonom stanovených zariadení, 

- § 15 ods. 16, že herňa nesmie byť umiestnená vo vzdialenosti menej ako 200 metrov od 
inej herne. 
 

V nadväznosti na vyššie uvedené sa navrhuje zrušiť súčasne platné VZN č. 12/20129 o 

prevádzkovaní hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
a namiesto neho prijať 2 nové VZN s účinnosťou od 1.1.2021.  
 
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava malo v kalendárnom roku 2017 príjem z 
vybraných druhov hazardných hier (videohry, rulety, výherné prístroje, výherné prístroje v 
kasínach) vo výške 2 090 625 €, v roku 2018 vo výške 1 884 208 € a v roku 2019 vo výške 
2 756 433 €.  
 
Prijatie navrhovaného VZN bude mať dopad na príjmy rozpočtu Hlavného mesta SR Bratislavy 
v závislosti od platnosti licencií vydaných Úradom pre reguláciu hazardných hier. Platnosť 
týchto licencií je väčšinou do konca r. 2023-2024. Zákaz sa bude totiž týkať len nových žiadostí 
o umiestnenie herne resp. kasína. Pre informáciu uvádzame, že na území hlavného mesta SR 
Bratislavy sa k 31.12.2019 prevádzkovalo 89 herní a 6 kasín, Celkový počet technických 
zariadení prevádzkovaných k 31.12.2019 bol 2651 (videohry, rulety, výherné prístroje, výherné 
prístroje umiestnené v kasíne). 

 
Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 145/2020 zo dňa 08. 10. 2020 Mestská 
rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR 
Bratislavy prerokovať „Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy o podmienkach umiestňovania herní na území hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy.“ 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
Návrh 

všeobecne záväzné nariadenie  
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

 
č. ... /2020 

z ..........2020 
 

   o podmienkach umiestňovania herní na území hlavného mesta Slovenskej republiky                        
                                                                    Bratislavy 
 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy podľa § 11 ods. 
5 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej 
republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov a § 15 ods. 5 a ods. 16 a § 79 ods. 6 zákona 
č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 
„zákon o hazardných hrách“) sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: 
       

§ 1 
Úvodné ustanovenie 

 
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje: 

     
podmienky umiestňovania herní na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
(ďalej len „Bratislava“) podľa osobitného predpisu1) 

 
§ 2 

Podmienky umiestňovania herní  
                     
1) Herňu možno umiestniť len v týchto budovách2):  

a) hotely, motely a penzióny, 
b) budovy pre obchod a služby, 
c) budovy pre kultúru a na verejnú zábavu, 
d) bytové domy, ak s tým písomne vyjadrí súhlas nadpolovičná väčšina všetkých 

vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome. 
 
2) Herňa nesmie byť umiestnená v školách, školských zariadeniach, zariadeniach sociálnych 

služieb pre deti a mládež, zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, 
zariadeniach pre liečbu nelátkových závislostí, ubytovniach mládeže a v budovách 
orgánov verejnej moci. 

                              
3) Herňa nesmie byť umiestnená vo vzdialenosti menej ako 200 metrov od 

  

 
1 ) § 15 ods. 5 a § 15 ods. 16 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov  
2 ) § 43b a 43c zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z.z. 
3) § 27 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých  
   zákonov v znení neskorších predpisov.  
4) § 113, § 120 a § 137 písm. a) a b) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene  
   a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
5) § 17 ods 1 písm. a) zákona č. 157/2018 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 



a) školy;3) to neplatí, ak ide o odborný výcvik, odbornú prax alebo umeleckú prax, ktorú žiak 
vykonáva na pracovisku zamestnávateľa alebo na pracovisku praktického  vyučovania, ak sa 
žiak pripravuje v systéme duálneho vzdelávania, 
 
b) školského zariadenia,4) 
 
c) zariadenia sociálnych služieb pre deti a mládež, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a 
kurately, 
 
d) zariadenia pre liečbu nelátkových závislostí, 
 
e) ubytovne mládeže. 
 
4) Herňa nesmie byť umiestnená vo vzdialenosti menej ako 200 metrov od inej herne. 
 
5) Vzdialenosťou sa podľa osobitného predpisu5) rozumie pochôdzková vzdialenosť medzi 

najbližším vchodom do herne a najbližším vchodom do inej herne, budovy, školy, školského 
zariadenia, zariadenia sociálnych služieb pre deti a mládež, zariadenia sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej kurately, zariadenia pre liečbu nelátkových závislostí a do ubytovne 
mládeže. 

 
   § 3 

Prechodné ustanovenie 
 
1. Ustanovenie § 2 ods. 2 nariadenia sa nevzťahuje na prevádzkovateľa hazardnej hry v herni, 

ktorému bola individuálna licencia na prevádzkovanie hazardnej hry udelená pred 
nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia, a to až do skončenia platnosti tejto individuálnej 
licencie. 

 
2. Ustanovenie § 2 ods. 3 nariadenia sa nevzťahuje na herne umiestnené na území Bratislavy 

pred 28. februárom 2019. 
 

3. Prevádzkovateľ hazardnej hry je povinný počas celej doby platnosti licencie dodržiavať 
podmienky stanovené zákonom o hazardných hrách. 

 
                                                                          § 4 

Zrušovacie ustanovenie 
 

Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2019 zo dňa 24. 10. 2019 o prevádzkovaní 
hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

 
§ 5 

Účinnosť 
 

                      Toto nariadenie nadobúda účinnosť 4. januára 2021. 
 
                                 
  

Ing. arch. Matúš Vallo  
                     primátor 

 
 



         Vyhodnotenie pripomienok právnických a fyzických osôb k návrhu všeobecne 
záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č..../2020 

o podmienkach umiestňovania herní na území hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy  

     
1. Pripomienky fyzických osôb a právnických osôb 
 
Návrh VZN bol zverejnený vyvesením na úradnej tabuli a na internetovej stránke hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy v dňoch od 16.9.2020 do 22.10.2020. Fyzické osoby  
a právnické osoby mohli uplatniť pripomienku v dňoch od 16.9.2020 do 30.09.2020. 
 
Postup podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 369/1990 Zb.“): 
 
Ods. 4:  
(4) Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej 
môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej 
forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v 
určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, 
vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju 
predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak 
nie sú zdôvodnené. 
Ods. 6: 
(6) Vyhodnotenie pripomienok uskutoční navrhovateľ nariadenia s príslušnou komisiou, ak je 
zriadená. Vyhodnotenie obsahuje stručný obsah pripomienky, údaje o tom, kto predložil 
pripomienku, ktorým pripomienkam sa vyhovelo alebo nevyhovelo a z akých dôvodov. 
Ods. 7: 
(7) Vyhodnotenie pripomienok sa musí predložiť poslancom v písomnej forme najneskôr tri 
dni pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia. 
 
Poznámky:  
Zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej len 
„Zákon o hazardných hrách“  (v prípade iného uvádzaného zákona bude tento citovaný). 
Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy , ďalej 
len „VZN“ (v prípade iného VZN bude toto nariadenie citované). 
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ďalej len „Mestské 
zastupiteľstvo“. 
Návrh vyhodnotenia V – vyhovelo, 
Návrh vyhodnotenia N – nevyhovelo, 
D – dôvod, 
Kom. – komisia. 
 
Do 30. septembra 2020 neboli doručené poštou alebo elektronickou poštou žiadne 
pripomienky. 
 
 (Upozornenie: prevod textu z dokumentov v PDF formáte bol uskutočnený strojovo. Originály 

PDF dokumentov sú k dispozícii k nahliadnutiu na oddelení miestnych daní, poplatkov 

a licencií Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, Blagoevova 9, 850 05 

Bratislava). 


