
 

Upravený návrh v zmysle novely zákona 

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. 5 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, 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 500 metrov od 

  

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, 

 
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. 

 

 



 

b) školského zariadenia,4) 

 

c) zariadenia sociálnych služieb, 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 rozumie vodorovná  vzdialenosť medzi budovou, v ktorej je umiestnená 

herňa, a  najbližšou budovou  v  ktorej je umiestnená  iná herňa, budovou školy, školského 

zariadenia, zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí 

a sociálnej kurately, zariadenia pre liečbu nelátkových závislostí a budovou 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 1. januára 2021. 

 

                            

      

  

Ing. arch. Matúš Vallo  

                     primátor 
 
 
          
 
 



 
Zmena návrhu VZN v zmysle novely zákona o hazardných hrách 

 
 

1. Slová podľa „§ 79 ods. 6“ sa nahrádzajú slovami „§ 79 ods. 5“. 

 

2. V § 2 ods. 2) sa slová „zariadeniach sociálnych služieb pre deti a mládež“ nahrádzajú 

slovami „zariadeniach sociálnych služieb“. 

 

3. V § 2 ods. 3) sa číslo „200“ nahrádza číslom „500“. 

 

4. Vypúšťa sa poznámka č. 5. 

 

5. V § 2 ods. 3) písm. c) sa vypúšťajú slová „pre deti a mládež“. 

 

6)  V § 2 ods. 5) znie „Vzdialenosťou sa rozumie vodorovná  vzdialenosť medzi budovou, 

v ktorej je umiestnená herňa, a  najbližšou budovou  v  ktorej je umiestnená  iná herňa, 

budovou školy, školského zariadenia, zariadenia sociálnych služieb, zariadenia 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zariadenia pre liečbu nelátkových 

závislostí a budovou ubytovne mládeže“. 

 

7) V § 5 sa slová „4. januára 2021“ nahrádzajú slovami „1. januára 2021“.  


