METODICKÉ USMERNENIE
k podávaniu oznámenia o zámere prevádzkovať kartové hry pokrového typu mimo kasína,
pri ktorých hráči hrajú jeden proti druhému a k podávaniu oznámenia o zámere pokračovať
v prevádzkovaní kartových hier pokrového typu mimo kasína, pri ktorých hráči hrajú jeden proti druhému
Dňom 01. 06. 2019 nastala zásadná zmena v úprave kompetencií pre oblasť hazardných hier. K uvedenému
dátumu prešli kompetencie príslušných daňových úradov, Finančného riaditeľstva SR a Ministerstva financií SR
v tejto oblasti na Úrad pre reguláciu hazardných hier (ďalej len „úrad“).
Prevádzkovanie kartových hier pokrového typu prevádzkovaných mimo kasína, pri ktorých hráči hrajú jeden
proti druhému (ďalej len „kartové hry mimo kasína“), je možné na základe Všeobecnej licencie č. MF/017243/2017622, vydanej Ministerstvom financií SR (ďalej len „všeobecná licencia“), v spojení so zákonom č. 30/2019
o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o hazardných hrách“).
Prevádzkovať kartové hry mimo kasína na základe všeobecnej licencie možno najviac jeden kalendárny rok, t.j.
od 1. januára do 31. decembra príslušného kalendárneho roka.
Kartové hry mimo kasína môže prevádzkovať výlučne právnická osoba. Najneskôr deň pred podaním
oznámenia o zámere prevádzkovať kartovú hru mimo kasína je právnická osoba povinná zložiť na samostatný účet
úradu finančnú zábezpeku. Požiadať o oznámenie čísla účtu a variabilného symbolu pre účely zloženia finančnej
zábezpeky môže právnická osoba na predpísanom formulári, ktorý sa nachádza na ústrednom portáli verejnej
správy, www.slovensko.sk (ďalej len „ústredný portál“). Výška finančnej zábezpeky závisí od počtu pokrových
stolov, ktoré zamýšľa právnická osoba prevádzkovať, pričom finančná zábezpeka na jeden stôl predstavuje sumu
1 500 eur.
1. Náležitosti oznámenia o zámere prevádzkovať kartové hry mimo kasína
V oznámení o zámere prevádzkovať kartové hry mimo kasína, je právnická osoba povinná podľa § 38 ods. 2
zákona o hazardných hrách uviesť/ doplniť/ priložiť nasledovné údaje:
a) názov alebo obchodné meno, sídlo, právnu formu a identifikačné číslo právnickej osoby, ak jej bolo
pridelené,
b) meno a priezvisko fyzickej osoby/ osôb splnomocnených konať v mene právnickej osoby,
c) termín začatia a ukončenia prevádzkovania hazardnej hry (časový úsek ohraničený začiatkom a koncom
prevádzkovania napr. od 01. 01. 2020 do 31.12.2020),
d) predpokladanú výšku odvodu, ak ju je možné určiť pred začatím,
e) herný plán hazardnej hry, ktorý musí obsahovať:
• názov a sídlo prevádzkovateľa kartovej hry mimo kasína,
• druh prevádzkovaných kartových hier mimo kasína,
• stanovenie maximálneho počtu hráčov, ktorí môžu hrať pri jednom stole,
• ak sa pri hre využívajú žetóny ako spôsob vkladu a vyplácania výhier, tak aj spôsob a pravidlá
nákupu a spätného predaja žetónov,
• určiť minimálnu a maximálnu výšku vkladu
• minimálnu a maximálnu výšku poplatku (rake alebo fee) spojeného s účasťou každého hráča na
kartovej hre mimo kasína,
• spôsob a lehotu uplatnenia nároku na výhru
• možnosti vrátenia vkladu (buy in) spojeného s účasťou na kartovej hre mimo kasína

f)
g)
h)
i)
j)

adresu prevádzok, kde sa budú kartové hry prevádzkovať a ich prevádzkový čas,
počet stolov v jednotlivých prevádzkach,
druh stolov,
opis stola,
údaje o fyzickej osobe zodpovednej za prevádzkovanie kartových hier mimo kasína (len fyzická osoba,
ktorá vykonáva funkciu štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu právnickej osoby
prevádzkujúcej kartovú hru mimo kasína) a to predložením
• dokladu o vzdelaní za účelom preukázania úplného stredoškolského vzdelania,
• odborného životopisu za účelom preukázania minimálne 1-ročnej praxi v oblasti hazardných hier,
• úradne osvedčeného čestného vyhlásenia o pravdivosti údajov uvedených v odbornom
životopise,
k) údaje o zodpovedných zástupcoch, ktorí zabezpečujú riadny priebeh kartových hier mimo kasína a ktorí
musia byť prítomní v prevádzke počas prevádzkovania hry, a to:
• meno,
• priezvisko,
• dátum narodenia.
l) doklad o zaplatení správneho poplatku vo výške 500 €, v prípade elektronického podania zasielaného cez
ústredný portál vo výške 430 € (najjednoduchší spôsob zaplatenia správneho poplatku je zakúpiť ho na
pošte a doklad o jeho kúpe priložiť k samotnému oznámeniu).
V súvislosti s poplatkom (rake alebo fee) spojeným s účasťou na hazardnej hre platí nasledovné. Pri
prevádzkovaní cash game (hra o hotovosť) je poplatkom rake (suma vyberaná prevádzkovateľom hazardných hier
z bankov na pokrových stoloch z jednotlivých hier v priebehu kalendárneho mesiaca) a pri organizovaných
turnajoch je poplatkom fee (suma vyberaná prevádzkovateľom hazardných hier zo všetkých vyzbieraných vkladov
hráčov na jednotlivých typoch turnajov organizovaných v kalendárnom mesiaci). Prevádzkovateľ si stanoví
percentuálnu výšku a spôsob vyberania rake alebo fee a uvedie to do oznámenia a do herného plánu.
Právnická osoba je povinná jednoznačne určiť, či fee, ktorý je podkladom pre výpočet mesačného príspevku
podľa § 78 ods. 4 zákona o hazardných hrách, vo výške 0,7 % z poplatku (fee), je súčasťou buy in (všetky vstupné
vklady každého hráča podľa typu turnaja) alebo sa fee, pripočítava k buy in.
V prípade, ak má právnická osoba zámer organizovať aj turnaje, v oznámení o zámere prevádzkovať
kartovú hru mimo kasína uvedie aj:
a) typ a názov turnaja,
b) popis turnaja,
c) termín začatia a dobu trvania turnaja,
d) počet stolov prevádzkovaných pri turnaji,
e) minimálny a maximálny počet hráčov, ktorí sa môžu na turnaji zúčastniť,
f) výšku dotácie turnaja (výška garantovanej výhry),
g) výšku poplatku za účasť hráča v turnaji (fee).
2. Náležitosti oznámenia o zámere pokračovať v prevádzkovaní kartových hier mimo kasína
Vzhľadom na skutočnosť, že úrad je oprávnený povoliť právnickej osobe prevádzkovanie kartových hier mimo
kasína najviac na jeden kalendárny rok (od 01. 01. do 31. 12 príslušného kalendárneho roka), pozerá sa aj
na oznámenie o zámere pokračovať v prevádzkovaní kartových hier mimo kasína ako na nové oznámenie
o zámere prevádzkovať kartové hry mimo kasína.
Z uvedeného dôvodu je právnická osoba resp. prevádzkovateľ hazardnej hry povinný k oznámeniu o zámere
pokračovať v prevádzkovaní kartových hry mimo kasína priložiť všetky prílohy tak, ako by oznamoval zámer
prevádzkovať kartovú hru mimo kasína. Z rovnakého dôvodu je právnická osoba už ako prevádzkovateľ hazardnej
hry povinná zaplatiť správny poplatok vo výške 500 € v prípade elektronického podania 430 € (najjednoduchší
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spôsob zaplatenia správneho poplatku je zakúpiť ho na pošte a doklad o jeho kúpe priložiť k samotnému
oznámeniu).
3. Potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti a registrová povinnosť
Výsledkom povoľovacej činnosti úradu pre prevádzkovanie kartových hier mimo kasína je vydanie potvrdenia
o splnení oznamovacej povinnosti. Na základe potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti je prevádzkovateľ
oprávnený prevádzkovať kartové hry mimo kasína.
V zmysle § 41 zákona o hazardných hrách je prevádzkovateľ hazardnej hry na základe potvrdenia o splnení
oznamovacej povinnosti povinný podať registrovému súdu návrh na zápis povolenej činnosti do obchodného
registra. Inak povedané, každý nový prevádzkovateľ kartových hier mimo kasína, je povinný v lehote 10 dní odo
dňa prevzatia potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti, podať registrovému súdu návrh na zápis kartovej hry
mimo kasína ako predmetu svojej podnikateľskej činnosti.
Prevádzkovateľ, ktorý oznámi zámer pokračovať v prevádzkovaní kartových hier mimo kasína (tzn. nejde
o nového prevádzkovateľa), má mať v čase doručenia oznámenia o zámere pokračovať v prevádzkovaní kartových
hier mimo kasína v obchodnom alebo inom obdobnom registri ako predmet svojej činnosti uvedené aj
prevádzkovanie kartovej hry mimo kasína.
4. Lehoty
V prípade, že právnická osoba chce začať prevádzkovať kartové hry mimo kasína od 1. januára 2020
alebo je zámerom prevádzkovateľa pokračovať v prevádzkovaní kartových hier mimo kasína plynule po
31.12.2019, teda od 1. januára 2020, je nevyhnutné aby úradu doručil úplné oznámenie o zámere
prevádzkovať/pokračovať v prevádzkovaní kartových hier mimo kasína čo najskôr.
Oznámenie o zámere prevádzkovať kartové hry mimo kasína/oznámenie o zámere pokračovať v prevádzkovaní
kartových hier musí byť úradu doručené najneskôr v lehote 15 dní pred začiatkom prevádzkovania.
Podľa uvedeného platí, že ak chce právnická osoba prevádzkovať kartové hry mimo kasína od 1. januára 2020
alebo je zámerom prevádzkovateľa plynule pokračovať v prevádzkovaní kartových hier mimo kasína od
1 januára. 2020, úradu musí doručiť úplné oznámenie najneskôr do piatku 13.12. 2019
Upozorňujeme, že ak prevádzkovateľ doručí úplné oznámenie o zámere pokračovať v prevádzkovaní kartových
hier mimo kasína po termíne 13.12.2019, je povinný od 01.01.2020 zastaviť prevádzkovanie kartovej hry mimo
kasína, a to až do dňa, uvedeného v potvrdení o splnení oznamovacej povinnosti ako termín začatia
prevádzkovania kartovej hry mimo kasína.
Doručením potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti začína plynúť 5 dňová lehota, v ktorej je
prevádzkovateľ povinný zaplatiť odvod do štátneho rozpočtu. Platobné údaje pre zaplatenie odvodu sú súčasťou
potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti. V tejto súvislo upresňujeme, že výška odvodu sa odvíja od počtu
prevádzkovaných pokrových stolov a tiež od obdobia/ času, v ktorom bude tento druh hazardných hier prebiehať.
Odvod za jeden pokrový stôl za kalendárny rok je 1 500 € (kalendárny rok je od 1. januára do 31. decembra toho
ktorého roka). Ak bude pokrový stôl prevádzkovaný počas kratšieho obdobia ako jeden kalendárny rok ( napr. 1
mesiace, 3 mesiace a pod.), výška odvodu je určená sumou 200 € na jeden kalendárny mesiac (za jeden stôl).
Z dôvodu vysokého počtu prevádzkovateľov kartových hier mimo kasína, úrad odporúča predkladať
oznámenie o zámere prevádzkovať kartovú hru mimo kasína/oznámenie o zámere pokračovať
v prevádzkovaní kartových hier už v týchto dňoch.
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