Metodické usmernenie
k postupu pri overovaní fyzických osôb vstupujúcich do herne, kasína a do
prevádzky, v ktorej sa prevádzkuje bingo v registri vylúčených osôb podľa § 33
ods. 3 zákona o hazardných hrách
Úrad pre reguláciu hazardných hier ako orgán štátnej správy v oblasti hazardných hier podľa § 75
písm. b) zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o hazardných hrách“) vydáva v súlade s § 77 ods. 9
písm. d) zákona o hazardných hrách za účelom jednotného výkladu a postupu pri výkone práv
a povinností prevádzkovateľov hazardných hier a Úradu pre reguláciu hazardných hier (ďalej len
„úrad“) toto metodické usmernenie:
Podľa § 33 ods. 2 zákona o hazardných hrách účasť na stolových hrách, vrátane kartových hier mimo
kasína, hazardných hrách na výherných prístrojoch, hazardných hrách na termináloch videohier,
hazardných hrách na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi, hazardných hrách na
iných technických zariadeniach a lotériovej hry bingo sa zakazuje fyzickým osobám evidovaným v
registri fyzických osôb vylúčených z hrania hazardných hier (ďalej len „RVO“). Prevádzkovateľ vyššie
uvedených hazardných hier nesmie týmto fyzickým osobám umožniť účasť na takej hazardnej hre
a je na tieto účely povinný využívať RVO a požadovať predloženie preukazu totožnosti.
Podľa § 33 ods. 3 druhá veta zákona o hazardných hrách je prevádzkovateľ hazardnej hry povinný
využívať RVO a overiť totožnosť každej fyzickej osoby vstupujúcej do herne, kasína a do
prevádzky, v ktorej sa prevádzkuje bingo (ďalej len „prevádzka“). Povinnosť overovať fyzické osoby
v RVO sa vzťahuje na všetky fyzické osoby vstupujúce do prevádzky, vrátane osôb vykonávajúcich
stály dohľad, zamestnancov a personálu prevádzky. Táto povinnosť sa podľa § 33 ods. 6 zákona
o hazardných hrách nevzťahuje na fyzické osoby ak plnia úlohy záchranných zložiek integrovaného
záchranného systému podľa osobitných predpisov a na osoby poverené výkonom dozoru, ak plnia
úlohy podľa zákona o hazardných hrách.
Overovať osoby vstupujúce do prevádzky v RVO je prevádzkovateľ hazardnej hry povinný
zabezpečiť prostredníctvom webového rozhrania RVO (prostredníctvom web stránky
www.overithraca.sk) alebo prostredníctvom WEB API (webového programového aplikačného
rozhrania Informačného systému RVO) za dodržania nasledujúcich podmienok:
1. overovať v RVO fyzické osoby vstupujúce do prevádzky;
2. vykonať overenie každej fyzickej osoby vstupujúcej do prevádzky v RVO vždy na príslušnú
prevádzku (pod prideleným číslom prevádzky);
3. neoverovať v RVO kmeňové databázy fyzických osôb, s výnimkou kmeňovej databázy osôb
vykonávajúcich stály dohľad, zamestnancov a personálu prevádzky, maximálne jeden krát
za kalendárny deň, resp. pri zmene sekvenčného čísla databázy RVO;
4. fyzické osoby, vrátane osôb vykonávajúcich stály dohľad, zamestnancov a personálu,
nachádzajúce sa v prevádzke, overovať v RVO maximálne jedenkrát za kalendárny deň,
resp. pri zmene sekvenčného čísla databázy RVO;
5. v prípade zistenia, že do priestorov prevádzky vstúpila fyzická osoba zapísaná v RVO, je
prevádzkovateľ hazardnej hry povinný ju z nich vykázať.
Povinnosti overiť v RVO všetky fyzické osoby vstupujúce do prevádzky, vrátane osôb
vykonávajúcich stály dohľad, zamestnancov a personálu, ktoré vstupujú do prevádzky, sa
prevádzkovateľ stolových hier, vrátane kartových hier mimo kasína, hazardných hier na výherných

prístrojoch, hazardných hier na termináloch videohier, hazardných hier na technických zariadeniach
obsluhovaných priamo hráčmi, hazardných hier na iných technických zariadeniach a binga nemôže
zbaviť (§ 14 ods. 1 zákona o hazardných hrách).
Toto usmernenie nie je právne záväzným výkladom zákona o hazardných hrách.
Úrad jeho vydaním sleduje zjednotenie postupu jednotlivých subjektov pri uplatňovaní práv
a povinností podľa zákona o hazardných hrách a posilnenia právnej istoty a predvídateľnosti pri
konaní a rozhodovaní úradu.
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