
Mesto Dunajská Streda podľa § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a § 15 ods. 5 a ods. 16 a § 79 ods. 5 a ods. 6 zákona č. 30/2019 

Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o hazardných 

hrách“) vydáva toto  

  

Všeobecne záväzné nariadenie  

mesta Dunajská Streda č. ......./2021 zo dňa 29. júna 2021 

 o podmienkach umiestňovania herní na území mesta Dunajská Streda 

a o zákaze prevádzkovania hazardných hier v určených dňoch 

 

 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

 

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

a) podmienky umiestňovania herní na území mesta Dunajská Streda (ďalej len „mesto“) podľa 

osobitného predpisu 1 , 

b) zákaz prevádzkovania vybraných druhov hazardných hier na území mesta počas dní 

ustanovených týmto VZN, 

c) kontrolu a sankcie za porušenie jeho ustanovení. 

 

Čl. 2 

Podmienky umiestňovania herní 

 

1) Herňa 2 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, 

b) školského zariadenia 4,  

c) zariadenia sociálnych služieb pre deti a mládež, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí  

a sociálnej kurately,  

d) zariadenia pre liečbu nelátkových závislostí,  

e) ubytovne mládeže.  

 

2) Herňa nesmie byť umiestnená vo vzdialenosti menej ako 200 metrov od inej herne.  

 

3) Vzdialenosťou sa podľa osobitného predpisu 5 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. 

 

 

 

 
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 § 2 písm. u/ zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
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 § 15 ods. 6 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 



Čl. 3 

Zákaz prevádzkovania vybraných druhov hazardných hier 

 

Okrem dní stanovených zákonom o hazardných hrách na území mesta sa s výnimkou internetových 

hier6 zakazuje prevádzkovať nasledovné hazardné hry:  

a) stolové hry,  

b) hazardné hry na výherných prístrojoch,  

c) hazardné hry na termináloch videohier,  

d) hazardné hry na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi,  

e) hazardné hry na iných technických zariadeniach,  

f) bingo,  

 

počas ďalších 12 dní v kalendárnom roku, ktorých dátumy sú uvedené v prílohe č. 1 tohto VZN. 

 

Čl. 4 

Kontrola dodržiavania a sankcie 

 

1) Kontrolu dodržiavania tohto VZN sú oprávnení vykonávať:  

a) poverení zamestnanci mesta,  

b) príslušníci mestskej polície. 

 

2) Porušenie ustanovení tohto VZN je postihnuteľné podľa osobitných predpisov 7.  

 

Čl. 5 

Prechodné ustanovenie 

 

1) Na prevádzkovateľa hazardnej hry, ktorému bola udelená individuálna licencia na 

prevádzkovanie hazardnej hry pred nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa predmetné 

ustanovenia nevzťahujú do skončenia platnosti tejto individuálnej licencie.  

 

2) Prevádzkovateľ hazardnej hry je povinný počas celej doby platnosti licencie dodržiavať 

podmienky stanovené zákonom o hazardných hrách.  

 

Čl. 6 

Účinnosť 

 

Toto VZN nadobúda účinnosť 1. januára 2022. 

 

JUDr. Zoltán Hájos 

primátor 

  

 
6 § 30 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
7 zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov 



Príloha č. 1  

VZN mesta Dunajská Streda č. ......./2021 zo dňa 29. júna 2021  o podmienkach umiestňovania 

herní na území mesta Dunajská Streda a o zákaze prevádzkovania hazardných hier v určených 

dňoch 

 

V zmysle čl. 3 VZN sa dni, v ktorých na území mesta Dunajská Streda je zakázané prevádzkovanie 

hazardných hier, určujú nasledovne: 

 

 

o 6. januára, 

o Veľkonočná nedeľa, 

o Veľkonočný pondelok, 

o 12. apríla, 

o 24. apríla, 

o 1. septembra, 

o 15. septembra, 

o 6. októbra 

o 1. novembra, 

o 2. novembra, 

o 17. novembra, 

o 26. decembra. 

 


