Č.p.: 6Ntn/6/2018
Finančné riaditeľstvo
Slovenskej republiky
Lazovná 63
974 01 Banská Bystrica

Banská Bystrica, 08.02.2018

Vydanie príkazu na zamedzenie vykonania platobnej operácie alebo platobnej služby
k č.p.: 66630/2018
Sudca Krajského súdu v Banskej Bystrici na základe žiadosti prezidenta finančnej správy
Slovenskej republiky z 31.01.2018 č.p.: 66630/2018 o vydanie príkazu na zamedzenie
vykonania platobnej operácie alebo platobnej služby takto
rozhodol
V zmysle ustanovenia § 15b ods. 7 druhej vety, ods. 8, 9 zákona č. 171/2005 Z. z.
o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a ustanovenia § 4a ods. 1 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným
použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o ochrane pred odpočúvaním) v znení neskorších predpisov.
vydávam príkaz
na zamedzenie vykonania platobnej operácie alebo inej platobnej služby v prospech účtu:
IBAN: SK24 09000000000631344926,
SWIFT/BIC: GIBASKBXXXX,
ktorý používa osoba poskytujúca zakázanú ponuku na účely prijímania vkladu pri
poskytovaní zakázanej ponuky, voči právnickým osobám alebo fyzickým osobám, ktoré
poskytujú platobné služby, v lehote, kým nepominú dôvody na vydanie príkazu
a v úplnom rozsahu. Konkrétne ide v tejto súvislosti o nasledovné právnické a fyzické
osoby:
Československá obchodná banka, a.s.

Žižkova 11, 811 02 Bratislava

36854140

OTP Banka Slovensko, a. s.

Štúrova 5, 813 54 Bratislava

31318916

Poštová Banka, a.s.

Dvořákovo nábrežie 4,
811 02 Bratislava

31340890

Prima banka Slovensko, a.s.

Hodžova 11
010 11 Žilina

31575951

Privatbanka, a.s.

Einsteinova 25
851 01 Bratislava

31634419

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Tomášikova 48
832 37 Bratislava

151653

Tatra banka, a.s.

Hodžovo námestie 3

686930

811 06 Bratislava 1
Všeobecná úverová banka, a.s.
Skrátený názov: VÚB, a.s.

Mlynské nivy 1
829 90 Bratislava

31320155

Citibank Europe plc,

Dvořákovo nábrežie 8

36861260

pobočka zahraničnej banky

811 02 Bratislava

Fio banka, a.s.
36869376

Nám. SNP 21

pobočka zahraničnej banky

811 01 Bratislava

Komerční banka, a.s.
47231564

Hodžovo námestie 1A

pobočka zahraničnej banky

811 06 Bratislava

UniCredit Banka Czech Republik and Slovakia, a.s.
47251336
pobočka zahraničnej banky
BKS Bank AG,
36869856

Šancová 1/A

813 33 Bratislava
Pribinova 4

pobočka zahraničnej banky v SR
Bratislava

811 09

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA
pobočka zahraničnej banky
Bratislava

Karadžičova 2
811 09

47258713

Československé úvěrní družstvo,
pobočka Slovensko
Bratislava

Metodova 7
821 08

36866750

COFIDIS SA,

Einsteinova ulica

50595628

11/3677
pobočka zahraničnej banky
Petržalka

851 01 Bratislava – mestská časť

COMMERZBANK Aktiengesellschaft
pobočka zahraničnej banky, Bratislava
Bratislava

Rajská 15/A
811 08

30847737

ING Bank N.V.,
pobočka zahraničnej banky
Bratislava

Pribinova 10
811 09

30844754

J & T BANKA, a.s.
nábrežie 8
pobočka zahraničnej banky
Bratislava

Dvořákovo

KDB Bank Europe Ltd.,
pobočka zahraničnej banky
Bratislava

Obchodná 2
811 06

47248572

mBank S.A.,
pobočka zahraničnej banky
Bratislava

Pribinova 10
811 09

36819638

Oberbank AG
pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike
Bratislava

Prievozská 4/A
821 09

36861146

Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.
31335004

Bajkalská 30,

35964693
811 02

829 48 Bratislava
ČSOB stavebná sporiteľňa, a. s.
35799200

Žižkova 11,

Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s.
31351026
Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.
00682420

811 02 Bratislava
Grösslingova 77,
824 68 Bratislava
Štefánikova 27,
814 99 Bratislava

Odôvodnenie

Zo žiadosti žiadateľa vyplýva, že Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej
FR SR) v rámci vykonávania dozoru nad poskytovaním zakázaných ponúk podľa ustanovenia
§ 11 ods. 2 písm. a) a ustanovenia § 15b zákona o hazardných hrách, zistilo nasledovné
skutočnosti, ktoré dokazujú, že na webovom sídle https://www.queenvegas.com dochádza
k poskytovaniu zakázanej ponuky v zmysle zákona o hazardných hrách, a preto v záujme
zabrániť predmetnej protiprávnej činnosti je nutné zamedziť vykonaniu platobnej operácie
alebo inej platobnej služby v prospech účtu, ktorý je uvedený vyššie vo výroku tohto príkazu.
Na webovom sídle https://www.queenvegas.com je možné zvoliť si z hlavnej ponuky
na titulnej stránke nasledovné: „Hracie automaty“, „Video poker“, „Ruletové hry“, „Kartové
hry“, „Live kasíno“ a ďalšie hry. Webové sídlo https://www.queenvegas.com ponúka
možnosť voľby slovenského jazyka v rámci jazykových mutácií sídla, všeobecné obchodné
podmienky sú v anglickom jazyku. Na webovom sídle je možnosť zvoliť spôsoby platieb
napr. Visa/Mastercard, EntroPay, Webmoney účet, Paysafcard a pod.
Na webovom sídle https://www.queenvegas.com, FR SR žiadalo zamedziť vykonaniu
platobnej operácie alebo inej platobnej služby v prospech predmetného účtu, je uvedený ako
prevádzkovateľ spoločnosť SkillOnNet Ltd, ktorá nemá na území Slovenskej republiky
udelenú ani vydanú licenciu. SkillOnNet Ltd na webovom sídle https://www.queenvegas.com
deklaruje udelenie licencie číslo MGA/CL1/563/2009 a MGA/CL1/1259/2016 od Malta
Gaming Authority na Malte, nie v zmysle zákona o hazardných hrách. Pričom podľa
ustanovenia § 3 ods. 7 zákona o hazardných hrách: „Prevádzkovanie zahraničných
hazardných hier a propagovanie zahraničných hazardných hier na území Slovenskej republiky
sa zakazuje. Na území Slovenskej republiky sa zakazuje aj jednotlivý predaj žrebov,
prijímanie stávok a vyplácanie výhier, vrátane sprostredkovania týchto činností, v hazardných
hrách podľa odseku 2, ktorých prevádzkovateľom je zahraničný subjekt a pri ktorých sú
vklady uhrádzané do zahraničia.“
Dňa 02.10.2017 FR SR na predmetnom webovom sídle overilo, či bolo poskytovanie
zakázanej ponuky ukončené v lehote 10 dní odo dňa zaslania Výzvy č. 1336128/2017 zo dňa
18.09.2017.
Poskytovanie
zakázanej
ponuky
nebolo
na
webovom
sídle
https://www.queenvegas.com ukončené, sídlo je verejne dostupné z územia Slovenskej
republiky a FR SR webové sídlo zaradilo na zoznam zakázaných webový sídiel.
O vykonanom dozore FR SR vyhotovilo Zápisnicu č. 1422344/2017 zo dňa 02.10.2017
a Zápisnicu č. 1427029/2017 zo dňa 03.11.2017. FR SR vykonalo dňa 27.12.2017 na
predmetnom webovom sídle dozor za účelom identifikácie, resp. overenia čísla účtu, ktorý
používa právnická osoba alebo fyzická osoba poskytujúca zakázanú ponuku na účely
prijímania vkladu, o čom vyhotovilo Zápisnicu č. 3062/2018 zo dňa 27.12.2017. Na webovom
sídle https://www.queenvegas.com boli identifikované nasledovné čísla účtov: IBAN:SK24
0900 0000 0006 3134 4926 / SWIFT,BIC:GIBASKBXXXX a IBAN:SK58 0900 0000 0006
3134 4993 / SWIFT,BIC:GIBASKBXXXX, ale k číslu účtu IBAN:SK58 0900 0000 0006
3134 4993 / SWIFT,BIC:GIBASKBXXXX už bola FR SR podaná Žiadosť o vydanie príkazu
na zamedzenie vykonania platobnej operácie alebo platobnej služby č. 1309852/2017 zo dňa
04.09.2017.
Podmienkou prevádzkovania hazardných hier na území Slovenskej republiky je
dodržiavanie zákona. V ustanovení § 2 písm. a) zákona o hazardných hrách sa rozumie
„prevádzkovateľom hazardnej hry právnická osoba, ktorej udelil príslušný orgán štátnej
správy alebo obec individuálnu licenciu podľa tohto zákona, alebo právnická osoba, ktorá
splnila podmienky všeobecnej licencie vydanej Ministerstvom financií Slovenskej republiky
(ďalej len „ministerstvo“) a podala oznámenie podľa § 19“. Podľa ustanovenia § 3 ods. 3
zákona o hazardných hrách „hazardné hry možno prevádzkovať len na základe licencie

udelenej alebo vydanej podľa tohto zákona, za podmienok ustanovených týmto zákonom a
určených v individuálnej licencii alebo všeobecnej licencii a pri dodržaní povinností podľa
schváleného herného plánu vrátane pravidiel hazardnej hry“.
Z ustanovenia § 2 písm. u), ustanovenia § 28 ods. 1 a ustanovení § 2 písm. l) zákona
o hazardných hrách vyplýva, že hazardné hry prevádzkované prostredníctvom internetu môže
prevádzkovať len národná lotériová spoločnosť, ktorou je TIPOS, národná lotériová
spoločnosť, a. s., Brečtanová 1, 830 07, Bratislava, každé iné takéto poskytovanie je
zakázanou ponukou. Výnimku tvoria stávkové hry, konkrétne kurzové stávky, kde je priamo v
individuálnej licencii udelenej Ministerstvom financií Slovenskej republiky uvedené, že
udeľuje individuálnu licenciu na prevádzkovanie stávkových hier (kurzových stávok) okrem
iného prostredníctvom internetovej siete ako komunikačného kanálu.
Prostredníctvom vyššie uvedeného webového sídla sú prevádzkované alebo
propagované hazardné hry bez licencie podľa zákona o hazardných hrách, nie sú
prevádzkované národnou lotériovou spoločnosťou ani prevádzkovateľom kurzových stávok,
ktorý má udelenú individuálnu licenciu na prevádzkovanie stávkových hier (kurzových
stávok), okrem iného, prostredníctvom internetovej siete ako komunikačného kanálu a táto
hazardná hra je dostupná na území Slovenskej republiky v zmysle ustanovenia § 2 písm. t)
zákona o hazardných hrách. V zmysle uvedeného dochádza na webovom sídle
https://www.queenvegas.com k porušeniu ustanovení § 3 ods. 3 a 7 zákona o hazardných
hrách.
Zamedzením vykonania platobnej operácie alebo inej platobnej služby v prospech
označeného účtu sa sťaží poskytovanie zakázanej ponuky, čo prispeje k predchádzaniu vzniku
patologického hráčstva, zvýši ochranu spotrebiteľa – hráča, najmä jeho osobných údajov
a citlivých informácií, ktoré sú pri využívaní u nás nelicencovaných internetových hazardných
hier vystavené zvýšenému riziku, poskytne zvýšenú ochranu ľahko zraniteľných skupín a tiež
ochranu zdravia. Internetové hazardné hry predstavujú obzvlášť zvýšené riziko pre
mladistvých, z dôvodu ľahkej dostupnosti cez rozšírenú internetovú sieť a sťaženej regulácie
zo strany štátu. Internetové hazardné hry bez licencie fungujú mimo kontrolu a reguláciu
štátu, štát preto nevie zabezpečiť primeranú ochranu hráčom, napr. pred zneužitím osobných
údajov, nesplnením deklarovaných pravidiel hry, nevyplatením výhier, prepadnutím vkladu,
nekorektným správaním zo strany poskytovateľa. Taktiež dochádza k značným finančný
únikom, keďže nelicencovaný prevádzkovatelia internetových hazardných hier neplatia odvod
do štátneho rozpočtu.
FR SR krajskému súdu doručilo ako prílohu žiadosti o vydanie príkazu na zamedzenie
vykonania platobnej operácie alebo platobnej služby CD nosič so zachytením obsahu
webového sídla, prostredníctvom ktorého sa poskytuje zakázaná ponuka, ktorý dokazuje
protiprávne konanie a porušenie zákona o hazardných hrách, keďže na tomto webovom sídle
sú prevádzkované hazardné hry prostredníctvom internetu bez licencie vydanej v zmysle
zákona o hazardných hrách. Na tomto CD nosiči je zachytený obsah v momente vyhľadania
a takisto obsah po uplynutí 10 dní odo dňa odoslania výzvy na ukončenie poskytovania
zakázanej ponuky, čo dokazuje, že na výzvu FR SR dozorovaný subjekt nereagoval,
nepreukázal, že neposkytuje zakázanú ponuku, na základe čoho bolo webové sídlo,
prostredníctvom ktorého sa poskytuje zakázaná ponuka, zaradené FR SR do zoznamu
zakázaných webových sídel podľa ustanovení § 15b ods. 2, 3, 4 a 5 zákona o hazardných
hrách.

V zmysle ustanovenia § 34a ods. 3 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej
republiky č. 171/2017 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné
súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov FR SR žiada
Krajský súd v Banskej Bystrici o doručenie príkazu súdu v elektronickej forme do schránky
prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy.
Týmto rozhodnutím Krajský súd v Banskej Bystrici prikazuje právnickým a fyzickým
osobám poskytujúcim platobné služby podľa zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších, ktoré sú uvedené v Zozname
právnických alebo fyzických osôb, ktoré poskytujú platobné služby, ktorý bol vytvorený na
základe zoznamu zverejneného na webovom sídle Národnej banky Slovenska, aby v zmysle
ustanovenia § 15b ods. 7 druhej vety zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zamedzili vykonanie platobnej
operácie alebo inej platobnej služby v prospech účtu, ktorý je konkretizovaný vo výroku tohto
príkazu a ktoré používa osoba poskytujúca zakázanú ponuku na účely prijímania vkladu pri
poskytovaní zakázanej ponuky, ktorou je podľa § 2 písm. u) zákona č. 171/2005 Z. z.
o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
propagovanie a prevádzkovanie hazardnej hry dostupnej na území Slovenskej republiky bez
licencie podľa tohto zákona v úplnom rozsahu. Táto povinnosť sa ukladá na dobu neurčitú, až
do zrušenia tohto príkazu súdom na základe žiadosti Finančného riaditeľstva Slovenskej
republiky. Žiadateľ pritom požaduje doručenie tohto príkazu súdu v elektronickej forme do
schránky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy.
Dôvodom zamedzenia vykonanie platobnej operácie alebo inej platobnej služby
v prospech označených účtov je verejný záujem, ktorým je ochrana verejného poriadku,
prevencia kriminality, ochrana verejnej morálky, odstránenie nerovnakého postavenia na trhu
a konkurenčnej výhody spoločností, ktoré nerešpektujú slovenskú právnu úpravu pre oblasť
podnikania v oblasti hazardných hier. Zabránenie vykonania platobnej operácie alebo inej
platobnej služby v prospech označeného účtu prispeje k zvýšenej ochrane ľahko zraniteľných
skupín a ochrane ich zdravia, k predchádzaniu vzniku patologického hráčstva, zvýši ochranu
spotrebiteľa – hráča, najmä jeho osobných údajov a citlivých informácií, ktoré sú pri
využívaní u nás nelicencovaných internetových hazardných hier vystavené zvýšenému riziku.
Zamedzením vykonania platobnej operácie alebo inej platobnej služby v prospech
označených účtov sa sťaží poskytovanie nelegálnych internetových hier a zabráni sa aj
značným finančným únikom, keďže nelicencovaní prevádzkovatelia internetových
hazardných hier neplatia odvod do štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Keďže
posudzovaná žiadosť FR SR mala všetky zákonné náležitosti, (§ 15b ods. 11 zák. č. 171/2005
Z. z.) preto som jej v plnom rozsahu vyhovel.

P o u č e n i e: Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok
( § 15b ods. 8 veta druhá zák. č. 171/2005 Z. z.).

JUDr. Alojz P a l a j
sudca

