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Začíname boj proti nelegálnemu hazardu na internete 
 

BRATISLAVA – 03.7.2017: Finančná správa od júla 2017 kontroluje nelegálny hazard na internete. 
Zoznam zakázaných webových stránok zverejní prvý raz 17. júla 2017. 
 
Úpravu podmienok dozoru nad poskytovaním zakázaných ponúk internetových hazardných hier priniesla 
novela zákona o hazardných hrách, ktorú vlani schválili poslanci parlamentu viac ako dvojtretinovou 
väčšinou hlasov. 
 
„Globálny trh s hazardnými hrami prešiel v uplynulých rokoch dynamickým vývojom. Právna úprava preto 
reagovala na expanziu hazardných hier do virtuálneho priestoru a prináša nové výzvy z hľadiska dozoru,“ 
povedal štátny tajomník Ministerstva financií SR Radko Kuruc.  
 
„Po viacerých opatreniach, ktoré sprísnili prevádzkovanie hazardných hier sa pozornosť finančnej správy 
upriami aj na svet online hazardu. Pre finančnú správu je to nová kompetencia,“ uviedol prezident finančnej 
správy František Imrecze. 
 
V prvom kroku bude finančná správa vyhľadávať webové stránky, prostredníctvom ktorých sa poskytujú 
hazardné hry v rozpore so zákonom. Následne budú poskytovatelia zakázaných ponúk vyzvaní  
na ukončenie svojej činnosti.  
 
Ak prevádzkovatelia hazardných hier bez licencie na internete adekvátne nezareagujú v zákonom 
stanovenej lehote, budú zaradení do zoznamu zakázaných ponúk. Ten finančná správa zverejní prvýkrát 
17. júla a bude ho priebežne dopĺňať a aktualizovať na týždennej báze.  
 
Finančná správa následne požiada súd o vydanie príkazu na blokáciu webovej stránky, na ktorej  
sa nachádzajú nelegálne hazardné hry a taktiež o vydanie príkazu na blokáciu platieb na účet, ktorý 
používa nelegálny poskytovateľ internetového hazardu. 
 
Za prevádzkovanie zakázaných ponúk môže byť uložená pokuta až do výšky 500 000 eur. 
 
Viac informácií https://www.financnasprava.sk/sk/infoservis/priklady-hazardne-hry.  
 
 
 
Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Poslaním FS je výber daní a cla s cieľom 
zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol  
v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac ako 2,66 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou 
inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk 

https://www.financnasprava.sk/sk/infoservis/priklady-hazardne-hry
http://www.financnasprava.sk/

