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Stop nelegálnemu hazardu na internete 
 
 

BRATISLAVA – 17.7.2017: Finančná správa prvý raz zverejnila zoznam webových stránok, ktoré 
ponúkajú nelegálny hazard. Zoznam obsahuje 10 webových stránok, ktoré ponúkajú hranie hazardných 
hier nelegálne. Ide o nové opatrenie v boji proti nelegálnym aktivitám na internete. Aktualizovať a 
dopĺňať ho finančná správa bude každý týždeň. 
 
Finančná správa od júla kontroluje nelegálny hazard na internete. Aktívne vyhľadáva webové sídla, ktoré 
poskytujú zakázanú ponuku a zároveň preveruje aj podnety od občanov. V prvom kroku finančná správa 
vyhľadáva webové stránky, prostredníctvom ktorých sa poskytujú hazardné hry v rozpore so zákonom. 
Následne vyzýva poskytovateľov zakázaných ponúk na ukončenie svojej činnosti do 10tich dní. Ak činnosť 
ani po tomto termíne stránky s nelegálnym hazardom neukončia, zverejní finančná správa tieto webové 
stránky v zozname a následne podá žiadosť na súd o zamedzenie prístupu k webovému sídlu. Finančná 
správa osloví aj bankové inštitúcie, v ktorých by prevádzkovatelia mohli mať účty, aby ich zablokovali. Za 
prevádzkovanie zakázaných ponúk môže byť uložená pokuta až do výšky 500 000 eur. 
 
Prvý zoznam webových stránok s nelegálnym hazardom obsahuje 10 webových stránok. Pracovníci 
finančnej správy oslovili emailom prevádzkovateľov 17 webových stránok. Z toho:  
 

 dve svoje nelegálne ponuky stiahli, 

 piatim plynie lehota na ukončenie prevádzky na základe výzvy (lehota je 10 dní), 

 10 prevádzkovateľov nelegálneho hazardu finančná správa zverejnila 
https://www.financnasprava.sk/sk/infoservis/priklady-hazardne-hry.  

 
 
Finančná správa ešte pred začatím výkonu dozoru zaslala informatívne listy zahraničným asociáciám a 
regulátorom so žiadosťou, aby informovali svojich členov o slovenskom zákone a podmienkach z neho 
vyplývajúcich. Rovnako finančná správa informovala o zákone aj niektorých zahraničných poskytovateľov. 
 
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 
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