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NÁVRH NA UZNESENIE 
Uznesenie č.__/2022 
 
I. Mestské zastupiteľstvo v Žiline schvaľuje 
 

1. Všeobecne záväzné nariadenie č. .../2022, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 
14/2019 o hazardných hrách na území mesta Žilina. 

 
 
 
 
DÔVODOVÁ SPRÁVA  
V meste Žilina sa aktuálne nachádza 29 herní a jedno kasíno. Tieto herne a kasíno sú často umiestnené 
vo veľmi blízkej vzdialenosti od škôl a školských zariadení. Spoločenské riziko toho, že mladí ľudia si po 
dovŕšení 18. roku života nájdu cestu do herne alebo kasína je tak veľmi vysoké. V záujme ich ochrany 
prijalo mesto Žilina všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2019, ktoré zakázalo umiestnenie herne vo 
vzdialenosti 200m od škôl a školských zariadení, ako aj iných typov výchovných zariadení. Vzdialenosť 
200m herne od školy však bola v tom čase zákonom definovaná ako pochôdzková vzdialenosť medzi 
vchodom do školy a vchodom do herne, teda tie dve budovy mohli byť veľmi blízko seba a napriek 
tomu spĺňať podmienku aspoň 200-metrovej vzdialenosti. Príkladom je herňa v Juniore, ktorá sa 
nachádza vzdušnou čiarou len 120-150m od dvoch základných škôl, ZŠ Jarná, ZŠ V. Javorku, avšak 
pochôdzková vzdialenosť je väčšia ako 200m a tak sa na ňu nariadenie nevzťahuje. 
 
Na túto bizarnú situáciu zareagovali aj zákonodarcovia v NRSR a dňa 1. novembra 2020 vstúpil do 
platnosti zákon č. 287/2020 Z.z., ktorým sa mení zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. a ktorým sa menia niektoré zákony. 
 
Táto zmena zákona o hazardných hrách okrem iného zmenila § 15, odsek (5) a teda možnosť obcí 
ustanoviť všeobecne záväzným nariadením minimálnu vzdialenosť umiestnenia herne od školy, 
školského zariadenia, zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 
kurately, zariadenia pre liečbu nelátkových závislostí a ubytovne mládeže. Pôvodná minimálna 
vzdialenosť 200m bola v zákone nahradená minimálnou vzdialenosťou 500m. 
 
Ďalej bola v zákone zmenená definícia vzdialenosti, kde sa pôvodná textácia: 
 

§ 15 
(6) 
Vzdialenosťou sa rozumie pochôdzková vzdialenosť medzi najbližším vchodom do herne a najbližším 
vchodom do inej herne, budovy školy, školského zariadenia, zariadenia sociálnych služieb pre deti a 
mládež, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zariadenia pre liečbu nelátkových 
závislostí a do ubytovne mládeže. Vzdialenosť sa meria kalibrovaným meradlom 
 
zmenila na novú textáciu: 
 
(6) 
Vzdialenosťou sa 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.“. 
 
Na základe vyššie uvedeného, s cieľom ochrany detí a mládeže pre nežiadúcim vplyvom hazardných 
hier a využívajúc kompetencie vyhradené samosprávam zákonom navrhujeme úpravu všeobecne 



záväzného nariadenia č. 14/2019 tak, aby herne v meste Žilina nesmeli byť umiestnené bližšie ako 
500m ku školám, školským zariadeniam, zariadeniam sociálnych služieb, zariadeniam 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zariadeniam pre liečbu nelátkových závislostí a 
ubytovní mládeže. Zároveň navrhujeme, aby sa predmetné všeobecne záväzné nariadenie zosúladilo 
so zákonom v otázke merania vzdialenosti a teda pochôdzková vzdialenosť sa nahradila vodorovnou 
vzdialenosťou. 
 
Materiál bude mať dopad na rozpočet mesta od roku 2024, 2025 kedy sa končí väčšina platných 
individuálnych licencií na výherné prístroje, terminály videohier, technické zariadenia obsluhované 
priamo hráčmi a iné technické zariadenia v herni a internetové hry v internetovom kasíne. V zmysle 
zákona sa na prevádzkovateľa hazardnej hry, ktorému bola udelená individuálna licencia na 
prevádzkovanie hazardnej hry pred nadobudnutím účinnosti všeobecného záväzného nariadenia, sa 
toto všeobecne záväzné nariadenie nevzťahuje do skončenia platnosti tejto individuálnej licencie. 
 
Vyššie uvedené znamená, že po tohto všeobecne záväzného nariadenia existujúce herne, ak by aj 
uvedené podmienky nespĺňali, zostanú v prevádzke až do skončenia licencie. Avšak nebudú môcť 
vznikať nové herne, kt. by nespĺňali podmienky uvedené vo VZN a pri udeľovaní nových licencií budú 
mocť pokračovať len tie herne, kt. splnia podmienky vo VZN. Licenciu je možné obnoviť aj vopred, teda 
pred termínom jej uplynutia. 
 
Stanoviská komisií mestského zastupiteľstva: Komisia finančná a majetková, Komisia kultúry, 
cestovného ruchu a miestneho rozvoja a Komisia sociálna, zdravotná a bytová, Komisia školstva a 
mládeže odporúčajú uvedený materiál schváliť. 
 
  



Materiál 
 
Mesto Žilina na základe samosprávnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky, v 
súlade s § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom a účinnom 
znení a § 15 ods. 5, zákona č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(ďalej len „zákona o hazardných hrách“) vydáva toto 
 

NÁVRH 
 

Všeobecne záväzné nariadenie č. .../2022, 
ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2019  

o hazardných hrách na území mesta Žilina 
 
 
 

Článok 1 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2019 o hazardných hrách na území mesta Žilina sa mení 
nasledovne: 
 
1. Ods. 1 v článku 2 „Podmienky umiestňovania herní na území mesta“ sa mení nasledovne: 

 
1. Herňa1 nesmie byť umiestnená vo vzdialenosti menej ako 500 metrov od 

a) školy2 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 zariadenia3, 
c) zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, 
d) zariadenia pre liečbu nelátkových závislostí, 
e) ubytovne mládeže. 
 

2. Ods. 3 v článku 2 „Podmienky umiestňovania herní na území mesta“ sa mení nasledovne: 
 

3. Vzdialenosťou sa v zmysle § 15 ods. 6 zák. č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v platnom znení 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“.  

 

 

Článok 2 
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline dňa ... 

 
1 § 2 písm. u zákona č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 
2 § 27 ods. 2. zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v platnom znení 
3 § 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 platnom znení 



2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej 

tabuli mesta, t. j. od ... 

 

 Mgr. Peter Fiabáne 
primátor mesta Žilina 


