
Postupy a návody k predkladaniu údajov prevádzkovateľmi HH 

 

 

     V súvislosti s novelou zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyplynula v zmysle § 35 ods. 18 pre 

prevádzkovateľov hazardných hier povinnosť zasielať elektronickou zásielkou  príslušnému 

správcovi odvodu v rozsahu a spôsobom, ktorý písomne určí Finančné riaditeľstvo Slovenskej 

republiky, údaje o prijatých vkladoch a vyplatených výhrach   za príslušný kalendárny mesiac  

do 25. dňa po skončení kalendárneho mesiaca a podľa § 35 ods. 19 povinnosť nahlasovania 

stavov elektronických a mechanických počítadiel pred spustením zariadení do prevádzky, 

výmene zariadení, ukončení prevádzkovania takéhoto zariadenia, pred začatím a po ukončení 

prevádzkovania kurzových stávok.  

 

     Na základe uvedeného  Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky určuje 

prevádzkovateľom povinnosť predkladať  požadované údaje správcovi odvodu výberom 

jedného z dvoch spôsobov nasledovne:  

 

1) cez Portál finančnej správy www.financnasprava.sk v rámci autorizovaných služieb 

alebo 
 

2) s priloženou prílohou vo formáte CSV(oddelený čiarkami) prostredníctvom emailu 

alebo  verejne dostupného tlačiva  Všeobecné podanie – hazardné hry na portáli 

finančnej správy 

 

1) Predkladanie  údajov o vkladoch, výhrach a odvode   a nahlasovanie stavov 

elektronických a mechanických počítadiel cez Portál finančnej správy 

www.financnasprava.sk 

 

     Prihlásený používateľ  v rámci autorizovaných služieb cez modul Osobná internetová zóna 

(OIZ) – pri vyplňovaní tlačiva na webovej stránke FR SR  môže využiť komplexné služby 

súvisiace s podávaním elektronických formulárov, pričom postupuje nasledovne:  

 Po prihlásení kliknutím na tlačidlo Výber subjektu sa rozbalí ponuka subjektov, 

ktoré má používateľ priradené na svoje ID, vyberie z ponuky subjekt a klikne na 

Nastaviť 

  V rámci dlaždice Katalógy zvolí ponuku  ->  Katalóg  formulárov   a zadá oblasť 

Štátny dozor a zodpovedajúcu Agendu (Všetky/Hazardné hry/Iné podliehajúce 

štátnemu dozoru).  

 Následne sa zobrazí tabuľka, kde si používateľ vyberie agendu a zobrazí sa mu tlačivo 

Všeobecné podanie – Hazardné hry VP_HHv17, ktoré môže vyplniť a podať 
 

http://www.financnasprava.sk/
http://www.financnasprava.sk/


  

Uvedené tlačivo  môže prevádzkovateľ vyplniť dvomi spôsobmi: 

 

a) bez prílohy   

 dokument  vyplní podľa predtlačených údajov,  

 vyplní  v tlačive základné údaje o type podania  

 pre splnenie povinnosti podľa § 35 ods. 18 citovaného zákona   ponuku 

Údaje o vkladoch, výhrach a odvode alebo 

 pre splnenie povinnosti podľa § 35 ods. 19 citovaného zákona (stav 

mechanických a elektronických počítadiel, začatie a ukončenie 

prevádzkovania kurzových stávok ) ponuku Stav počítadiel 

- vyberie druh podania a druh hazardnej hry, vyplní všetky povinné polia podľa 

druhu hazardnej hry, dá dokument skontrolovať a  následne ho odošle buď cez 

podať E-zou alebo podpísať ZEP-om. Súčasťou takto podaného podania nie je 

príloha. 

 
o spôsob elektronického podávania dokumentov cez portál finančnej správy je zverejnený 

TU: 
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/Elektron

icka_komunikacia/2017.11.10_Podav_dok_PFS.pdf 

o poučenie k vyplneniu tlačiva je zverejnené TU https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-

sluzby/verejne-sluzby/katalog-danovych-a-colnych/katalog-pouceni 

o XSD schémy pre zabezpečenie kontroly príslušných dátových súborov formátu XML sú 

zverejnené TU: https://tpfs.financnasprava.sk/sk/danovi-a-colni-specialisti/technicke-

informacie/podklady-pre-tvorcov-sw/xsd-schemy 

 

b) s prílohou (vo forme štruktúrovanej tabuľky vo formáte CSV (oddelený čiarkami)), 

vzor ktorej mu vopred poskytne správca odvodu miestne príslušného DÚ, resp. je 

prílohou tohto materiálu: 

 dokument  vyplní podľa predtlačených údajov,  

 vyplní  v tlačive základné údaje o type podania  

 pre splnenie povinnosti podľa § 35 ods. 18 citovaného zákona   ponuku 

Údaje o vkladoch, výhrach a odvode alebo 

 pre splnenie povinnosti podľa § 35 ods. 19 citovaného zákona (stav 

mechanických a elektronických počítadiel, začatie a ukončenie 

prevádzkovania kurzových stávok ) ponuku Stav počítadiel 

- vyberie druh podania a druh hazardnej hry  

- vyplní údaje v časti Údaje o vkladoch, výhrach a odvode §37 (ako sumár 

údajov za jednotlivé zariadenia predkladaných v  priloženom súbore vo 

formáte CSV (oddelený čiarkami)) a k podaniu priloží povinnú  prílohu v 

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/Elektronicka_komunikacia/2017.11.10_Podav_dok_PFS.pdf
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/Elektronicka_komunikacia/2017.11.10_Podav_dok_PFS.pdf
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/katalog-danovych-a-colnych/katalog-pouceni
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/katalog-danovych-a-colnych/katalog-pouceni
https://tpfs.financnasprava.sk/sk/danovi-a-colni-specialisti/technicke-informacie/podklady-pre-tvorcov-sw/xsd-schemy
https://tpfs.financnasprava.sk/sk/danovi-a-colni-specialisti/technicke-informacie/podklady-pre-tvorcov-sw/xsd-schemy


predpísanej vopred určenej štruktúrovanej tabuľke, vyberie si formát CSV 

(oddelený čiarkami) 

- dá dokument skontrolovať a  následne ho odošle buď cez podať E-zou alebo 

podpísať ZEP-om. 

 

2) Predkladanie  údajov o vkladoch, výhrach a odvode  a  nahlasovanie stavov   

elektronických a mechanických počítadiel, začatie a ukončenie prevádzkovania 

kurzových stávok prostredníctvom emailu s priloženou prílohou vo formáte CSV 

(oddelené čiarkami) s priloženou prílohou vo formáte CSV(oddelený čiarkami)  alebo  

prostredníctvom verejne dostupného tlačiva  Všeobecné podanie – hazardné hry na 

portáli finančnej správy na  DÚ miestne príslušný podľa sídla prevádzkovateľa   

 

2.1.  Prevádzkovateľ  predloží (doručí)  požadované údaje v zmysle  znenia citovaného 

zákona správcovi odvodu miestne príslušného daňového úradu podľa sídla prevádzkovateľa 

vo forme emailovej správy  výberom z  nasledovných emailových adries: 

  DÚ Bratislava             BA.HH-udaje@financnasprava.sk 

  DÚ Trnava                  TT.HH-udaje@financnasprava.sk 

  DÚ Nitra                     NR.HH-udaje@financnasprava.sk 

  DÚ Žilina                    ZA.HH-udaje@financnasprava.sk 

  DÚ Banská Bystrica   BB.HH-udaje@financnasprava.sk 

  DÚ Trenčín                 TN.HH-udaje@financnasprava.sk 

  DÚ Košice                   KE.HH-udaje@financnasprava.sk 

  DÚ Prešov                   PO.HH-udaje@financnasprava.sk  

Do predmetu elektronickej správy uvedie  o aký  typ podania sa jedná (Údaje o vkladoch, 

výhrach a odvodoch za obdobie ..., resp. stavy mechanických a elektronických počítadiel za 

obdobie..... , začatie a ukončenie prevádzkovania kurzových stávok) 

 

Do textovej časti emailovej správy  uvedie základné identifikačné údaje subjektu  

 

- DIČ, IČO, obchodné meno/názov, adresa sídla, ustanovenie zákona, podľa ktorého si 

plní povinnosť   

- pre splnenie povinnosti v zmysle § 35 ods. 18 citovaného zákona  aj nasledovné 

údaje: 

 

V zmysle § 35 ods.18 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách v znení neskorších 

predpisov predkladáme  údaje o vkladoch a výhrach 

za hazardnú hru ............... (*uviesť druh hazardnej hry)   

za obdobie ........................ (* uviesť obdobie, za ktoré sa  podáva vo formáte MMRR) 

Sumárne údaje za druh hazardnej hry (*v EUR uviesť na 2 desatinné miesta):   

vklady: 

výhry: 

mailto:BA.HH-udaje@financnasprava.sk
mailto:TT.HH-udaje@financnasprava.sk
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herná istina:  

manipulačná prirážka: 

poplatok za účasť na hazardnej hre (* kartové hry): 

obslužné: 

nerozdelené obslužné: 

odvod: 

     K emailovej správe následne priloží vyplnenú štruktúrovanú prílohu (vzor a štruktúru 

prílohy mu vopred poskytne správca odvodu, resp. je prílohou tohto materiálu). Prílohu   uloží 

vo formáte   CSV (oddelený čiarkami).       

 

2.2. Prevádzkovateľ môže použiť  a vyplniť tlačivo Všeobecné podanie – Hazardné hry 

prístupné aj s Poučením na  webovej stránke www.financnasprava.sk  aj v prípade, ak nie je 

autorizovaným používateľom portálu finančnej správy.  

 vyplnenie dokumentu, resp. postup vyplnenia dokumentu je určený obdobne ako 

v bode 1b) 

 dokument  vyplní podľa predtlačených údajov,  

 vyplní  v tlačive základné údaje o type podania  

 pre splnenie povinnosti podľa § 35 ods. 18 citovaného zákona   ponuku 

Údaje o vkladoch, výhrach a odvode alebo 

 pre splnenie povinnosti podľa § 35 ods. 19 citovaného zákona (stav 

mechanických a elektronických počítadiel, začatie a ukončenie 

prevádzkovania kurzových stávok ) ponuku Stav počítadiel 

- vyberie druh podania a druh hazardnej hry  

 vyplní údaje v časti Údaje o vkladoch, výhrach a odvode §37 (ako sumár 

údajov za jednotlivé zariadenia predkladaných v  priloženom súbore vo formáte CSV 

(oddelený čiarkami))  

 dokument vytlačí a priloží spolu s tabuľkovou prílohou  vo formáte CSV 

(oddelený čiarkami)   do mailu, ktorý odošle spôsobom uvedeným v bode 2.1   

 

 do textovej časti emailovej správy  uvedie základné identifikačné údaje subjektu:  

      DIČ, IČO, obchodné meno/názov, adresa sídla, ustanovenie zákona, podľa ktorého si 

plní povinnosť   
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