
O.z. Kresťania v meste vytvára platformu pre verejno-prospešnú spoluprácu kresťanských cirkví a občianskych združení na území 
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JUDr. Ivo Nesrovnal 
Primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

Primaciálne  námestie 1 
Bratislava 

V Bratislave, 31. januára 2017 

Vážený pán primátor, 

dovoľte mi sa na Vás obrátiť v mene predstaviteľov bratislavských cirkevných zborov a kresťanských 
spoločenstiev vo veci návrhu VZN o zákaze umiestnenia herní na území hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy.  

V rámci platformy Kresťania v meste sa cítime byť zaviazaní aktívne vstupovať do verejného života v 
Bratislave. Robíme tak už viac ako desať rokov. Naša platforma združuje cirkevné spoločenstvá v 
Bratislave, ktoré sa spájajú za účelom verejno-prospešných aktivít, medzi ktorými dominuje práca s 
ľuďmi bez domova. Je všeobecne známe, že gamblerstvo je patologický jav, ktorý má vážne 
sociálne dôsledky, medzi ktoré patrí aj riziko bezdomovectva. Veľa našich klientov sa dostalo na 
ulicu práve vďaka závislosti na hazarde.   

Z tohoto dôvodu cítime ako povinnosť podporiť návrh VZN za zrušenie hazardu v podobe, ktorá 
zakazuje hazard nielen v bytových domoch, ale aj v typoch budov ako budovy pre obchod a služby, 
v hoteloch a moteloch a v budovách pre kultúru a verejnú zábavu.  

Ako viete, tento návrh reaguje na výsledok úspešnej petície občanov Bratislavy proti hazardu, do 
ktorej sme sa aktívne zapojili. Urobili sme tak, pretože sme presvedčení, že každý človek potrebuje 
poznať hodnotu svojho života a jeho zmysel a že hranie hazardných hier prináša vysoké riziko 
hodnotu života stratiť: zadĺžiť sa, rozbiť svoje vzťahy a rodinu, až s hrozbou prísť o vlastné bývanie. 

Oceňujeme prijatý návrh VZN zo zasadnutia mestského zastupiteľstva dňa 26.1.2017. Žiadame Vás, 
aby ste sa zasadili za jeho prijatie v plnom rozsahu a nedošlo k zmierneniu v jeho súčasnom znení.  

Na záver nám dovoľte poďakovať sa Vám za Vašu angažovanosť v danej veci. Veríme, že prinesie 
zlepšenie kvality života občanov Bratislavy.  

S pozdravom 

MUDr. Marek Krajčí 
riaditeľ platformy Kresťania v meste 
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Karol Badinský, kazateľ Cirkvi adventistov s.d. Bratislava 
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Cyril J. Melotte, RCCG Slovakia Misson  
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