
Chráňme sa navzájom pred závislosťou 
na hazardných hrách.

HRANÍM
PROBLÉMY
NEVYRIEŠIŠRozprávajte sa so svojím okolím o rizikách hazardu 

a podporte aktivity slúžiace k prevencii. Viac informácií 
a  svedectiev nájdete na trencinslobodne.sk

„Pochopil som, že ak sa 
má niečo zmeniť, tak
v prvom rade ja a moje 
staré vzorce správania. 
Ak si chcem udržať svoju 
triezvosť a  abstinenciu 
od hry, tak sa musím
o  svoje skúsenosti, 
silu a  nádej podeliť 
s  druhými. Už nie som 
stredobodom vesmíru, 
naše spoločné dobro je 
prvoradé. Mám sa rád, 
chce sa mi veľmi žiť
a baví ma to.“

Michal, 56 rokov, Trenčín

„Málokedy sa ti podarí skončiť vo chvíli, keď 
vyhrávaš. Máš vnútorný pocit, že toto je ten 
šťastný deň. Normálne máš niekedy pocit, 
že ten automat je s  tebou spriaznený a  chce 
ti dať vyhrať. No psycho. Keď prehrávaš, tak
si myslíš, že už ti začne dávať výhry. Ale nezačne. 
A ty prehrávaš a prehrávaš. Deň, čo deň. Ale znova 
prídeš, lebo máš pocit, že to musí prísť.“

bývalý hráč, 55 r., okolie Trenčína

trencinslobodne.sk

Závislosť nie je prieberčivá. Týka sa mužov aj žien, detí
či dôchodcov, ľudí vzdelaných aj tých bez vzdelania. 
Existujú rôzne dôvody, pre ktoré ľudia začnú hrať. 
Predovšetkým však majú falošnú vieru, že hra vyrieši ich 
problémy, zaženie nudu či depresívne stavy, 
fi nančne im prilepší a najmä - že situáciu dokážu mať 
pod kontrolou. Z mnohých rozvážnych ľudí, ktorí mali 
svoje rodiny, prácu a záujmy, sa stávajú klamári a dlžníci, 
ktorí stratili dôveru svojich blízkych. Nech už na začiatku 
závislosti stojí akýkoľvek dôvod, treba vedieť, že:

Závislý človek v pokročilom štádiu trpí chorobou 
a nie je schopný racionálnych rozhodnutí, ani 
kvôli svojej rodine.

Napriek nerozumným rozhodnutiam má stále 
ľudskú dôstojnosť a návrat do života je možný.

Uzdravenie je možné len vtedy, ak sám závislý 
má vôľu uzdraviť sa.

Blízki závislého sa môžu riadiť pravidlom: 
ak sa chce vyliečiť, podporím ho, ak nie, budem 
v prvom rade chrániť seba a rodinu.

Niekedy je jedinou účinnou cestou liečba 
a dlhodobá návšteva podporných skupín. Požia-
dať o pomoc nie je v žiadnom prípade hanba.

Vyšlo s fi nančnou 
podporou mesta vydalo



Patologické hráčstvo (gamblerstvo) patrí medzi 
medzinárodne klasifi kované choroby. Hoci sa môže 
spájať so závislosťou na látkach ako sú alkohol, 
cigarety alebo drogy, ide o rovnako závažnú, 
no menej nápadnú, tzv. nelátkovú závislosť. 
Pri aktivitách, ktoré sú pre človeka príjemné, 
sa v mozgu uvoľňuje neurotransmiter dopamín. 
To isté sa však deje aj pri hre, pre ktorú je typická 
neistota výhry. Dopamín sa počas hrania uvoľňuje 
v oblastiach mozgu podobných tým, ktoré 
sa aktivujú užívaním drog. Opakované vystavovanie 
sa hazardným hrám a neistote (výhry) dokonca 
spôsobuje trvalé zmeny v ľudskom mozgu.
Môže tak zmeniť aj spôsob, akým hráč reaguje 
na prehru a súčinnosťou viacerých faktorov vzniká 
nekontrolovateľná závislosť. Strata peňazí začne 
spúšťať uvoľňovanie dopamínu v takmer rovnakej 
miere ako výhra, a tak nedochádza k pocitu 
sklamania, ktoré by hráča prinútilo odísť. 
Zostáva len túžba hrať a fenomén známy ako 
“honba za prehrami”.

Šťastie v hre nikdy netrvá večne, 
a mnohí liečení gambleri 
ho považujú za nešťastný okamih, 
ktorý ich voviedol do kolotoča 
závislosti. Skutočne vyhráva len 
ten, kto dokáže hru ukončiť včas. 
Nikdy sa nesnažte získať naspäť, 
čo ste prehrali, ďalšou hrou. 
Nastavujte si tiež budík, nenoste 
si kreditku ani priveľké množstvo 
peňazí.

Systém hazardných hier 
je nastavený tak, aby bol zisk vždy 
na strane prevádzkovateľa a pre-
hry len na strane hráčov. Preto 
čím dlhšie a pravidelnejšie hráte, 
tým viac sa na vašej hre odzrkadlí 
systém a vy začnete viac prehrá-
vať ako vyhrávať. Patologický hráč 
prinesie do stroja násobne 
viac - rodinné peniaze, pôžičky, 
v niektorých prípadoch aj pro-
striedky z kriminálnej činnosti. 
Namiesto rodiny živí podnik.

Nebezpečenstvom hazardu 
je, že úmyselne podporuje 
iracionalitu človeka, pracuje 
s jeho psychikou a vytvára ilúzie 
v rozpore s realitou. Prispieva 
k tomu aj dizajn výherných auto-
matov, luxusné vybavenie herní 
i vábivá reklama. Samotná hra 
trvá krátko, takisto ako príjemné 
pocity s ňou spojené, preto hráč 
vkladá a “ťahá za páku” znova 
a znova, aby si tento únik 
od reality predĺžil. Výskumy 
dokazujú, že blikajúce svetlá 
a zvukové efekty tento proces 
podvedome ešte zrýchľujú, 
až sa hráč môže dostať 
do typického “dark fl ow”. Presta-
ne vnímať okolie, počítať 
peniaze a v zatemnenej 
herni stratí pojem o čase. 
Medzi zavádzajúce praktiky 
patria aj tzv. “prehry maskované 
ako výhry” alebo zdanie “tesnej 
prehry”. Prehru stroj tiež spre-
vádza zvukovými a svetelnými 
efektami, a v kombinácii s dopa-

Mnohí si myslia, že stačí prísť na systém hry a dokážu 
ju ovládať, prípadne pri „začiatočníckom šťastí“ uveria 
vo vlastné schopnosti. Mylne predpokladajú výhru 
na základe svojich výpočtov alebo úplne iracionálnych 
vzorcov, napr., že ak na nejakom stroji dlhodobo hráči 
prehrávajú, teraz už musí prísť výhra. Hra na stroji je pre 
vás čisto náhodná, stroj má vopred určený algoritmus 
a na konci dňa 
vždy vyhráva.

HAZARDOM SA NEZARÁBA
NA ŽIVOBYTIE

HERŇA VŽDY VYHRÁ

STROJ NEPREKABÁTIŠ

HAZARD PREFÍKANE
LÁKA A ZAVÁDZA

trencinslobodne.sk

SVEDECTVO

ČO JE TO GAMBLERSTVO?

HRÁČA PRAVDA
O HAZARDE„Moja psychická devastácia bola veľmi veľká. 

Ja, ktorý som si o sebe toľko namýšľal, som 
sa ocitol na okraji spoločnosti; okrádal som vlastnú 
matku, hanbil som sa chodiť po ulici, aby som 
nestretol bývalých kamarátov, mal som strach ísť si 
na úrad vybaviť aspoň nejakú podporu. Na občasné 
stretnutia so svojím synom som sa inak ako pripitý 
neodvážil ísť, lebo som sa sám za seba hanbil – 
až som sa nakoniec prestal s ním stýkať. Vravel som 
si, že je pre neho lepšie nemať takého otca…”

Michal, 56 rokov, Trenčín

861 HERNÍ
NA SLOVENSKU

21 HERNÍ
V TRENČÍNE

1,9 MILIARDY
VKLADY V SR ZA ROK 2019*

*PENIAZE MINUTÉ V HERNIACH V ROKU PANDÉMIE
** VÝSKUM NÁRODNÉHO MONITOROVACIEHO CENTRA

 PRE DROGY, 2019 

6% POPULÁCIE
OD 15-64 ROKOV 

TVORIA RIZIKOVÍ HRÁČI**

18 855 700 EUR
VKLADY V TRENČÍNE ZA ROK 2020*

mínom pôsobí pútavo. Prehrať so strojom “tesne” nie 
je možné, v hráčoch takéto tvrdenie vyvoláva ilúziu, 
že sa im to na ďalší pokus už “musí” podariť. Reklamy 
na hazard v televízii a na internete nie sú na Slovensku 
regulované nijakou legislatívou či etickým kódexom, 
dokonca ani voči maloletým, stačí mať platnú licenciu 
na podnikanie. Reklamné výpovede prirodzene potlá-
čajú riziko a hazard je divákom prezentovaný ako 
spoločensky prijateľná a jednoduchá cesta k veľkému 
zárobku. Spájaním sa so známymi športovcami 
a celebritami spoločnosti využívajú dôveru ich 
fanúšikov. Prostredie, v ktorom chýba prevencia 
a osveta, umožňuje vychovávať nové generácie 
patologických hráčov.

„A práve výhra je to najhoršie, čo sa gamblerovi 
môže stať. Zaslepuje. Nie sú potom schopní po-
čítať. Odchádzajú z herne – alebo teda vypínajú 
mobil – s tým, že vyhrali 250,- EUR, sú šťastní. 
Ale vôbec už nemyslia na to, že keď začínali, 
mali 500,- EUR.“

Josef Šedivý, terapeut (Denník N)


