
Takto nemôžeš pokračovať ďalej. Potrebuješ 
nájsť silné odhodlanie, možno aj správneho 
parťáka, psychológa či podpornú skupinu.

žreby, tomboly, číselné lotérie, bingo, 
okamžité lotérie

ruleta, kartové hry, hry s kockami

totalizátor, kurzové stávky, dostihové stávky

ČO PATRÍ DO HAZARDU
LOTÉRIOVÉ HRY

STOLOVÉ HRY

STÁVKOVÉ HRY

HAZARDNÉ HRY 
NA VÝHERNÝCH PRÍSTROJOCH

HAZARDNÉ HRY 
NA TERMINÁLOCH VIDEOHIER
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V HERNIACH 
PREHRÁVAME VŠETCI

Na Slovensku je hráčskou závislosťou 
ohrozených približne 6% dospelej 
populácie.

trencinslobodne.sk

Rozprávajte sa so svojím okolím o rizikách hazardu 
a podporte aktivity slúžiace k prevencii. Viac informácií 
a  svedectiev nájdete na trencinslobodne.sk

Vyšlo s fi nančnou 
podporou mesta vydalo

Je pravdou, že aby bola liečba úspešná, hráč musí 
mať odhodlanie prestať. Je však dôležité si uvedo-
miť, že hráči v štádiu závislosti trpia chorobou, nie 
zlozvykom. Vtedy žiadne morálne ani racionálne 
argumenty nefungujú, hovorí psychológ Živný, 
napriek pohoršeniu verejnosti. Trvá istý čas, kým 
to hráč a jeho blízki pochopia a začne sa liečiť. 
(Zdroj: Hroznata Živný: Závislý nevie zobrať výhru 
a odísť, HN Style )

AK BY CHCELI, TAK BY S HRANÍM 
PRESTALI

MÝTUS 
Č. 5

Hazardné hry môžu byť rovnako návykové ako 
napríklad alkohol a dokonca drogy. Uvoľňovanie 
dopamínu nastáva počas hrania v oblastiach mozgu 
podobných tým, ktoré sa aktivujú užívaním drog. 
Opakované vystavovanie sa hazardným hrám 
a neistote (výhry) spôsobuje trvalé zmeny v ľudskom 
mozgu. Môže dokonca zmeniť aj spôsob, akým 
hráč reaguje na prehru. 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 feno-
mén známy ako „honba za prehrami”.
(Zdroj: Mike Robinson, The Conversation).  

ZAČAL SOM LEN 
PRE ZÁBAVU 

NESKÔR NASTÚPIL 
POCIT TÚŽBY PO VÝHRE

NAKONIEC SOM HRAL
LEN PRE HRU

ZÁVISLOSŤ NA NÁVYKOVÝCH 
LÁTKACH JE ZÁVAŽNEJŠIA

MÝTUS 
Č. 4

Problémoví hráči nemusia byť len tí, ktorí neustále 
myslia na hru a denne si potrebujú aspoň na chvíľu 
zahrať alebo staviť. Existujú patologickí hráči, ktorí 
mávajú aj niekoľkomesačné pauzy medzi tým, kedy 
hrajú “v ťahu”.

GAMBLERMI SÚ LEN 
PRAVIDELNÍ HRÁČI

MÝTUS 
Č. 3



MÝTY A FAKTY
ČO S TÝM

UTRPENIE 
SPÔSOBNÉ 
HAZARDOM Človek, ktorého trápi problém nekontrolovateľného 

hrania, nemusí na prvý pohľad vyzerať ako chorý. Medzi 
hráčmi sú rôzne typy osobností, medzi ľahkovážnymi, 
okázalými a extrovertnými majú svoje zastúpenie 
aj tichí, introvertní a rozvážni ľudia. Napriek riskantné-
mu spôsobu hry sú mnohí v osobnom a pracovnom 
živote konzervatívni.

Gambler

• fajčenie ničí pľúca jednotlivca, droga ničí 
vnútorné orgány jednotlivca

hráčska závislosť je zákernejšia, ničí duševné 
zdravie jednotlivca a vyvoláva chudobu - javy, 
ktorých obeťou sú všetci okolo

• Na úrovni jednotlivcov - je potrebné, aby spoloč-
nosť odmietla hazard ako formu zábavy. Zaujmime 
jasný postoj pri výchove detí, voči priateľom, 
susedom, kolegom - NEHRAJ! Tento oheň ťa môže 
spáliť.

• Na úrovni spoločnosti - prečo tolerujeme propa-
gáciu hazardu formou reklamy? Klamlivá reklama 
na hazard by mala zmiznúť tak, ako zmizla klamlivá 
reklama na cigarety. 

• Na úrovni zákonov - je nezmysel, aby mestá 
benefi tovali z toho, že na svojom území povolia 
herne devastujúce ich obyvateľov. Ako potom 
nazvať miestne dane z prevádzky herní - „legalizo-
vané úplatky“? 

• Závislosť v peňaženke - hazard 
je nenásytný, gambler 
často príde o úspory, zadĺži 
sa a v najhorších prípadoch 
začne kradnúť.

• Hazard nepatrí do miest a na sídliská - je potreb-
né ho vyhnať na polia mimo rezidenčných oblastí 
Legislatíva umožňuje mestám a obciam regulovať 
alebo zakázať hazard. 

• Ak chceme pomôcť, musíme pochopiť ako závislosť 
vzniká. Odsúďme hazard, nie gamblera!

• Gambler už nie je schopný 
„normálne fungovať“ - konfl ikty 
v rodine, s priateľmi, v práci.

• V herniach prichádzajú 
o peniaze ľudia 
v produktívnom veku.
Aké je to byť dcérou alebo 
synom gamblera? 

Ak chceme menej utrpenia, musíme hazard ako 
spoločnosť odmietnuť

Rodina

Priatelia

Kolegovia

Spoločnosť

GAMBLERMI SÚ NEZODPOVEDNÍ 
A ĽAHKOVÁŽNI ĽUDIA

HRÁČSKA ZÁVISLOSŤ NIE JE PROBLÉM 
JEDNOTLIVCA - OHROZUJE VŠETKÝCH OKOLO

ZNÍŽME DOPYT

REGULUJME PONUKU

POMÔŽME TÝM, ČO PADLI DO PASCE

PREČO TRPÍME

KTO TRPÍ
MÝTUS 

Č. 1

Škodlivé mýty znemožňujú samotným hráčom, ich 
príbuzným i celej spoločnosti vidieť pravdu a pod-
niknúť správne kroky smerom k slobode. Pozrime 
sa spolu na najčastejšie z nich:

trencinslobodne.sk

HAZARD JE AKO BURINA
BUJNIE TAM, KDE DOSTANE PRIESTOR

Na Slovensku je hráčskou závislosťou 
ohrozených približne 6%* dospelej populácie. 

To, ako veľmi sa hazardu darí, závisí 
od každého z nás – nízka spoločenská 

akceptácia hazardu v kombinácii s efektívnou 
reguláciou dokáže znížiť mieru utrpenia, ktoré 

hazard spôsobuje.  Zmeňme to.

*Výskum Národného monitorovacieho centra pre drogy, 2019

Hráči pochádzajú z rôznych oblastí a v zastúpení každej 
kultúrnej, etnickej aj ekonomickej skupiny. Závislosť 
si nevyberá podľa spoločenského postavenia. Existujú 
určité rozdiely medzi tým, k akému typu hazardu majú 
konkrétni hráči jednoduchší prístup. Výherné automaty 
napríklad nevyžadujú vysoké vklady ani intelektuálnu 
aktivitu, stačí obrazne „zatiahnuť za páku”.

GAMBLERMI SÚ NEVZDELANÍ ĽUDIA 
ZO SOCIÁLNE SLABŠIEHO PROSTREDIA

MÝTUS 
Č. 2

• Závislosť v rodine - závislosť a chudobu gamblera 
sprevádzajú javy ako sú hádky, exekúcie, rozvody 
či zanedbaná výchova detí. 

• Závislosť a práca - pracovný výkon gamblera klesá 
a môže viesť k nezamestnanosti, namiesto zárobku 
sa človek stáva odkázaným na pomoc okolia 
a štátu.

• Herne na sídliskách  - 
obsadzujú polyfunkčné 
priestory pôvodne určené 
pre miestne drobné 
služby (reštaurácie, 
kaderníctva, kvetinárstva, 
obchodíky…).

• Hazard treba spravodlivo zdaniť - za obed 
v reštaurácii zaplatíme DPH 20%, ale za rovnaké 
peniaze vhodené do automatu nie.

• Prečo jednotlivci využívajúci rôzne schémy sociálnej 
podpory môžu míňať peniaze na hazard? Treba 
zásadným spôsobom rozšíriť zoznamy v registroch 
vylúčených osôb - napríklad o osoby žijúce 
v mestských sociálnych bytoch.


