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Súhrn 

V sledovanom súbore 25 liečených patologických hráčov formou dotazníka boli 
analyzované niektoré spúšťače, či dôsledky ich patologického hráčstva . Napriek 
schválenej novele zákona o hazardných hrách respondenti negatívne hodnotili 
súčasnú legislatívu a zákonné prostriedky vo vzťahu k obmedzujúcim opatreniam 
a na ochranu seba aj svojich najbližších pred ďalšími vážnymi dôsledkami ich gam
blingu. 

K r ú č o v é s lov á: hazardný priemysel - dôsledky hazardu - obmedzujúce opa
trenia 

J. Benkovič, M. Martinove ml.: HAZARDOUS 
INDUSTRY IN SLOVAKIA AND CONSEQUENCES 
FROM GAMBLERS POPINT OF V1EW 

Summary 

We analyzed some triggers and consequences of pathological gambling in the file 
of 25 pathological players treated in our hospital by using a questionnaire. Respon-
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dents negatively assessed the current legislation and legal remedies, despite the ap
proved amendment to the law on gambIing, in relation to restrictive measures and 
to protect themselves and their families against other serious consequences of their 
gambIing. 

K e y w o r ds : gambling industry - consequences of gambling - restrictive mea
sures 

Úvod 

Patologické hráčstvo , charakterizované ako porucha kontroly impulzov, 
bolo prvýkrát klasifIkované v DSM-III už v roku 1980. V MKCH-10 sa 
diagnóza vyskytuje od roku 1994 (1). 

Hollander a kol. uvádzajú, že hlavnou črtou tejto poruchy je konštantné 
opakujúce sa hráčske správanie, ktoré je mal adaptívne, v dôsledku čoho sa 
rozvracajú osobné, rodinné a pracovné vzťahy, pričom ide o progresívnu 
a chronickú poruchu (6). 

Najčastejšie dôsledky patologického hráčstva 

Patologické hráčstvo môže negatívne vplývať na fyzické aj duševné zdra
vie gamblera. Chaotický a neusporiadaný spôsob života, dlhodobé vystavo
vanie sa veľkému stresu v konečnom dôsledku gamble ra fyzicky aj psychic
ky vyčerpáva. 

Vznikajú a prehlbujú sa u neho najmä choroby súvisiace so stresom, ako 
sú bolesti hlavy, nespavosť, ale aj závažnejšie choroby srdca, tráviacej 
sústavy a množstvo dalších. 

Vo vysokej miere bývajú prítomné rôzne psychické poruchy, ako sú afek
tívne poruchy (depresie ), úzkostné, látkové závislosti (alkoholizmus, drogo
vé závislosti) a osobnostné poruchy (2). 

Nadmerný gambling zväčša signifikantne ovplyvní finančnú situáciu je
dinca, často spôsobí obrovské dlhy, chudobu a prípadne aj jeho bankrot. 
Gambleri sa tak uchyľujú ku kriminálnym aktivitám, hlavne ku krádežiam, 
spreneverám, podvodom, ale aj k prostitúcii, dokonca až k násilným zloči
nom s právnymi dôsledkami (3). Gambling tiež nepriaznivo vplýva na inter
personálne vzťahy v rodine a najbližšom príbuzenstve, zanedbávanie sta
rostlivosti o rodinu, domáce násilie , zneužívanie detí (5). Rodina hráča ma
teriálne aj psychicky vážne trpí. Aj v prípade fInančnej pomoci nedokáže 
pokrývať stále väčšie a väčšie fInančné náklady gamblera spojené s jeho ha-
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zardom. Gambler takto finančne ruinuje rodinu či najbližších pribuzných, 
až na rodinný majetok začnú siahať exekútori s reálnym ohrozením existen
cie celej rodiny a následným "bezdomovectvom". 

Gambling zásadným spôsobom narúša fungovanie celej rodiny a plnenie 
jej základnej funkcie, hlavne emočnej, ochrannej , výchovnej aj ekonomickej . 

U detí patologických hráčov sa zvyšuje riziko výskytu problémového 
správania, depresií a látkovej závislosti (9), (8). 

Hráčska závislosť negatívne ovplyvňuje ich interpersonálne vzťahy aj 
k blízkym a priatelom. Časté manipulácie či klamstvá gamblerov , opako
vané pôžičky, nesplácanie dlžôb vedú k vyhýbaniu sa priateľom a známym 
a gambler sa postupne úplne sociálne izoluje. 

Pracovná motivácia, ale hlavne pracovná výkonnosť býva v dôsledku hry 
taktiež nepriaznivo ovplyvňovaná. Pre časté pôžičky a ich nesplácanie 
bývajú aj vzťahy na pracovisku vážne narušené. 

Škody gamblingu, trpené v spoločnosti, zahŕňajú škody, ktoré spôsobia 
zločiny zapričinené gamblermi a škody v zdravotnej a sociálnej starostli
vosti (2). 

S rozvojom závislosti sa gamble ri postupne stávajú uzavretejšími, nepo
kojnejšími, podráždenejšími, náladovými, prchkými a výbušnými, postupne 
strácajú priateľov či známych, ich hráčska závislosť vedie k ich postupnému 
osamoteniu a izolácii . V situácii finančného bankrotu sa zvyšuje sebaľútosť, 
prehlbuje sa zúfalstvo, depresie, pričom výčitky svedomia, pocity viny, han
by často vedú k suicidálnym myšlienkam, pokusom či dokonaným samo
vraždám. 

K častým charakteristikám v správaní gamblerov patrí ich bezstarost
nosť, nedbalosť, ľahkovážnosť a v ich prežívaní dominuje napätie a nespo
kojnosť (4). K reakciám odporu patrí hlavne dissimulácia, negativizmus 
a agresivita (9). 

V kognitívnom aspekte gamblingu prevláda ilúzia kontroly hry, ira
cionálneho myslenia, s narušeným systémom viery vo výhru. V ilúzii kon
troly hrania sa gambler pohybuje od precenenia svojich schopností hrať až 
k presvedčeniu, že je schopný hru ovplyvniť. Aj keď je pod finančným tla
kom, považuje hru za jedinú možnosť ako získať dostatočné množstvo finan
cií. Dostáva sa tak do iluzórnej filozofii gamblingu, teda filozofii výhier, 
bezprácneho zisku a vedomého potláčania prehry. 

S touto filozofiou počítajú aj majitelia stávkových kancelárií, herní a ka
SIn. 
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Ako manipulujú majitelia herní a kasín so svojimi klientmi? 

- lákajú hráčov na svetelné efekty hracích automatov 
- sústreďujú veľké množstvo hracích automatov na jedno miesto, aby si 

gambler mohol vybrať ten "svoj" 
- umožňujú im ísť do finančných debetov, hrať "na úver" 
- namiesto peňazí vydávajú žetóny, aby hráč poriadne nevnímal prehru 

svojich financií 
- produkujú bombastické reklamy o možnostiach rôznych "super výhier", 

vysvietené ,jackpoty" aktuálnych možných výhier zvyšujú ich hladinu cra
vingu na hru (7). 

Prevádzkovanie hazardných hier 

Prevádzkovanie hazardných hier na Slovensku sa zlegalizovalo v roku 
1990. Donedávna upravoval podmienky prevádzkovania hazardných hier 
v SR Zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 

Tento zákon upravoval a upravuje práva a povinnosti prevádzkovateľov 
hazardných hier aj samotných hráčov, podmienky vzniku a činnosti národ
nej lotériovej spoločnosti, pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí v oblasti 
hazardných hier a dozor nad ich prevádzkovaním. 

Hazardnou hrou podľa tohto zákona je každá hra, v ktorej hráč môže zí
skať výhru v peniazoch, veciach alebo právach a ktorej výsledok závisí 
výlučne alebo prevažne od náhody, pripadne od vopred neznámeho výsledku 
určitej udalosti či okolnosti. Tento výsledok nesmie byť vopred nikomu 
známy a nesmie byť nikým ovplyvniteľný. 

Spomínaný zákon vymenúva tieto druhy súčasných hazardných hier: 
- lotériové hry (žrebové lotérie, tomboly, číselné lotérie, bingo, loto, ke

no .. . ) 
- hazardné hry v kasíne (stolové hry, ruleta, kartové hry, hry s kocka-

mi ... ) 
- stávkové hry (kurzové stávky, dostihové stávky, totalizátor ... ) 
- hazardné hry, prevádzkované prostredníctvom výherných pristrojov 
- hazardné hry, prevádzkované prostredníctvom telekomunikačných 

technických zariadení a videohry 
- hazardné hry, prevádzkované prostredníctvom internetu a iné. 

Novela zákona o hazardných hrách s účinnosťou od Ol. 09. 2011 zavádza 
do oblasti prevádzkovania hazardných hier nové obmedzenia: 

- Zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách bol novelizovaný zákonom 
č. 227/2011 Z. z. a zákonom č. 228/2011 Z. z. 
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- Zákon č. 227/2011 Z. z. zvyšuje sadzby odvodov z hazardných hier do 
štátneho rozpočtu a upravuje propagovanie hazardných hier 

- Prevádzku hazardných hier s cieľom znížiť počet ľudí závislých od hra
nia hazardných hier upravuje zákon č. 228/2011 Z. z. 

Upravilo sa vymedzenie pojmu propagovanie hazardnej hry: 
- akákoľvek forma informovania alebo podnecovania k účasti na hazard

nej hre, vrátane hazardnej hry prevádzkovanej prostredníctvom internetu 
- akákoľvek forma informovania o prevádzkovateľovi hazardnej hry ale

bo o fyzickej/právnickej osobe, ktorá bez licencie prevádzkuje hazardnú hru 
v akejkoľvek podobe s cieľom uplatniť túto hazardnú hru na trhu 

Propagovať hazardnú hru bude podľa nového znenia § 35 ods. 2 možné 
len za predpokladu, že na prevádzkovanie hazardnej hry bola vydaná alebo 
udelená licencia a hra je prevádzkovaná za podmienok ustanovených záko
nom o hazardných hrách. 

Osoby, ktoré na základe zmluvného vzťahu budú vykonávať činnosti 
súvisiace s propagovanim hazardných hier, budú podľa doplneného písm. fJ 
v § 12 tiež podliehať dozoru orgánom podľa zákona o hazardných hrách. 

Novela priniesla tiež zvýšenie odvodov z hazardných hier (napr. pri ha
zardných hrách prevádzkovaných prostredníctvom výherných automatov zo 
súčasných 1 500 eur na 1 900 eur za kalendárny rok a za každý výherný au
tomat, pozn. s účinnosťou od 1. januára 2012). 

Sankcie za správne delikty upravuje novela novým znením ust. § 56 
(napr. pokuta od 20 000 eur do 500 000 eur bude hroziť právnickej alebo fy
zickej osobe, ak bude propagovať hazardné hry v rozpore so zákonom 
o hazardných hrách). 

Nový ods. 22 v § 35 s účinnosťou odo dňa 1. januára 2013 ustanovuje, že 
výherné automaty a video hry môžu byť prevádzkované len v oddelených 
miestnostiach spiňajúcich podmienku herne (ich prevádzkovanie, napr. 
v krčmách už nebude možné). 

V herniach, s výnimkou kasín, bude podľa nového ust. § 35 ods. 23 platiť 
zákaz fajčenia a požívania alkoholických nápojov. 

Nové ustanovenie § 10 ods. 5 písm. d) dáva obci oprávnenie vydať všeo
becne záväzným nariadenim zákaz prevádzkovania hazardných hier na ce
lom území obce, zákaz sa nebude vzťahovať na lotériové hry, hazardné hry 
na internete a kartové hry mimo kasína (10). 

Vlastná práca 

Cieľom nasej práce je poukázať na dôsledky patologického hrania vo 
vzťahu k legislatíve v tejto oblasti a zmapovať názory liečených patolo
gických hráčov (PH) na túto problematiku. 
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Súbor tvorilo 25 mužov, patologických hráčov, liečených v OLÚP, n . o., 
Predná Hora v období apríl - jún 2011. Priemerný vek celého súboru bol 
37,4 roka (18 - 60 rokov). Prevažovali slobodní (64 %) nad ženatými (24 %) 
a rozvedenými (12 %). Ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou malo 
40 % respondentov, 36 % malo učňovské vzdelanie bez maturity a rovnaké 
percento (12 %) ukončilo základné a vysokoškolské vzdelanie. U viac ako po
lovice (60 %) nachádzame zamestnanosť. 

Dotazník 

Liečení patologickí hráči v sledovanom súbore vyplnili dotazník obsa
hujúci 17 otázok. Tie sa týkali preferencie najčastejšieho typu hazardnej 
hry, niektorých spúšťačov, cravingu ku gamblingu či najvážnejších dôsled
kov gamblingu. Hlavne sme však sledovali problematiku rozšírenosti a prí
stupnosti hazardného priemyslu v SR (vnímanú očami liečených patolo
gických hráčov), ako aj prípadnej možnosti použitia represívnych opatrení 
voči patologickému hráčovi zo strany štátu, či použitia legislatívnych opa
trení na zamedzenie dalších katastrofických dôsledkov gamblerskej závislo
sti. 

Prvý okruh otázok (tab. 1) analyzuje prvé skúsenosti s hazardom podľa 
veku a preferencie hazardných hier: 

Tabuľka 1. 

n (%) n (%) n (%) 

Prvá skúsenosť s hazardom do 15 rokov 15 -18 rokov po 18 roku 

3 (12 %) 10 (40 %) 12 (48 %) 

Preferencia hazardnej hry 
hracie automaty stávky ruleta 

20 (80 %) 4 (16 %) 1 (4 %) 

áno, často áno, nie často nie 
Hrám hazardné hry cez internet 

O (O %) 6 (24 %) 19 (76 %) 
( 

často zriedka nikdy 
Stretávam osoby mladšie ako 18 rokov 

15 (60 %) 9 (36 %) 1 (4 %) 
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Z výsledkov dotazníka týkajúceho sa prvého okruhu otázok vyplýva, že 
viac ako 50 % respondentov má prvú skúsenosť s hazardom ešte do veku 
plnoletosti, dokonca 12 % v detskom veku. Až 96 % poukazuje na problém 
fungovania mladistvých v herniach na Slovensku a na vážny problém 
reálnej kontroly skutočného zákonného prevádzkovania hazardu. Populácia 
PH na Slovensku sa ani pri tomto malom súbore v podstate radikálnejšie 
nezmenila v preferencii typu hazardných hier - prevláda hazardné hranie 
na hracích automatoch (80 %) a v malej miere stávky. Moderný typ hazar
du, tzv. internetový gambling, bežne už vo veľkom rozšírený vo svete, je na 
Slovensku ešte stále v začiatkoch, aj keď ho skúšajú hlavne mladšie vekové 
skupiny, v našom súbore sa však neuprednostňoval. 

Druhý okruh otázok (tab. 2) analyzuje niektoré problémové spúšťače pre 
craving a recidívu k hazardu, ako sú alkohol, drogy a reklamy na hazard: 

Tabuľka 2. 

n (%) n (%) n (%) 

Alkohol väčšinou niekedy nikdy 

8 (32 %) 4 (16 %) 13 (52 %) 

Drogy väčšinou niekedy nikdy 

1 (4 %) 3 (12 %) 21 (84 %) 

Reklama rozhodne áno skôr áno skôr nie rozhodne nie 

6 (24 %) 8 (32 %) 8 (32 %) (12 %) 

Veľmi častým spúšťačom hazardných hier je alkohol a užívanie drog. Aj 
v nami sledovanom súbore sa alkohol a menej drogy ako spúšťače podieľali 
na hazardných aktivitách našich pacientov. Zrakové a sluchové podnety 
(reklamy na hazard, jackpoty ... ) u závislých jedincov, zvlášť gamblerov, 
zvyšujú intenzitu cravingu a riziko recidívy, v našom súbore viac ako u po
lovice opýtaných (56 %). 

Nasledujúca tabuľka (tab. 3) poukazuje na niektoré závažné psychické 
a trestno-právne dôsledky hazardu: 
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Tabuľka 3. 

n (%) n (%) n (%) 

Hazard a myšlienky na suicídium často zriedka nikdy 

5 (20 %) 9 (36 %) 11 (44 %) 

Hazard a myšlienky na trestnú často zriedka nikdy 
činnosť 6 (24 %) 11 (44 %) (32 %) 

Psychickými dôsledkami gamblingu bývajú aj úvahy o samovražde 
(56 %), pripadne jej realizácia. K vážnym dôsledkom gamblerstva patri jeho 
protispoločenské konanie, najmä krádeže, podvody a sprenevery. Úvahy 
o prípadnej trestnej činnosti sa vyskytli až u 68 % opýtaných PH. 

Na najčastejšie dôsledky gamblingu u liečených PH poukazujeme v na
sledujúcom grafe: 

Graf 1. 

100%.-~~----------------------------------------------~ 
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VZŤAHOVÉ FINANCNÉ DUŠEVNÉ PRACOVNÉ TRESTNÉ TELESNÉ 

(n=23) (n=21) (n=9) (n=7) (n=3) (n=2) 

Vzťahové (92 %) a finančné (84 %) problémy v nami sledovanom súbore 
patria k najčastejším dôsledkom hazardu u patologických hráčov. 
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Tretí okruh otázok (tab. 4) sa týkal názoru patologických hráčov v sledo
vanom súbore na obmedzujúce opatrenia voči hazardným hrám: 

Tabuľka 4. 

Redukcia hazardných n (%) n (%) n (%) n (%) 

zariadení (HZ) 
rozhodne áno skôr áno skôr nie rozhodne nie 

22 (88 %) 3 (12 %) O (O %) O (O %) 

Obmedzenie rozhodne áno skôr áno skôr nie rozhodne nie 
prevádzky HZ (od 
15:00 do 22:00 hod.) 21 (84 %) 4 (16 %) O (O %) O (O %) 

Zákaz reklám rozhodne áno skôr áno skôr nie rozhodne nie 

16 (64 %) 7 (28 %) 2 (8 %) (o %) 

Celých 100 % respondentov hodnotí hustotu prevádzkovateľov ha
zardných hier v SR ako príliš veľkú a zároveň sú za redukciu ich počtu ako 
aj za obmedzenie prevádzkovej doby. 

Väčšina opýtaných (92 %) súhlasí aj so zákazom reklám na hazardné hry 
ako rizikového cravingového faktora. Zdá sa, že problém vysokého výskytu 
hracích automatov bol už aj v minulosti (koncom 90. rokov riešený ich re
dukciou zo 14 000 na 10 000), skúsenosť však ukázala, že počet patologic
kých hráčov sa automaticky nezredukoval a finančné čiastky, točiace sa 
v hazardnom priemysle, v tom období stúpli. Myslíme si, že gambler, pokiaľ 
nie je výrazne fmančne limitovaný, si "svoju herňu či stávkovú kanceláriu" 
nájde kdekoľvek. 

Tab. 5 predkladá obmedzujúce opatrenia voči samotnému patologickému 
hráčovi: 
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Tabuľka 5. 

Obmedzujúce n (%) n (%) n (%) n (%) 

záväzné vyhlásenie rozhodne áno skôr áno skôr nie rozhodne nie 
gamblera 

24 (96 %) 1 (4 %) O (O %) O (O %) 

Súdne nariadenie rozhodne áno skôr áno skôr nie rozhodne nie 

22 (88 %) 3 (12 %) O (O %) O (O %) 

Dostatočnosť rozhodne áno skôr áno skôr nie rozhodne nie 
zákonných opatrení 

O (O %) 3 (12 %) 11 (44 %) (44 %) 
v SR na ochranu 
rodiny gamblera 

Za prínosnejšie a možno aj efektívnejšie do budúcnosti sa nám javí naria
dené opatrenie zákonodarcov o umiestnení hracích automatov len v odde
lených miestnostiach spÍňajúcich podmienku herne (nie v bežných dedin
ských pohostinstvách či reštauráciách). Jednoznačné sú aj postoje respon
dentov k obmedzeniam prístupu PH k jeho hazardnému hraniu, až 88 % 
opýtaných je za uplatnenie súdneho nariadenia a väčšina tiež za obmedzo
vacie použitie záväzného vyhlásenia PH. V záverečnej otázke si väčšina 
(88 %) opýtaných myslí, že zákonné prostriedky v SR nedostatočne chránia 
ich rodiny pred dôsledkami hazardného hrania. 

Záver 

Súčasná novela zákona o hazardných hrách Č. 227/2011 a Č . 228/2011 Z. z. 
sankčne upravuje propagáciu hazardu a hlavne zakazuje prevádzkovanie 
hazardných hier na celom území obcí (okrem lotérií a internetových hazard
ných hier). Napriek tomu v záveroch práce konštatujeme zo strany lieče
ných patologických hráčov negatívne hodnotenie našej súčasnej legislatívy 
vo vzťahu k obmedzujúcim opatreniam, resp. k ochrane dalších vážnych dô
sledkov pre patologického hráča a jeho rodinu. S účinnosťou od 1. 1. 2013 
dôjde pravdepodobne k redukcň klasického gamblingu (hracie automaty). 
Rastie však nová, mladá generácia internetovo zdatných jedincov, a aj keď 
internetový gambling zatiaľ nie je ako hazard preferovaný, práve v tejto 
oblasti predpokladáme jeho nárast. 
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