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EDITORIAL 

Už dlhšiu dobu sme svedkami stretov skupín s odlišnými názormi na 
prevádzkovanie herní. Bežný občan by si myslel, že herne sú miestom, kde 
niektorí jedinci trávia prázdnym spôsobom svoj čas, míňajú veľké sumy 
peňazí za pofidérnu „zábavu", čím pripravujú seba a svoje rodiny o finančné 
prostriedky, ktoré mohli byť použité na fungovanie ich rodín, či už lepšiu 
stravu, alebo nákup potrebných vecí - ošatenia, obuvi, možno i zmyslupl
ného odpočinku. A myslel by si to oprávnene. 

Samozrejme, že samotní hráči obhajujú svoje právo na tento spôsob trá
venia času a financií. Považujú snahy o rušenie herní za zásah do svojich 
občianskych práv. Nezabúdajme, že ide o osoby často závislé aj od alkoholu 
či rôznych drog. 

Odmietavé sú aj stanoviská majiteľov či prevádzkovateľov herní, keďže 
sa jedná o ich podnikateľské aktivity a spôsob získavania finančných pro
striedkov. Z formálne ľudského hľadiska sú pochopiteľné. Veď občania spi
sujúci petície proti herniam a hazardu im chcú brať obživu. Tak prečo by sa 
proti tomu nebránili. No treba si povšimnúť aj spôsob ich boja - zaangažo
vali do obhajoby svojich záujmov aj svojich zamestnancov, ktorí mávajú 
transparentmi s ich lamentáciami, že ich petície majú pripraviť o prácu 
a možnosť zárobku. Aj ich postoje sú z istého uhlu pochopiteľné. Sú však 
čisté? Nie sú produktom manipulácie zo strany ich zamestnávateľov? 

Veď porovnajme si tento záujem u rádovo stoviek zamestnancov s glo
bálnymi materiálnymi a morálnymi škodami na strane osôb, ktoré hazardu 
prepadli, a ich rodín. Domnievam sa, že ide o nesúmeriteľné hodnoty. Pri
tom nezabúdajme, že v slušnej spoločnosti by sme mali preferovať pre
dovšetkým pozitívne životné hodnoty. 

Potom do hry pristupuje ešte ďalšia skupina - lobisti. Sami bezprostred-
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ne neprofitujú z hazardu, ale sú finančne (akože ináč?) zainteresovaní na 
presadzovaní záujmov prevádzkovateľov herní u poslancov a vo vláde. Mohli 
a mali by sme si myslieť, že v mestských zastupiteľstvách, parlamente či vo 
vláde sú slušní ľudia, ktorí majú tiež svoje rodiny, ktoré by chceli či mali 
chrániť pred všetkými nástrahami súčasného dravého života. A skutočne 
chcú? Alebo sa rozhodujú podľa lobingu? Sú finančné stimulácie (úplatky) či 
rôzne iné výhody pre nich skutočne dôležitejšie, než zdravý rozum? 

A nakoniec - aké je postavenie psychiatrov a psychológov či pracovníkov 
v ďalších profesiách v tomto zápase? Nerád by som natienil pesimistický 
scenár, ale zdá sa mi, že nám, zainteresovaným na riešení dopadu gamblin
gu ostáva možnosť spracovať občas štúdiu o danej problematike, prezento
vať ju v niektorom časopise alebo na konferencii, a tým to končí. Psi štekajú 
a karavána ide ďalej ... 

doc. MUDr. Karol Turček, CSc. 
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