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Príloha č. 5 k Školskému poriadku 

 

Patologické hráčstvo 
 

Spracované podľa - PaedDr. Peter Majer - odbor školstva Žilinského samosprávneho kraja 
 

1. Patologické hráčstvo. 
 
Medzinárodná klasifikácia chorôb charakterizuje patologické hráčstvo ako psychickú poruchu, 
ktorá spočíva v častých a opakovaných epizódach hrania. Tie dominujú v živote subjektu na úkor 
sociálnych, materiálnych, rodinných a pracovných hodnôt i záväzkov. K najčastejším druhom 
hazardných hier patria automaty, kasína, kartové hry, stieracie žreby, športové stávky a pod. 
 
Medzi najviac postihnutú skupinu obyvateľstva patria mladí ľudia vo veku 12 – 18 rokov, pre 
ktorých sú typické automaty a športové stávkovanie. Mnohí psychológovia poukazujú na veľkú 
podobnosť diagnostických kritérií patologického hráčstva a drogovej závislosti. 
 

2. K prejavom patologického  hráčstva patrí:  

 
1. zaujatie hrou (snaha o znovuprežitie minulých hráčských skúseností) 
2. potreba hrať so stále väčšími čiastkami za účelom dosiahnutia vzrušenia, 
3. opakované neúspešné pokusy kontrolovať alebo prerušiť hru 
4. snaha zbaviť sa negatívnych nálad (napr. pocitu bezmocnosti, viny, úzkosti, depresie) 
5. snaha vyrovnať utrpené straty 
6. klamstvá členom rodiny, pedagógom 
7. páchanie trestnej činnosti majetkovej povahy 
8. ohrozenie osobného života ( nevšímavosť k rodinným, priateľským vzťahom, strata 

záujmu o plnenie si školských povinností...) 
9. nové kontakty na osoby, ktoré sú „ochotné“ poskytnúť finančné prostriedky na hranie. 

 
3. Pri splnení piatich z desiatich uvedených kritérií, je možné hovoriť o patologickom 

hráčstve ako duševnej poruche:  
 

1. zaujatosť hraním alebo aktivitami súvisiacimi s hrou (napr. predstavy, snívanie 
situácii hrania) 

2. potreba zvyšovať stávky na dosiahnutie pocitu príjemného napätia a vzrušenia, 
3. opakované neúspešné pokusy kontrolovať alebo zastaviť hranie 
4. prítomnosť nepokoja a podráždenosti pri prerušení alebo zastavení hry 
5. hranie ako spôsob odpútania a odreagovania sa od problémov 
6. opakovaný návrat do herne druhý deň po prehre s cieľom vyhrať peniaze späť 
7. klamstvá rodine, pedagógom alebo iným osobám 
8. nelegálne aktivity v súvislosti so získavaním finančných prostriedkov na hru 
9. strata zodpovedajúcich sociálnych, pracovných a rodinných kontaktov v dôsledku hrania 
10. prenášanie zodpovednosti za vyrovnávanie dlžôb, vzniknutých v dôsledku hrania. 

 
4. Pri podozrení na patologického hráča z radov študentov odporúčame použiť nasledovný 

autodiagnostický dotazník (pomôcka pre pedagógov pri identifikácii patologického 

hráčstva): 
 

1. Strácaš čas kvôli hraniu? 
2. Urobilo hranie tvoj rodinný život horším? 
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3. Poškodilo hranie tvoju povesť? 
4. Cítiš po hre výčitky svedomia? 
5. Hral si niekedy preto, aby si získal finančné prostriedky, ktorými by si zaplatil dlhy alebo 

vyriešil finančné problémy? 
6. Zmenilo hranie tvoju ctižiadostivosť a výkonnosť? 
7. Keď prehráš, máš pocit, že sa musíš vrátiť a vyhrať späť, čo si prehral? 
8. Keď vyhráš, máš silnú túžbu vrátiť sa k hre a opäť vyhrať? 
9. Hráš do vtedy, pokým neprehráš posledné peniaze? 
10. Požičal si si niekedy, aby si financoval hranie? 
11. Predal si niečo, aby si financoval hranie? 
12. Používaš vyhrané finančné prostriedky na bežné účely? ( na nákup vecí, pohostenie 

priateľov...NIE NA HRU ) 
13. Spôsobilo tvoje hranie nezáujem o rodinný život, školu, koníčky...? 
14. Hral si dlhšie, ako si pôvodne mal v úmysle? 
15. Hral si preto, aby si unikol problémom? 
16. Uvažoval si o spáchaní nezákonného činu, aby si financoval hranie? 
17. Spôsobuje ti hranie ťažkosti so spánkom? 
18. Uvažoval si o samovražde v dôsledku hrania? 

 
Ak je počet kladne zodpovedaných otázok viac ako štyri, je dôležité požiadať o odbornú pomoc 

školského psychológa, resp. psychológa pedagogicko-psychologickej poradne. 
 
 
5. K preventívnym stratégiám patologického hráčstva v našej škole patrí: 

 
1. sprostredkovať dostatočné množstvo informácií o gamblingu a jeho negatívnych 

dôsledkoch na hráča 
2. posilňovať zdravé sebavedomie detí a mládeže, učiť ich zmysluplne využívať voľný čas a 

odmietať hazard ako formu zábavy 
3. dodržiavať zákaz hazardu v školskom prostredí, ošetriť tento zákaz aj v interných 

predpisoch školy 
4. vytvárať vhodné podmienky na trávenie voľného času študentov ( krúžková a záujmová 
činnosť v škole ) 

5. spolupracovať pri prevencii s rodinou  
 
 
 
 


