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V posledných rokoch na Slovensku rapídne stúpol počet osôb vyhIadávajúcich 
lekársku pomoc pre diagnózu patologické hráčstvo . Patologické hráčstvo sa podobne 
ako závislosť od alkoholu a iných návykových látok nedá vyliečiť. Chorobný vzťah 
k hazardnému hraniu je u patologického hráča stále prítomný, pri dodržiavaní 
abstinencie je jeho prejav navonok pozastavený. Cieľom terapie patologického hráč
stva je naučiť hráča abstinovať od hrania. 

Pri začínajúcich problémoch s hazardným hraním niekedy stačí zmena spôsobu 
života krátkodobá ambulantná intervencia alebo svojpomocná príručka. V prípade, 
že ide o diagnostikovanú psychickú poruchu, splňajúcu príslušné diagnostické 
kritériá, je namieste uvažovať o ústavnej liečbe. Psychiatrické oddelenie NsP F. D. 
Roosevelta v Banskej Bystrici sa začalo ako prvé na Slovensku venovať špecializova
nej liečbe pacientov s diagnózou F63.0. Ústavná forma liečby patologického hráčstva 
na tomto oddelení v mnohom pripomína postupy známe z liečenía závislosti od psy
choaktívnych látok. Jej základ tvorí režimová liečba do rámca ktorej ako najčas
tejšie používané metódy vstupujú kognitívno - behaviorálna terapia, rodinná tera
pia skupinová - komunitná terapia, relaxačné techniky psychofarmakoterapia a ar
teterapia (Nábelek a kol., 1997). 

Redakcia sa ospravedlňuje autorom za vynechanie časti práce publikovanej v čísle 212000. 
Prácu uverejňujeme v plnom zneni. 

241 



L. NÁBELEK, S. GROMOV Á, J. VONGREJ / DEMOGRAFICKÝ PROFIL 
HOSPITALIZOVANÝCH PATOLOGICKÝCH HRÁčov 

Nábelek a Vongrej (1996) popisujú tri štádiá rozvoja patologického hráčstva: 
Prvé štádium býva označované ako uyhráuacie. Budúci hráč zväčša nezáväzne in

vestuje neveľkú sumu. Stane sa, že vyhrá. Tým vzrastá jeho sebavedomie a viera, že 
môže vyhrávať kedy sa mu zachce. Nachádza potešenie v atmosfére herni, kde trávi 
čoraz viac času. Dúfa, že vyhrá veľkú sumu peňazí, čo zmeni jeho budúci život. Po
maly a isto je vťahovaný do neúprosnej pasce hry. 

Druhé štádium už nadobúda črty chorobnosti býva označované ako prehráuacie. 
Hráč zrazu zisťuje, že prehráva čoraz viac peňazí, snaží sa vyhrať prehraté späť je 
nervózny a netrpezlivý. Hrá stále viac. O svojich prehrách nehovorí, naopak, klame 
potajomky berie peniaze alebo cennejšie veci z domu alebo zo zamestnania. Tie pod 
cenou predáva, aby získal prostriedky na ďalšie hranie, požičiava si od príbuzných, 
spolu pracovnikov a náhodných známych. Dochádza k narušeniu rodinných vzťahov, 
problémom v zamestnaní, nepríjemným situáciám pri vymáhaní dlžôb veriteľmi. 
V tomto období sa už hranie zväčša nedá udržať v tajnosti. Keď vyjde najavo často 
už hrozivý rozsah materiálnych i morálnych strát a škôd, hráč obyčajne všetko 
oľutuje, sľubuje, že už nikdy nebude hrať, je dokonca ochotný vyhľadať pomoc. Sám 
- a jeho blízke okolie s nim - uverí, že všetko bude v poriadku a že sa zaobíde bez 
ďalšieho odborného vedenia. Nejaký čas dokáže nehrať, čo vedie k ďalšiemu uspoko
jeniu jeho samého i jeho príbuzných. Dôsledkom býva opätovný tajný návrat k hra
niu. 

Tretím štádiom rozvoja patologického hráčstva je štádium straty kontroly. Po
stihnutý trávi prakticky všetok čas v herniach, prostriedky na hranie získava i pá
chaním trestnej činnosti (ide zväčša o trestnú činnosť majetkovej povahy). Je pre
svedčený, že ak vyhrá, dá všetko opäť do poriadku. Napokon hrá už len preto, aby 
hral, prípadné výhry vzápätí prehráva. Stav sa ďalej vyvíja do úplného debaklu 
s rozpadom medziľudských vzťahov a väzieb. Prichádzajú depresie a nezriedka sa
movražedné konanie . 

Podobný popis rozvoja patologického hráčstva nachádzame aj u Nešpora (1994), 
odlišné je pomenovanie tretieho štádia, ktoré Nešpor nazýva fázou zúfalstva. 

Čas potrebný na to, aby sa človek pri pravidelnom hraní stal hazardným hráčom, 
je individuálny. Zdá sa, že u detí a dospievajúcich prebieha rozvoj patologického 
hráčstva (podobne ako iných druhov závislostí) oveľa rýchlejšie - niekedy stačí 
niekoľko týždňov alebo mesiacov. Poukázať na niektoré demografické charakteristi
ky súboru patologických hráčov hospitalizovaných na Psychiatrickom oddelení NsP 
F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici sme sa podujali v prezentovanej práci . Materiál 
a metodika: 

Základný súbor tvorili všetci pacienti, ktorí boli v čase od novembra 1993 do de
cembra 1996 prijatí na Psychiatrické oddelenie NsP F. D. Roosevelta v Banskej Bys
trici pre diagnózu F63.0 - patologické hráčstvo . Výberový súbor tvorilo 149 pacien
tov (147 mužova 2 ženy vo veku 16 až 50 rokov), ktori absolvovali kompletnú se
demtýždňovú ústavnú liečbu a v chorobopisoch mali uvedené všetky údaje potrebné 
pre náš výskum. Sledovali sme nasledujúce parametre: pohlavie, vek, bydlisko (v 
rámci krajov), vzdelanie (kategórie Zš, Uš, SOU, Sš, Vš), povolanie, stav (kategórie 
slobodný, ženatý, rozvedený, ovdovený), rodina, z ktorej pacient pochádza (kategórie 
úplná, rodičia rozvedení, rodičia adoptívni, slobodná matka, sirota), forma hazard
nej hry (kategórie automaty, automaty plus iná hazardná hra , stávkové kancelárie, 
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kasíno, bingo), IQ (Ravenove progresívne matice). Získané údaje boli štatisticky 
spracované. 

Výsledky 

Výsledky prezentujeme prostredníctvom nasledovných tabuliek a grafov: 

TabuIka 1. Rozdelenie patologických hráčov podľa formy (druhu) 
hazardnej hry, od ktorej sú závislí 

(vyjadrené frekvenciou výskytu a percentami) 

Graf 1. 

Druh hazardnej hry Frekvencia % 

Automaty 128 85,9 

Automaty + iná hazardná hra 13 8,7 

Stávkové kancelárie 3 2,0 

Kasíno 3 2,0 

Bingo 2 1,3 

Spolu 149 100,0 

Vekové rozdelenie súboru patologických hráčov 
(vyjadrené frekvenciou zastúpenia vekových kategórií) 
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Najväčší podiel v skupine patologických hráčov predstavuje podskupina hráčov 
závíslých od hry na hracích automatoch. 

Priemerný vek súboru bol 27,5 roka so štandardnou odchýlkou 8,19 a vekovým 
rozpätím 15-50 rokov. V grafe vekového rozdelenia pozorujeme dva vrcholy. Väčší 
vrchol predstavujú patologickí hráči vo veku 20-25 rokov, nižší vrchol tvoria hráči 
vo veku 30-35 rokov. 

Tabuľka 2. Rozdelenie súboru patologických hráčov podľa pohlavia 
(vyjadrené frekvenciou výskytu a percentami) 

Pohlavie Frekvencia % 

Muž 147 98,7 

Žena 2 1,3 

Spolu 149 100,0 

Pomer mužova žien v súbore patologických hráčov je značne nevyrovnaný - pre
važnú väčšinu v súbore predstavujú muži . 

Tabuľka 3. Rozdelenie patologických hráčov podľa miesta bydliska 
(kraj - vyjadrené frekvenciou výskytu a percentami) 

Bydlisko (kraj) Frekvencia % 

Bratislavský 20 13,4 

Trnavský 20 13,4 

Trenčiansky 15 10,1 

Nitriansky 14 9,4 

Žilinský 19 12,8 

Banskobystrický 42 28,2 

Prešovský 17 11,4 

Košický 2 1,3 

Spolu 149 100,0 

Najväčšiu skupinu predstavujú patologickí hráči s miestom bydliska v Bansko
bystrickom kraji , najmenšiu skupinu tvoria hráči z Košického kraja. Počty pacientov 
s miestom bydliska v ostatných krajoch sa navzájom veľmi nelíšia. 
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Tabuľka 4. Rozdelenie súboru patologických hráčov podľa stupňa 
dosiahnutého vzdelania 

(vyjadrené frekvenciou výskytu a percentami) 

Vzdelanie Frekvencia % 

ZŠ 20 13,4 

UŠ 38 25,5 

SOU 41 27,5 

SŠ 43 28,9 

VŠ 7 4,7 

Spolu 149 100,0 

Najväčší podiel v súbore patologických hráčov predstavuje skupina stredoškolsky 
vzdelaných hráčov (SOU+SŠ), ktorá tvorí 56,4 % celého súboru. Pomerne malá je 
skupina hráčov s vysokoškolským vzdelanim (4,7 %). 

Tabuľka 5. Rozdelenie súboru patologických hráčov podľa povolania 
(vyjadrené frekvenciou výskytu a percentami) 

Povolanie Frekvencia % 

Nezamestnaný 45 30,2 

Študent 13 8,7 

Robotnik 53 35,6 

Vodič 8 5,4 

Kuchár, čašník 4 2,7 

Učiteľ 4 2,7 

Obchodný zástupca 3 2,0 

Vojak z povolania 1 0,7 

Policajt 5 3,4 

Súkromný podnikateľ 4 2,7 

Invalidný dôchodca 1 0,7 

Zdravotná sestra 1 0,7 

Technický pracovnik 7 4,7 

Spolu 149 100,0 

245 



L. NÁBELEK, S. GROMOV Á, J. VONGREJ / DEMOGRAFICKÝ PROFIL 
HOSPITALIZOVANÝCH PATOLOGICKÝCH HRÁčov 

Najväčšiu podskupinu predstavujú patologickí hráči zamestnaní ako robotníci 
(35,6 %). O niečo menšiu časť tvorí skupina nezamestnaných patologických hráčov 
(30,2 % celého súboru). 

Tabuľka 6. Rozdelenie súboru patologických hráčov podľa stavu 
(vyjadrené frekvenciou výskytu a percentami) 

Stav Frekvencia % 

Slobodný 66 44,3 

Ženatý 72 48,3 

Rozvedený 10 6,7 

Vdova 1 0,7 

Spolu 149 100,0 

Najväčší podiel v súbore patologických hráčov predstavuje podskupina ženatých, 
nasledovaná podskupinou slobodných hráčov . Podiel rozvedených hráčov v súbore je 
v porovnaní so slobodnými a ženatými pomerne malý. 

Tabuľka 7. Rozdelenie patologických hráčov podľa rodiny, z akej pochádzajú 
(vyjadrené frekvenciou výskytu a percentami) 

Typ rodiny Frekvencia % 

Úplná 120 80,5 

Rodičia rozvedeni 19 12,8 

Matka je vdova 5 3,4 

Slobodná matka 2 1,3 

Adoptívni rodičia 1 0,7 

Sirota 2 1,3 

Spolu 149 100,0 

Jednoznačne najväčší podiel v súbore patologických hráčov predstavuje skupina 
hráčov pochádzajúcich z úplných rodín. 

Priemerná hodnota IQ súboru patologických hráčov bola 116 so štandardnou 
odchýlkou 11,12 a rozmedzím 89 - 133. Viditeľná asymetria krivky normálneho roz
delenia je zapríčinená skupinou 30 hráčov s IQ 130 a viac. 
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Graf2. Rozdelenie súboru patologických hráčov podIa hodnoty IQ 
(vyjadrené frekvenciou zastúpenia intervalov) 
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Na základe prezentovaných výsledkov je možné konštatovať, že najčastejším ty
pom hazardnej hry v našich podmienkach je hra na hracích automatoch (tab. 1), 
čiastočne v kombinácii s inou formou hrania. Preferencia hracích automatov je 
najskôr podmienená ich ľahkou dostupnosťou, svoju úlohu môže zohrávať i ich emo
cionálna príťažlivosť podmienená pôsobenim svetelných a zvukových efektov. Auto
maty tiež poskytujú hráčovi možnosť bezprostredného kontaktu s nprotivnikom", 
v ktorom sa realizuje prirodzená túžba človeka - v prípade patologického hráčstva 
azda možno upresniť, že muža - po meraní síl víťazstve, resp. výhre. 

Vekové rozdelenie patologických hráčov (graf 1) naznačuje prítomnosť dvojvrcho
lovej krivky s primárnym maximom vo vekovom rozpätí 20-25 rokov a se
kundárnym maximom v rozpätí 30-35 rokov. Prvý vrchol krivky zodpovedá skupine 
slobodných pacientov, zväčša nezamestnaných, resp. študentov. Keďže to vo výsled
koch nie je bližšie špecifikované, treba uviesť, že značný počet nezamestnaných pa
cientov predstavujú práve mladí ľudia po skončení strednej školy, ktorí nikdy ne
nastúpili do zamestnania. Druhý vrchol by mohol zodpovedať vysoko zastúpenej 
skupine ženatých robotníkov s málo podnetným životným prostredím a programom. 

Už spomenutá skutočnosť, že medzi patologickými hráčmi vysoko dominujú muži 
(tab. 2) môže mať popri sociálnom aj biologický korelát. Nezriedka ide o ener
gických, priebojných jedincov, často bývalých športovcov s predpokladanou zvýšenou 
aktivitou noradrenergného systému, prípadne i hormonálnej regulácie konania pô
sobením testosterónu (DeCaria a kol. , 1998; Linnoila a kol., 1998). Nepredpo
kladáme preto až takú "emancipáciu" žien v problematike patologického hráčstva, 
akej sme svedkami napr. pri alkoholovej závislosti, kde sa pomer mužov a žien po
stupne vyrovnáva. 
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z hľadiska miesta bydliska patologických hráčov liečených na našom oddelení je 
pochopiteľná dominancia pacientov s bydliskom v Banskobystrickom kraji. Zvyšné 
kraje, s výnimkou Košického, sú zastúpené vcelku rovnomerne (tab. 3). Výrazne naj
menšia bola skupina hráčov z Košického kraja - nepredpokladáme pritom, že by 
v Košiciach bolo menej hráčov ako v iných krajoch, príčinou nížšieho záujmu 
o liečbu u nás môže byť skutočnosť, že v okolí Košíc sú psychiatrické zariadenía 
bližšie ako Banská Bystrica, ktoré sa tiež začali venovať liečbe patologických hráčov 
(Predná Hora, Prešov). 

Rozdelenie patologických hráčov podľa stupňa dosiahnutého vzdelania (tab. 4) 
poukazuje na vyššiu vzdelanostnú úroveň patologických hráčov v porovnaní s bež
nou populáciou, keďže najväčšiu skupinu predstavuje skupina stredoškolsky vzde
laných osôb (56,4 % oproti 41,7 % v celej populácii - Štatistická ročenka Slovenskej 
republiky, 1995). Tento fakt koreluje aj s hodnotami IQ uvedenými v grafe 2. Kon
trapunktom vyššej úrovne vzdelania a nadpriemerného IQ nášho súboru je zvýšený 
podiel nezamestnaných patologických hráčov v porovnaní so štatistickými údajmi 
pre Slovenskú republiku (14,8 % v roku 1994 - Štatistická ročenka Slovenskej repu
bliky, 1995). Status nezamestnanosti tak zjavne nekoreluje s úrovňou IQ a úrovňou 
dosiahnutého vzdelania. Príčinou môže byť nedostatok peňazí a vidina veľkej výhry 
spojená s malou atraktívnosťou zarábania si na živobytie štandardnými spôsobmi 
(možnosť bezprácneho zisku veľkých obnosov tu zohráva mimoriadne zhubnú úlo
hu), hazardné hranie sa tiež ponúka ako alternatíva k monotónii, stereotypu všed
ného dňa, na zabitie voľného času, zahnanie nudy. Je vždy k dispozícii pre krátko
dobé uvoľnenie sa od strachu, neistoty, problémov. Pripúšťame i možnosť, že patolo
gický hráč príde o zamestnanie v dôsledku hazardného hrania. 

Napriek tomu, že v našom súbore patologických hráčov je relatívne málo rozve
dených, tento údaj nehovorí nič o kvalite existujúceho spolunažívania, ktoré je 
hraním jedného z partnerov prakticky vždy skôr viac ako menej narušené (tab. 5). 
Na druhej strane možno konštatovať, že prevažná väčšina patologických hráčov 
pochádza z úplných rodín (tab. 7), čo zrejme nie je zárukou ochrany pred rozvojom 
sociálnej a medicínskej patológie. Naše zistenia sú tak vo výraznom rozpore s trado
vanými a hojne rozširovanými predstavami, že patologickí hráči (a tiež alkoholici, 
resp. iní drogovo závislí) sú predovšetkým "nešťastnými plodmi" rozvrátených, 
manželstiev a neúplných rodín. 

Záver 

Prezentované výsledky charakterizujú prvých 149 patologických hráčov ústavne 
liečených na Psychiatrickom oddelení NsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici ako 
skupinu mladých dospelých mužov s prevažne stredoškolským vzdelaním, ro
botníkov alebo nezamestnaných, preferujúcich hranie na výherných hracích automa
toch. Čiastočne prekvapuje vysoký podiel pacientov pochádzajúcich z úplných rodín, 
ako aj vysoká hodnota priemerného IQ nášho súboru. 
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