
Uistime sa, že každý hrá zodpovedne. 

Viac informácií 

Užitočné nástroje, ktoré Vám pomôžu udržať hranie pod kontrolou  

 

Moja aktivita 

Sledujte svoju aktivitu 

Vkladové limity 

Spravujte sumu peňazí, ktorú môžete vložiť počas hodín a dní 

Upozornenie o aktivite 

Nastavte si upozornenia, ktoré Vám pomôžu spravovať Váš čas  

Limity pripojenia na Automatoch 

Spravujte Vašu hernú aktivitu na Automatoch 

Oddychový čas 

Zoberte si prestávku od stávkovania 

Samovylúčenie 

Udržte kontrolu nad svojím hraním 

 

Viete naozaj, ako funguje hazardné hranie? 

PREČÍTAJTE SI FAKTY 

Pomoc pre priateľov a rodinu 

Ak máte obavy, že sa u priateľa alebo rodinného príslušníka objavil problém so stávkovaním, 

neváhajte a pomôžte im získať podporu, ktorú potrebujú. 

Viac informácií 

Organizácie pre pomoc 

Existuje mnoho nezávislých podporných organizácií pre zodpovedné hranie, ktoré je možné 

kontaktovať rôznymi spôsobmi pre dôverné a bezplatné poradenstvo. 

Zobraziť úplný zoznam 
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O Zodpovednom hraní 

Zodpovedné hranie sa týka všetkých, bez ohľadu na to, či si myslíte, že máte problém s hraním. 

Ako mám hrať zodpovedne? 

 Pozerajte sa na hranie ako na formu zábavy, nie zdroj príjmu 

 Hrajte len so sumou, ktorú si môžete dovoliť prehrať. Môžete si nastaviť  Vkladové limity pre 

spravovanie sumy peňazí, ktorú miniete. 

 Vyhnite sa hraniu kvôli získavaniu peňazí z prehratých hier, lebo to môže viesť k problémom.  

 Sledujte množstvo času, ktorý trávite hraním. Môžete použiť Upozornenie o aktivite, ktoré Vám 

pripomenie špecifickú dobu, po ktorú ste už boli prihlásený na účte.  

 Striedajte hranie s inými aktivitami. Ak sa hranie stane Vašou jedinou formou zábavy, mali by ste 

prestať a zvážiť, či sa ešte stále bavíte. 

 Berte si pravidelné prestávky od hrania. Nepretržité hranie môže spôsobiť, že stratíte pojem o 

čase a nadhľad. 

 Nehrajte, ak ste pod vplyvom alkoholu alebo, ak ste rozčúlení alebo deprimovaní, keďže to môže 

ovplyvniť Vaše rozhodovanie. 

 Myslite na to, koľko času trávite hraním a koľko peňazí tým miniete. Vašu aktivitu môžete 

sledovať použitím funkcie Moja aktivita. 

 Spoznajte svoje šance na výhru a ako fungujú produkty. 

 Vedzte, že ak niekedy budete chcieť s niekým hovoriť o problémoch s hraním, môžete 

kontaktovať podporné organizácie. 

Ste zodpovední? 

Pevne veríme, že jediný spôsob ako hrať hazardné hry na bet365, je zodpovedne. Pre malý počet 

ľudí môže mať hazardné hranie nepriaznivé dôsledky. Ak  máte obavy ohľadom spôsobu akým hráte, 

vyplňte naše krátke sebahodnotenie, ktoré Vám pomôže rozpoznať, či máte problém.  

Rozpoznanie problému 
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Problémy s hazardným hraním 

Väčšina našich zákazníkov hrá zodpovedne, ale pre niektorých môže mať hranie nepriaznivé 

dôsledky. 

Čo je to problémové  hranie? 

Problémové hranie je hranie do takej miery, že to ohrozuje, narúša alebo poškodzuje Vašu rodinu, 

osobný život alebo voľný čas. Problémový hráč je zvyčajne opísaný ako niekto, kto minul viac peňazí 

a/alebo strávil viac času hraním, ako si môže dovoliť. 

Varovné príznaky problémového hrania  

1. Míňanie viac peňazí a času na hranie, ako si môžete dovoliť.  

2. Neschopnosť prestať hrať alebo regulovať svoje hranie.  

3. Hádky s rodinou alebo priateľmi o peniazoch a hraní.  

4. Strata záujmu o zvyčajné aktivity alebo koníčky; ako napríklad trávenie času s priateľmi alebo s 

rodinou. 

5. Neustále premýšľanie alebo rozprávanie o hazardnom hraní.  

6. Klamanie o Vašom hraní alebo jeho skrývanie pred inými ľuďmi.  

7. Naháňanie strát alebo hranie, aby ste sa dostali z finančných problémov.  

8. Hranie až do minutia všetkých peňazí. 

9. Požičiavanie si peňazí, predaj majetku alebo neplatenie účtov za účelom financovania Vášho 

hrania. 

10.  Potreba hrať o väčšie sumy peňazí alebo dlhší čas, aby ste získali rovnaký pocit napätia alebo 

vzrušenia. 

11.  Zanedbávanie práce, univerzity, rodiny, osobných potrieb alebo starosti o domácnosť kvôli hraniu.  

12.  Pocit úzkosti, obáv, viny, depresie alebo podráždenia.  

Ak si stále nie ste istí ohľadom Vášho hrania, vyplňte naše sebahodnotenie pre problémové hranie.  

Sebahodnotenie 
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Ako funguje hazardné hranie 

Ak viete, ako hazardné hranie funguje, potom viete urobiť informované rozhodnutia o peniazoch, ktoré 

míňate pri hre. 

Ak premýšľate o podaní stávky, či už na šport, hru v Kasíne alebo Poker, je dôležité, aby ste vedeli 

ako daný produkt funguje. Ak neviete, tak nepodávajte stávku. 

Môže to znieť ako očividná vec, ale hlavným rizikom pri hazardnom hraní je strata peňazí. Ak viete, 

na čo podávate stávku, potom to znamená, že viete urobiť informované rozhodnutia o peniazoch, 

ktoré míňate pri hre. 

Šport 

Stávkovanie na šport predstavuje hádanie výsledku (väčšinou) športových podujatí. Môže to byť 

konečný výsledok alebo nejaká udalosť v rámci hry. Kurzy, ktoré beriete, sú dané spoločnosťou a 

predstavujú jej názor na udalosť, ktorá sa stane.  

Aby ste vyhrali, musíte uhádnuť správne, hoci neexistuje niečo ako zaručená výhra. Aj keď stavíte na 

veľkého favorita, výhra nie je nikdy zaručená, keďže šport je v konečnom dôsledku príliš 

nepredvídateľný. 

Nepravdepodobné výsledky sú nielen možné, stávajú sa dokonca pravidelne.  

Takže, ako fungujú "kurzy"? 

Kurz predstavuje, aké pravdepodobné je podľa bookmakera, že sa niečo stane. Čím menší kurz, tým 

viac je pravdepodobné, že sa to stane; a preto sú výhry menšie, ak ste uhádli.  

Kurzy sa môžu zobrazovať ako desatinné čísla alebo ako zlomky, obidve predstavujú rovnakú šancu 

na výhru, len sa zobrazujú inak. 

Napríklad 3,00 a 2/1 je to isté. Ak by ste podali 1€ na tento kurz a podarilo by sa Vám vyhrať, dostali 

by ste naspäť 3€, Váš pôvodný vklad 1€ a výhru 2€.  

Ďalšie príklady: 

1€ pri 2,50 (6/4) by Vám vrátilo 2,50€, ak by ste vyhrali. To je Váš vklad 1€ a výhra 1,50€.  

1€ pri 1,66 (4/6) by Vám vrátilo 1,66€, ak by ste vyhrali. To je Váš vklad 1€ a výhra 0,66€. 

1€ pri 11,00 (10/1) by Vám vrátilo 11€, ak by ste vyhrali. To je Váš vklad 1€ a výhra 10€.  

Avšak nezabúdajte, že úlohu hrajú aj šanca a nepredvídateľnosť, takže výsledok, ktorý ľudia 

očakávajú, nie vždy vyjde. Favorit môže byť porazený a slabší súťažiaci môže mať šťastný deň a 



vyhrať. Preto nikdy nestavte viac, ako si môžete dovoliť, stávkujte zodpovedne a v rámci svojich 

možností. 

Automaty 

Automaty sú online hry podobné tradičným herným automatom v podnikoch. Často sa zakladajú na 

populárnych filmoch, mýtoch a hrách. Je veľmi jednoduché ich hrať, stačí zvoliť vklad a roztočiť valce. 

Výhry sú potom určené podľa kombinácie symbolov, ktoré sa objavia na obrazovke, keď sa valce 

zastavia. 

Sú navrhnuté pre zábavu bez potreby zručnosti, výsledok nemôžete uhádnuť a ovplyvniť. Vy si iba 

vyberiete stávku a kliknete na roztočiť, ostatné nechávate na náhodu.  

Výsledok je určený generátorom náhodných čísiel (Random Number Generator), čo znamená, že 

nikto nevie uhádnuť výsledok akéhokoľvek roztočenia, až kým nie je vygenerovaný.  

Nemôžete urobiť nič pre ovplyvnenie výsledku hry. Nezabúdajte na tento fakt pri uzatváraní Vašich 

stávok a nikdy nestavte viac, ako si môžete dovoliť riskovať. Stávkujte zodpovedne a v rámci svojich 

možností. 

Blackjack 

Blackjack je hra, ktorá je síce pomerne jednoduchá na povrchu, v skutočnosti je strategická a 

vyžaduje dobré porozumenie pravdepodobnosti a kurzov pre správnu hru. 

Hra sa začne tým, že podáte začiatočnú stávku, v tejto fáze stávkujete na šancu, keďže nemáte na 

čom zakladať Vašu začiatočnú stávku. 

Potom sú Vám rozdané dve karty (jednotlivo podľa poradia, a krupierovi bude rozdaná vždy posledná 

karta). V tejto fáze máte možnosť podať ďalšiu stávku, založenú na sile Vašich dvoch kariet a na 

jednej karte krupiera, ktorá je lícom hore (druhá je lícom dole). Tu sa začína hra.  

Musíte sa rozhodnúť, či zostanete pri tom, čo máte, alebo požiadate o ďalšiu kartu s konečným 

cieľom dostať sa čím bližšie k súčtu 21 (alebo ideálne získať presne 21) a nepresiahnuť súčet 21.  

Môžete požiadať o toľko kariet navyše, koľko len chcete, a všetko čo musíte spraviť, je dosiahnuť 

vyššie konečné skóre ako krupier. 

Kľúčom k hraniu blackjacku je vedieť, kedy si potiahnuť kartu, a kedy stáť. Tento výber by mal byť 

založený na dvoch veciach; po prvé na odkrytej karte krupiera, a po druhé na tom, či potiahnutie 

ďalšej karty zlepší Vašu šancu na výhru. 

Samozrejme, ako pri všetkých hrách, aj tu môžete ovplyvniť iba výsledok oblastí, ktoré máte pod 

kontrolou vy. Je síce dôležité pochopiť, ako hrať hru a kedy spraviť určité stávkové rozhodnutia, 
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nemôžete však predvídať akú kartu dostanete vy alebo akú kartu dostane krupier. To všetko závisí od 

náhody. 

Nezabúdajte na tento fakt pri uzatváraní Vašich stávok a nikdy nestavte viac, ako si môžete dovoliť 

riskovať. Stávkujte zodpovedne a v rámci svojich možností.  

Pre viac informácií použite našu sekciu Sprievodca. 

Ruleta 

Ruleta je hra náhody, nemôžete ovplyvniť jej výsledok, hoci si môžete zvoliť možnosti s nižším 

rizikom podľa Vašej stávky. 

Koleso sa skladá z 37 farebných políčok, očíslovaných od 0 do 36 (vrátane). 18 je červených, 18 

čiernych a jedno zelené (nula). Stačí tipnúť si, na ktorom políčku sa zastaví guľka.  

K dispozícii je množstvo stávkových volieb, vrátane jedného čísla, červenej alebo čiernej farby, alebo 

párneho/nepárneho čísla. Ako by ste to očakávali, kurzy, ktoré dostanete, závisia od 

pravdepodobnosti výskytu. 

Správnym tipom na číslo máte 2,7 % šancu na výhru a vypláca 35:1. Ak odhadnete správne farbu 

alebo či bude číslo párne alebo nepárne, máte 48,6 % šancu na výhru a vypláca 1:1. 

Čím vyšší je kurz, tým nižšia je šanca na výhru, avšak nemôžete ovplyvniť výsledok roztočenia alebo 

sledovať akékoľvek trendy, keďže výsledok je určený  generátorom náhodných čísiel (Random 

Number Generator), a preto je náhodný. 

Nezabúdajte na tento fakt pri uzatváraní Vašich stávok a nikdy nestavte viac, ako si môžete dovoliť 

riskovať. Stávkujte zodpovedne a v rámci svojich možností.  

Pre viac informácií použite našu sekciu Sprievodca. 

Poker 

Poker je najmä hra zručnosti, hoci s veľkou dávkou náhody, a v konečnom dôsledku ste v rukách 

kariet, ktoré sú rozdané. 

V najčastejšej forme, Texas Holdem, je cieľom vytvoriť najlepší päťkartový hand zo siedmich 

rozdaných kariet. Na začiatku sú každému hráčovi rozdané dve karty, potom nasledujú tri ďalšie kolá, 

v ktorých je rozdaných päť spoločných kariet (tri, potom jedna a opäť jedna) so stávkovým i 

možnosťami po každom kole. 
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V každom stávkovom kole môžete navýšiť, dorovnať, stáť alebo zložiť hand, s konečným cieľom 

získať najsilnejší hand alebo dosiahnuť, aby ostatní hráči zložili karty. Výherca dostane 'bank,' 

celkovú sumu peňazí stavenú na daný hand. 

Poker je teoreticky relatívne jednoduchá hra, ale vyžaduje vysoký stupeň zručnosti pre dobrú hru. 

Musíte mať dobré znalosti o pravdepodobnosti výhry a kurzoch špecifickej sady kariet a musíte mať 

schopnosť rozoznať ťahy ostatných hráčov. Majú ozaj dobrý hand alebo blafujú? 

Táto zložitosť robí z pokeru skvelú hru, avšak práve preto je dôležité, aby ste hru pochopili predtým, 

ako začnete hrať za skutočné peniaze. Áno, časť závisí od náhody, keďže karty sa ťahajú náhodne, 

ale časom vyhrávajú najlepší hráči. Nezabúdajte na tento fakt a nikdy nestavte viac, ako si môžete 

dovoliť riskovať. Stávkujte zodpovedne a v rámci svojich možností.  

Vysvetlenie žargónu 

Generátor náhodných čísiel 

Generátor náhodných čísiel je počítačový program, ktorý generuje výber čísie l alebo symbolov, ktoré 

nemôžu byť nijako predvídané, iba ak náhodne. 

Návrat pre hráča (RTP) 

Priemerná suma vrátená všetkým zákazníkom na určitej hre počas určitého časového obdobia. 

Priemerný návrat pre hráča sa meria počas tisícov roztočení alebo ťahov a nie je to očakávanie 

návratu pri každej hranej hre. 

Pre viac informácií o tom, ako bet365 používa generátor náhodných čísiel a RTP, prosím 

navštívte Férové vyplácanie výhier. 
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Búranie mýtov 

Ľudia majú často mylné predstavy o hazardnom hraní, čo môže viesť k problémom. Niektoré 

najčastejšie mýty o hraní sú uvedené nižšie.  

Zoznam bežných mýtov o hazardnom hraní  

Mýtus  Čím viac hráte, tým pravdepodobnejšie je, že vyhráte.  

Fakt Ak hráte hazardné hry dlhšie, nijako to neovplyvní výsledok ďalšieho podujatia. 

Môžete zvýšiť svoje šance na výhru pri určitých typoch stávkovania, ak rozumiete 

kurzom a stratégii príslušnej hry, ale nemôžete zaručiť jej výsledok. Takže, len tým, 

že hráte dlhšie, nezvyšujete pravdepodobnosť výhry. 

Mýtus  Ak budete hrať dosť dlho, nakoniec vyhráte všetky svoje peniaze späť.  

Fakt Čím viac hráte, tým pravdepodobnejšie je, že prehráte viac peňazí. Stávkovanie by 

malo byť zábavnou voľnočasovou aktivitou a malo by tvoriť súčasť Vašich celkových 

rekreačných výdavkov. 

Mýtus  Znalosť hry zvyšuje Vašu šancu na výhru. 

Fakt Môžete zvýšiť svoje šance na výhru pri určitých typoch stávkovania, ako šport alebo 

poker, ak rozumiete kurzom a stratégii príslušnej hry, ale nemôžete zaručiť jej 

výsledok. 

 

Bez ohľadu na to, ako dobre poznáte hru alebo šport, nemôžete započítať náhodu. 

Nakoniec, všetci sledujeme šport práve preto, že žiadne dva zápasy nie sú rovnaké, 

aj keď sú tí istí účastníci hrajúci na tom istom mieste, tak prečo by stávkovanie na 

výsledok malo byť iné? 

Mýtus Pri hraní Vám môže sledovanie predchádzajúcich výsledkov pomôcť uhádnuť budúci 

výsledok. 

Fakt Môžete použiť predchádzajúce výsledky na vykonanie racionálneho rozhodnutia, ale 

v konečnom dôsledku nemôžete určiť výsledok. Tiež to nezabráni prehre Vašej 

stávky - aj keď na papieri to vyzerá ako tutovka. 

Máte nejaké otázky o našich hrách? 

Ak áno, kontaktujte tím zákazníckeho centra. Pomôžu Vám s odpoveďami na akékoľvek otázky, ktoré 

máte o hrách na bet365. 

Kontaktujte nás 

 

https://juegoresponsable.bet365.es/contact-us

