FAKTÚRA		

20150001
ODBERATEĽ

DODÁVATEĽ
Firma:
Ulcia číslo:
PSČ Mesto:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zapísané v registri:

VAŠA HERŇA
Na mizine 1
800 01 Bratislava
12345678
12345678
SK12345678

Dátum vystavenia		
01/01/2015

Zákazník:
Ulica číslo:
PSČ Mesto:

Dátum dodania			
permanentne

Číslo účtu 12345678/1234		 SWIFT			
IBAN SK73 1234 0000 0000 0000 01
ABNACZPP

Každý občan Bratislavy
Bratislavská každá jedna
800 01 Bratislava

Dátum splatnosti:
každoročne
VS		
20150001

Suma k úhrade
viac ako 100.000.000 EUR?

Spôsob dodania: nepriamy aj priamy aj prostredníctvom 232 miest len na území Bratislavy
v rôznych formách, či už ako okradnutý pri trestnom čine, okradnutý svojimi deťmi,
Spôsob úhrady: ktoré sa môžu stať závislými, okradnutý ak hráč, prípadne v daniach na políciu,
súdy, väzenstvo a sociálne dávky pre hráčov
NIKDY STE NEHRALI VÝHERNÉ AUTOMATY A MYSLÍTE SI, ŽE SE VÁS HAZARD NETÝKA? OMYL! MINISTERSTVO
FINANCIÍ ČESKEJ REPUBLIKY SI NECHALO VYČÍSLIŤ SPOLOČENSKÉ NÁKLADY NA GAMBLING A ŠTÚDIA POTVRDILA,
ŽE NA KAŽDÚ “ZÍSKANÚ“ KORUNU Z DANÍ Z HAZARDU SA POSKLADAJÚ VŠETCI TRI AŽ ŠTYRI KORUNY!

Názov položky

spolu

Náklady obetí trestných činov - (krádež, lúpež majetku a pod. pre účely hrania)
Náklady na bankrot
Náklady na stratu pracovnej produktivity a produktivity v domácnosti
Náklady na nezamestnanosť
Náklady na kriminalitu a právní náklady
Policajný zákrok
Súdnictvo
Náklady na väzenie
Osobné a rodinné náklady
Emočné náklady členov rodiny
Rozpad vzťahov
Rozvod a separácia
Násilné trestné činy
Depresia
Úvahy o samovražde, pokusy o samovraždu
Náklady členov rodiny pri pokuse hráča o samovraždu
Náklady rodičov pri pokuse hráča o sebevraždu
Náklady na dokonanú samovraždu
Náklady na liečbu

Celkom:

Česko:		
Slovensko:

14,2 - 16 miliárd českých korún ročne
Stovky miliónov eur ročne? Ďakujeme!

PS: POKIAĽ CHCETE TÚTO FAKTÚRU REKLAMOVAŤ A NEUHRADIŤ MÁTE
MOŽNOSŤ PODPÍSAŤ PETÍCIU PROTI HAZARDU V BRATISLAVE!

R ŇA
VAŠA HEká
12

Bratislavs
ISLAVA
80001 BR AT

Pečiatka a podpis

FAKTY:
Slovensko a hazard: Za rok 2014 išlo do štátneho rozpočtu 146 miliónov Eur, pričom výťažok
pre prevádzkovateľov bol vyše 629 miliónov Eur. Vklady za minulý rok predstavujú 2532 miliónov
Eur (2,5 miliardy EUR), čo vychádza 467 Eur na každého jedného obyvateľa Slovenska vrátane
novorodencov.

NAOZAJ VÁS HAZARD NESTOJÍ NIČ, KEĎ NEHRÁTE?
► Časť gamblerov pácha trestné činy v snahe zabezpečiť si peniaze na hru.
Možno to bol, či bude aj Váš majetok, čo prehrá gambler v herni.
► 75 % všetkých príjmov kasín z výherných zariadení je od problémových a patologických hráčov.
► 25 % zo všetkých, ktorí hrajú na výherných automatoch spadajú do kategórie problémových
a patologických hráčov.
► Kasína profitujú z problémových a patologických hráčov, ktorí v nich utratia v priemere 10-20 krát
viac ako neproblémoví hráči.
► Kriminálna aktivita je medzi hráčmi hazardných hier 18 krát vyššia než vo všeobecnej populácii.
► Asi tretina liečených pacientov má za sebou pokus o samovraždu.
► Česká štúdia potvrdila, že na každú “získanú“ korunu z daní z hazardu sa poskladajú všetci
tri až štyri koruny v spoločenských nákladoch.
► Spoločenské náklady na negatívne dopady z hazardného hráčstva zahŕňajú náklady
na políciu, súdnictvo, väzenstvo, stratu produktivity, násilné trestné činy, bankroty, stratu práce,
nezamestnanosť, depresie, samovraždy, emocionálne náklady rodinných príslušníkov.
► Česká štúdia odhadla spoločenské náklady na gambling na 14,1 až 16,05 miliardy českých korún
ročne. Štúdia nezahrnula medzi spoločenské náklady ukradnutý majetok, ani náklady rodinných
príslušníkov, ktorí dobrovoľne platili za gamblerov.
► Na Slovensku je okolo 50 000 gamblerov (tieto odhady sú zrejme podhodnotené).
► Austrálske štúdie preukázali súvis medzi rozšírenosťou problémového hazardného hrania
a dostupnosťou hazardného hrania, najmä výherných automatov.
► V Bratislave je 232 herní, 588 výherných prístrojov a 2177 videoherných automatov.
Pre porovnanie v Bratislave máme 219 lekární.
► Petícia primátora Bratislavy a všetkých starostov mestských častí chce zakázať výherné
prístroje, výherné videoherné prístroje a kasína. Zákon zakázal rozhodovať osobitne. Zákaz
sa nevzťahuje na stávkové hry, športku, Bingo, internetové hry, kartové hry mimo kasína a lotérie.

POZNÁMKA: Uvedené údaje sú výsledkami výskumov renomovaných zahraničných autorov v oblasti hazardu.

POMOC!!!

VIAC INFO O AKCII A PETÍCII NA:
WWW.BRATISLAVAPROTIHAZARDU.SK
WWW.ZASTAVMEHAZARD.SK

