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Veseli smo, da vas lahko pozdravimo kot svojega gosta! 

S to brošuro vas želimo seznaniti o naši ponudbi 
stav in vam  podati nasvete v  zvezi z  
odgovorno uporabo stav. 

DOBRODOŠLI PRI

ADMIRAL 
SPORTWETTEN GMBH
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Športne stave z 
ODGOVORNOSTJO
Ponujamo vam zabavo v varnem okolju in elegantnem vzdušju.

Zaščita mladoletnikov
Osebam, mlajšim od 18 let, ni dovoljeno vstopiti v naše 
 poslovalnice ali uporabljati naših storitev. Na to jasno 
 opozarjamo tudi zunaj naših poslovalnic in na naši spletni 
 strani www.admiral.at.

Usposobljenost ponudnika storitev 
sprejemanja stav in varnost izplačil
Družba Admiral Sportwetten GmbH je licencirano podjetje za 
stave s sedežem v Avstriji. Kot resen ponudnik na organiziranem 
trgu jamčimo za zanesljiva izplačila. Naši sodelavci v stavnicah 
analizirajo športne novice, spremljajo ponudbo in zagotavljajo 
poštene kvote.

Naši splošni pogoji poslovanja, določila v zvezi s stavami in naši pogoji 
uporabe za registrirane goste so javno dostopni, na zahtevo pa si jih lahko 
tudi natisnete v naših poslovalnicah. 

Play Fair Code
Ker smo član pobude »Play Fair Code for Integrity in Sports« nam 
je še posebej pomembno varovanje verodostojnosti in integritete 
avstrijskega športa. 



PREVENTIVA Z

INFORMACIJAMI 
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Poseben poudarek dajemo izčrpnim informacijam o naši ponudbi 
stav in zagotavljamo tudi objektivne informacije o prvih znakih 
problematičnega vedenja.

Našo dokumentacijo lahko najdete v naših poslovalnicah ali 
na naši spletni strani www.admiral.at. Poleg tega so vam naši 
 usposobljeni zaposleni na voljo za odgovore na vprašanja.

Odgovorne osebe za preventivo
Osebni stik z gosti je za nas izrednega pomena. Naši strokovno 
usposobljeni zaposleni so vam vedno na voljo in vas podpirajo 
pri odgovornem sodelovanju pri stavah.

Informacije za  
NAŠE GOSTE



PREVZEMAMO ODGOVORNOST. 
PA VI?
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MOŽNOSTI ZA

ADMIRAL svojim gostom ponuja naslednje možnosti za določitev 
meja lastne odgovornosti:

Prostovoljna pavza med stavami
Prostovoljna pavza med stavami vam daje priložnost, da se za  kratek 
čas izključite iz ponudbe stav in izkoristite posvet z  odgovorno osebo 
za preventivo.

Prostovoljna blokada
S pomočjo prostovoljne blokade si med stavami lahko vzamete 
premor, in sicer za obdobje, ki ga določite sami.

Osebne omejitve 
Za goste, ki so že registrirani, je na naši spletni strani www.admiral.at 
tudi možnost nastavitve osebnih omejitev:

Omejevanje izgub
Naše omejevanje izgub vam omogoča, da omejite svoj kapital 
za stave na dan, teden ali mesec in tako zagotovite, da morebitne 
izgube ne presežejo meje, ki ste si jo izbrali sami. 



Omejitev na stavo
Z omejitvijo na stavo lahko nastavite največji vložek na stavo.



SAMONADZOR



Želimo, da boste čas pri stavah v celoti izkoristili.

NASVETI ZA ODGOVORNO

UPORABO STAV
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Da bo vaše sodelovanje pri stavah 
še naprej zabavno, upoštevajte 
 naslednje nasvete:


Pred stavami določite svoj proračun, ki je v okviru vaših 
finančnih zmožnosti.

 Nikoli ne stavite z izposojenim denarjem.


Stavite le z denarnimi zneski, ki so predvideni za aktivnosti 
v prostem času.


Bodite pozorni na to, da bo vaše sodelovanje pri stavah 
v ravnovesju z drugimi prostočasnimi aktivnostmi.


Sodelovanje pri stavah naj bo namenjeno zabavi in naj 
vas ne odvrača od osebnih stresnih in kriznih situacij.


Pred sodelovanjem pri stavah se pozanimajte o kvotah 
in možnostih dobitka.


Družina in poklic imata prednost. S sodelovanjem pri 
stavah ne zanemarjajte svojih družbenih ali poklicnih 
obveznosti.



Spoznajte svoje lastno vedenje v zvezi s stavami. Ta test vam 
bo  pomagal pri samoocenjevanju.

BI RADI PREVERILI SVOJE 

VEDENJE V ZVEZI 
S STAVAMI?
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Test

1  Ali morate včasih staviti,
 čeprav tega najprej niste nameravali?

2  Ste že kdaj poskusili prenehati 
 staviti, pa vam to ni uspelo?

3  Ali ste zaradi stav
 pogosto zamudili sestanke/srečanja?

4  Ali stavite predvsem takrat, ko 
 vam je dolgčas, ko ste pod stresom ali ste žalostni?

5  Ali imate finančne skrbi zaradi izdatkov?

6   Ali imate družinske težave zaradi svojega pogostega 
sodelovanja pri stavah?

7   Ko razmišljate o stavah – ali imate pri tem 
fizične  simptome, npr. hitro bitje srca, vlažne 
 dlani,  notranje mravljinčenje?

8  Ali zaradi svojega vedenja trpite?

9   Ali verjamete, da lahko razvozlate  
sistem stav?

10  Ali pogosto razmišljate o kombinacijah stav, 
 dobitkih, poravnavi izgub?

11   Ali poskušate prikriti svojo strast  
do stav?

Da Ne

Če ste na eno ali več vprašanj odgovorili z »Da«, pojdite na zadnjih 
 nekaj strani te brošure.



Lahko se zgodi, da svojega vedenja ne morete več nadzorovati. 
Pri težavnem vedenju lahko pomagamo vam ali vašim družinskim 
članom. Pri tem vam nudimo vso podporo.

KO ZABAVA 

POSTANE RESNA ...
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Kaj lahko storite sami?
Če imate občutek, da izgubljate nadzor nad svojim vedenjem, 
vzemite ta občutek resno in se pogovorite z našimi strokovnjaki. 
Naše usposobljene odgovorne osebe za preventivo so vam vedno 
na voljo za zaupen pogovor!

Kako lahko družinski člani prepoznajo 
težavno igralno vedenje?
Mogoči znaki težavnega igralnega vedenja so:

Kaj lahko storite vi kot družinski član?


če zadevna oseba ne more več plačevati svojih 
 fiksnih stroškov;


če si zadevna oseba večkrat izposodi denar in svojih 
dolgov ne more več odplačevati;


če zadevna oseba zapostavlja druge prostočasne 
 aktivnosti in hobije;


če zadevna oseba zapostavlja svojo družino in/ali 
 prijatelje, znance; 


če je zadevna oseba nemirna in kaže znake nihanja 
razpoloženja.

 Odkrito se pogovorite z zadevno osebo.

 Zadevni osebi ne posojajte več denarja.


Spodbudite zadevno osebo, naj poišče 
strokovno pomoč, ter jo pri tem podpirajte.


Če sumite, da nekdo od vaših bližnjih kaže znake 
 težavnega igralnega vedenja, ne oklevajte in poiščite 
strokovno pomoč.



KONTAKTNI PODATKI

USTANOV ZA 
POMOČ IN 
 SVETOVANJE
Telefonsko svetovanje
Klicna linija:  0800/20 52 42 
  (od 8.00 do 18.00) brezplačno za celotno Avstrijo

V akutnih primerih:  +43 (1) 40 400 35 47  
  (ves dan)

Spletno svetovanje 
www.online-spielsuchtberatung.at 
https://bas-suchtfragen.beranet.info/
www.spielsuchthilfe.at/onlineberatung 
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Osebno svetovanje
Gradiščanska
Psychologischer Dienst Burgenland (Psihološka služba Gradiščanska)
Naslov:   Franz Liszt Gasse 1/Top III, 7000 Eisenstadt
Telefon:   +43 (57979) 20 100
E-pošta:   eisenstadt@psd-bgld.at 
Spletna stran:  www.psychosozialerdienst.at
Drugi svetovalni centri:   Güssing, Jennersdorf, Mattersburg, Neusiedl/See, Oberwart, 

Oberpullendorf

Koroška
Spielsuchtberatung Landeshauptstadt Klagenfurt (Svetovanje o odvisnosti 
od iger na srečo v Celovcu)
Naslov:   St. Veiter Straße 195, 9020 Klagenfurt 
Telefon:   +43 (664) 961 51 86 ali +43 (664) 243 22 71
E-pošta:   spielsuchtberatung@klagenfurt.at 
Spletna stran:  www.klagenfurt.at/spielsuchtberatung

Krankenhaus de La Tour (Bolnišnica de La Tour)
Naslov:   De La Tour Straße 28, 9521 Treffen
Telefon:   +43 (4248) 2557-0
E-pošta:   krankenhaus.delatour@diakonie-delatour.at 
Spletna stran:  www.diakonie-delatour.at/krankenhaus-de-la-tour

Spielsuchtambulanz de La Tour Villach (Klinika za odvisnost od iger na srečo 
de La Tour Beljak)
Naslov:   Nikolaigasse 39, 9500 Villach
Telefon:   +43 (4242) 243 68
E-pošta:   spielsuchtambulanz.villach@diakonie-delatour.at
Spletna stran:  www.diakonie-delatour.at/spielsuchtambulanz-de-la-tour- villach
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Zgornja Avstrija
Ambulanz für Spielsucht der pro mente OÖ (Ambulanta za odvisnost od iger 
na srečo pro mente OÖ)
Neuromed Campus des Kepler Universitätsklinikums
Naslov:   Wagner-Jauregg-Weg 15, 4020 Linz
Telefon:  +43 (57) 680 87-39 571
E-pošta:   spielsucht.nmc@kepleruniklinikum.at
Spletna stran:  www.spielsuchtambulanz.at

Magistrat der Stadt Wels – Sozialpsychisches Kompetenzzentrum – 
 Spielsuchtberatung (Magistrat mesta Wels – Center za socialnopsihološke 
kompetence – Svetovanje o odvisnosti od iger na srečo)
Naslov:   Dragonerstraße 22, 4600 Wels
Telefon:   +43 (7242) 29 585
E-pošta:   spielsuchtberatung.spb@wels.gv.at 
Spletna stran:   www.wels.gv.at/lebensbereiche/leben-in-wels/soziales/sozia-

lan-gebote/sozialpsychisches-kompetenzzentrum/suchtbera-
tung-suchtpraevention/spielsuchtberatung/

Spielsuchtberatung der Schuldnerhilfe OÖ (Svetovanje in pomoč dolžnikom OÖ)
Naslov:   Stockhofstraße 9, 4020 Linz
Telefon:  +43 (732) 77 77 34 
E-pošta:   linz@schuldner-hilfe.at 
Spletna stran:  www.spielsuchtambulanz.at

Salzburg
Institut Glücksspiel & Abhängigkeit (Inštitut za odvisnost od iger na srečo)
Naslov:   Emil-Kofler-Gasse 2, 5020 Salzburg
Telefon:   +43 (662) 87 40 300
E-pošta:   office@spielerschutz.eu
Spletna stran:  www.spielerschutz.eu 

Spodnja Avstrija
Anton Proksch Institut – Suchtberatung Baden (Inštitut Antona Prokscha – 
 Svetovanje o odvisnosti Baden)
Naslov:   Helenenstraße 40/4/41, 2500 Baden
Telefon:   +43 (1) 88010-1370
E-pošta:   baden@api.or.at
Spletna stran:  www.api.or.at
Druga svetovalna mesta:  Mödling, Neunkirchen, Wiener Neustadt

Caritas Suchtberatung St. Pölten (Karitas svetovanje o odvisnosti St. Pölten)
Naslov:   Brunngasse 23, 3100 St. Pölten
Telefon:   +43 (676) 83 844 581
E-pošta:   suchtberatung@caritas-stpoelten.at 
Spletna stran:  www.caritas-stpoelten.at 
Druga svetovalna mesta:   Amstetten, Gmünd, Horn, Krems, Lilienfeld, Melk, Scheibbs, 

Waidhofen/Thaya, Zwettl

Grüner Kreis – Ambulantes Beratungs- und Betreuungszentrum Wr. Neustadt 
(Zeleni krog – Center za ambulantno svetovanje in podporo Wr. Neustadt)
Naslov:   Grazer Straße 53/Top 14, 2700 Wiener Neustadt
Telefon:   +43 (2649) 83 06
E-pošta:   ambulanz.wienerneustadt@gruenerkreis.at
Spletna stran:  www.gruenerkreis.at 

Selbsthilfegruppe Anonyme Spieler (Skupina za samopomoč Anonimni igralci)
Naslov:   Himmelreichstraße 8, 3390 Melk
Telefon:   +43 (660) 123 66 74
E-pošta:   shg@anonyme-spieler.at 
Spletna stran:  www.anonyme-spieler.at
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Tirolska
Verein B.I.N. (Združenje B.I.N.)
Naslov:   Schmiedtorgasse 5/1. Stock, 6060 Hall in Tirol
Telefon:   +43 (5223) 53 636
E-pošta:   office@bin-suchthilfe.tirol
Spletna stran:  www.bin-tirol.org

Predarlska 
Beratungsstelle Clean Feldkirch (Svetovalno mesto Clean Feldkirch)
Naslov:   Schießstätte 12/8, 6800 Feldkirch
Telefon:   +43 (5522) 38072
E-pošta:   clean.feldkirch@mariaebene.at
Spletna stran:  clean.mariaebene.at/

Dunaj
Ambulante Behandlungseinrichtung Spielsuchthilfe (Ambulanta za pomoč 
odvisnikom od iger na srečo)
Naslov:   Siebenbrunnengasse 21/DG, 1050 Wien
Telefon:   +43 (1) 544 13 57
E-pošta:   therapie@spielsuchthilfe.at
Spletna stran:  www.spielsuchthilfe.at

Anton Proksch Institut – Ambulatorium Wiedner Hauptstraße (Inštitut Antona 
Prokscha – Ambulanta Wiedner Hauptstraße)
Naslov:   Wiedner Hauptstraße 105, 1050 Wien
Telefon:   +43 (1) 880 10-1480
E-pošta:   wieden@api.or.at 
Spletna stran:  www.api.or.at

Štajerska
b.a.s. Beratungsstelle Graz (Svetovalno mesto Gradec)
Naslov:   Dreihackengasse 1, 8020 Graz
Telefon:   +43 (316) 82 11 99
E-pošta:   office@bas.at 
Spletna stran:  www.suchtfragen.at 
Druga svetovalna  
mesta b.a.s.:   Bad Aussee, Bruck/Mur, Deutschlandsberg, Gröbming, Hartberg, 

Kapfenberg, Leibnitz, Liezen, Mürzzuschlag, Voitsberg, Weiz

Drogenberatung des Landes Steiermark (Svetovanje o drogah Štajerska)
Suchttherapieverein Steiermark
Naslov:   Friedrichgasse 7, 8010 Graz
Telefon:   +43 (316) 326 044
E-pošta:   drogenberatung@stmk.gv.at
Spletna stran:  www.drogenberatung.steiermark.at

Schuldnerberatung Steiermark (Pomoč dolžnikom Štajerska)
Naslov:   Annenstraße 47, 8020 Graz
Telefon:   +43 (316) 37 25 07
E-pošta:   office@sbstmk.at
Spletna stran:  www.schuldnerinnenberatung.at/

Suchtberatung Obersteiermark (Svetovanje odvisnikom Zgornja Štajerska)
Naslov:   Krottendorfergasse 1, 8700 Leoben
Telefon:   +43 (3842) 444 74
E-pošta:   office@sb-o.at
Spletna stran:  www.suchtberatung-obersteiermark.at

Zentrum für Suchtmedizin Spielsuchtinformationsstelle (Center za odvisnosti – 
Informacijski center za odvisnost od iger na srečo) 
Naslov:   Wagner-Jauregg-Platz 1, 8053 Graz
Telefon:   +43 (316) 2191-2222
E-pošta:   suchtmedizin@lkh-graz-sw.at 
Spletna stran:  www.lkh-graz-sw.at



Impresum
Admiral Sportwetten GmbH

Novomaticstraße 5 · 2352 Gumpoldskirchen 

E-pošta: responsible-betting@admiral.at

www.admiral.at

Če so v tej brošuri osebne oznake podane le v ženski ali moški obliki, se te nanašajo 
na ženske in moške v enaki meri.  
 
Stanje 09/2021

RESPONSIBLE
BETTING


