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PREDSTAVENIE HRY

 

Milan Pavlík
autor knihy ZÁKLADY FINANČNÉHO ZDRAVIA                             

  

                                   predstavuje

               
                 FINANČNÚ ODYSEU
      strategickú spoločenskú hru o práci s osobnými financiami 

 



PARAMETRE HRY

❖ Rýdzo slovenská strategická spoločenská hra

➢ 3 základné, 2 bonusové a viac ako 100 herných kombinácií



PRÍNOS  HRY

Hra pomáha zvyšovať finančnú gramotnosť 

hráči sa v hre naučia: 

➢ pracovať so svojím osobným finančným rozpočtom
➢ prijímať zodpovednosť za svoje rozhodnutia
➢ strategicky plánovať a hospodáriť so svojimi peniazmi 
➢ pochopia aký je rozdiel medzi “dobrými a zlými” dlhmi
➢ pochopia ako sa z tých “zlých dlhov” dostať
➢ hra im ukáže aké sú rôzne zdroje pasívneho príjmu
➢ hra vedie k finančnej zodpovednosti za seba a svoj majetok



VÍŤAZSTVO V HRE

Kto ako prvý splní všetky podmienky súčasne:

1/ Vytvorí si pasívny príjem minimálne vo výške výplaty
2/ Vlastní nehnuteľnosť (dom alebo byt) na bývanie
3/ Má vyplatené všetky úvery
4/ Vytvorí si dostatočne veľký finančný majetok

❖ VÍŤAZSTVO = FINANČNÁ SLOBODA

❖ hráč si kúpil čas na to, aby vedel naplno žiť a vychutnať si svoj život



HRACIA DOSKA

 

                                5 základných typov políčok: 

                                4 špeciálne políčka: 



POLÍČKO VÝPLATA

                     12 VÝPLAT - Január až December
    hráč má celú hru rovnakú výplatu 

                                FINANČNÉ LIMITY   



POLÍČKA A KARTY

 

❖ EXTRA PRÍJEM A EXTRA VÝDAJ:

➢ Hráč sa musí riadiť inštrukciou na karte

➢ Príklad:
EXTRA PRÍJEM:
Predal si šteniatka československého vlčiaka 
5 ks po 250 FL.Dostávaš 1250 FL.

EXTRA VÝDAJ:
Dovolenka - plavba luxusnou loďou 
v Stredomorí - 800 FL.



POLÍČKA A KARTY

❖ MOŽNOSŤ A PRÍLEŽITOSŤ:

➢ Hráč sa môže, ale nemusí riadiť 
       inštrukciou na karte

➢ Príklad:  MOŽNOSŤ:

Máš možnosť založenia firmy jedného hráča 
A JE TO - Malá stavebná firma, vstupné náklady 
3 000 FL. Pasívny príjem 150 FL mesačne.



 POLÍČKO ŠTART

  

❖ Možnosť uzavretia rizikového poistenia 
       (KCH + TNU)

❖ Možnosť predčasne vyplatiť počiatočné 
       úvery bez sankcie

❖ Zvýšenie mesačnej spotreby + 150 FL 
       mesačne v nasledujúcom roku

❖ Splátky poistenia majetku 
      (domácnosť + nehnuteľnosť)



SVADBA A KRSTINY

  

❖ PRVÉ POSTAVENIE SA NA POLÍČKO
➢ Hráč dostane svadobný dar 1 000 FL od každého hráča 
      (prispieva aj banka)

❖ KAŽDÉ ĎALŠIE POSTAVENIE SA NA POLÍČKO
➢ Narodí sa dieťa a sú krstiny. Hráč dostane dar ku krstinám 1 000 FL od 

každého hráča (prispieva aj banka). 
➢ Zároveň stúpnu mesačné náklady o 150 FL mesačne konštantne do konca 

hry.



ŠPECIÁLNE POLÍČKA

❖ Hráč dá každému spoluhráčovi 1 500 FL.
➢ Hráč sa v priebehu hry môže postaviť na políčko 
       aj opakovane.

❖ Hráč dostane výhru 10 000 FL od banky
➢ Hráč sa v priebehu hry môže postaviť na políčko 
       aj opakovane.



BANKÁR

  

➢ Môže to byť jeden z hráčov
➢ Kontroluje súpisky hráčov 
➢ Má k dispozícii SPLÁTKOVÝ KALENDÁR BANKÁRA
➢ Bankára môžu kontrolovať aj ostatní hráči :)

➢  online APLIKÁCIA = Elektronický bankár 



SÚPISKA HRÁČA

  

➢ Zapisovanie všetkých príjmov, výdavkov, majetku, 
       finančných produktov, poznámok…

➢ Kontroluje ju bankár a hráči navzájom

➢ Možnosť využiť online APLIKÁCIU

     Súpiska hráča a ostatné dokumenty sú dostupné na stiahnutie na                               

                         www.financny-lekar.sk
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NÁRAST VÝDAVKOV

 

❖ Každý rok stúpa životná úroveň čo sa prejavuje o + 150 FL mesačne
 
➢ mesačná  spotreba prvý rok   500 FL
➢ mesačná spotreba druhý rok  650 FL
➢ mesačná spotreba tretí rok    800 FL...

 + každé DIEŤA 150 FL stabilne do konca hry



POČIATOČNÉ ÚVERY

➢ 3 rovnaké pre všetkých hráčov
➢ Splatené po 5 rokoch ak ich hráč predčasne nevyplatí
➢ Kedykoľvek možnosť predčasného vyplatenia

➢ Splátky počiatočných úverov sú podrobne rozpísané v
             SPLÁTKOVOM KALENDÁRI BANKÁRA



NESKORŠIE ÚVERY

➢ 9 základných typov úverov

➢ Úvery na 1 000, 5 000 a 10 000 FL 
       so splatnosťou na 12, 24 a 36 mesiacov

➢ Kedykoľvek možnosť predčasného vyplatenia

➢ Splátky neskorších úverov sú podrobne rozpísané v  
                  SPLÁTKOVOM KALENDÁRI BANKÁRA



POISTENIE 

 

➢ 3 typy dobrovoľných poistení 
➢ predstavuje ochranu pri zdravotnom postihnutí a ochranu majetku hráča

    
1/ poistenie zdravotných rizík        2/ poistenie nehnuteľnosti              3/ poistenie domácnosti



PASÍVNY PRÍJEM

 
                                                        

❖ Niekoľko foriem zdroja pasívneho príjmu:

1/ licenčné poplatky za vynájdenie vynálezu
2/ predaj napísanej knihy
3/ prenájom nehnuteľností 
4/ prenájom kancelárskych priestorov
5/ založenie firiem 
6/ prenájom sadov, skleníkov a strojov



VÝZNAM ČÍSLA 6

❖ Hráč má 3 možnosti:
 

➢ “NIČ SA NEDEJE” = iba posun po hracej doske

➢ hráč si založí  „KOCKOVÚ FIRMU“ a posunie sa po hracej doske

➢ hráč si kúpi NEHNUTEĽNOSŤ na bývanie (dom alebo byt) v cene 
       30 000 FL a posunie sa po hracej doske 



KOCKOVÁ FIRMA

❖  Založenie 3 000 FL                                Pasívny mesačný príjem + 250 FL

1 =  + 100 FL a posun               2 =  - 200 FL a posun      3 = + 300 FL a posun            
4 = hrozí BANKROT a posun      5 = + 500 FL a posun 

         6 = iba posun po hracej doske, ďalšia firma (a posun) alebo 
                             kúpa nehnuteľnosti (a posun)



NEHNUTEĽNOSŤ

 

❖ KÚPA NEHNUTEĽNOSTI KOCKOU = HODIŤ  ČÍSLO 6

➢ Takto kúpená nehnuteľnosť slúži len NA BÝVANIE !

❖ KÚPA NEHNUTEĽNOSTI VĎAKA KARTE PRÍLEŽITOSŤ 

➢ Takto kúpená nehnuteľnosť môže slúžiť len NA BÝVANIE, 
        alebo len NA PRENÁJOM !

     



INVESTÍCIE

❖  9 základných typov investícii
➢  Investície na 1 000, 5 000 a 10 000 FL na 3, 6 a 12 mesiacov

  

➢  Zapísanie do súpisky hráča – sekcia MAJETKOVÉ VLASTNÍCTVO



2 x PRAVIDLO 50%

❖                                                 MAJETOK - PRAVIDLO 50 %

             Hráč môže vždy banke predať svoj majetok (stroje, nehnuteľnosti, 
                      kancelárske priestory, ornú pôdu...) okrem firiem, za 
                                               50% obstarávacej ceny. 

 SPLÁTKY ÚVEROV - PRAVIDLO 50 %
Celková výška mesačných splátok všetkých existujúcich úverov

        hráča (počiatočných aj neskorších) nesmie prekročiť 50% z 
                    celkového mesačného príjmu daného hráča 
                    (sčítava sa plat a pasívny mesačný príjem).

       



VARIANTY HRY

 

❖ MINI VARIANT -  obťiažnosť:

 
❖ PROFESIONÁLNY VARIANT - obtiažnosť:

❖ HEROICKÝ VARIANT (ODYSEUS) - obtiažnosť:                                                 



MINI VARIANT

 

❖ obtiažnosť 
➢ Nie sú aktívne políčka ani karty EXTRA VÝDAJ

➢ Podmienky na víťazstvo, musia byť splnené všetky 
       súčasne:

     1/ 3x aktívne Kockové firmy
     2/ Finančný majetok (hotovosť + investície) 36 000 FL
     3/ Pasívny mesačný príjem minimálne 1 500 FL
     4/ Všetky úvery musia byť vyplatené



PROFESIONÁLNY 

 

❖ obtiažnosť 
➢ Všetky políčka aj karty sú aktívne

➢ Podmienky na víťazstvo, musia byť 
splnené všetky súčasne:

1/ Finančný majetok 36 000 FL
2/ Pasívny mesačný príjem minimálne 1 500 FL
3/ Všetky úvery musia byť vyplatené
4/ Hráč musí vlastniť nehnuteľnosť na bývanie



HEROICKÝ VARIANT 

❖ obtiažnosť  

➢ Nehrajú  karty EXTRA PRÍJEM a všetky 
       políčka EXTRA PRÍJEM = EXTRA VÝDAJ
➢ Podmienky na víťazstvo, musia byť splnené
        všetky súčasne:

  1/ 3x aktívne Kockové firmy
  2/ Finančný majetok 36 000 FL
  3/ Pasívny mesačný príjem minimálne 1 500 FL
  4/ Všetky úvery musia byť vyplatené
  5/ Hráč musí vlastniť nehnuteľnosť na bývanie
  6/ Hráč musí vlastniť nehnuteľnosť na prenájom



BONUSOVÉ VARIANTY

 

❖ Hra na čas 90 MINÚT

➢ hrá sa vo variante MINI, PROFESIONÁLNY alebo HEROICKÝ
➢ hra končí po 90 minútach  
➢ vyhráva hráč s najvyšším majetkom + hotovosť + investície

❖ Hra na MAXIMÁLNY FINANČNÝ MAJETOK 
                        50 000 FL

➢ hrá sa vo variante MINI, PROFESIONÁLNY alebo HEROICKÝ
➢ vyhráva hráč, ktorý ako prvý dosiahne 50 000 FL
        (súčet hotovosti a investícii)



PREDPREDAJ

  

➢ Hra bude v predaji od 30.10.2014    
➢ Maloobchodná cena hry je 49,99 €

➢  Kto si kúpi hru FINANČNÁ ODYSEA 
  v predpredaji na www.financny-lekar.sk
              v termíne do 30.10.2014 

       Ušetrí 20% a kúpi ju za cenu 39,99 € 
    alebo hra + kniha  = 44,99 €, ušetrí 25%

                       (ceny sú uvedené vrátane DPH)

➢ hra vám bude dodaná najneskôr začiatkom novembra 2014

                        

http://www.financny-lekar.sk


PARTNERSKÝ PROGRAM

➢ Môže sa zapojiť každý kto bude odporúčať hru

➢ Odmena 5 € za každú predanú hru 
        (VZŤAHUJE SA AJ NA PREDPREDAJ)

➢ Partnersky program sa vzťahuje aj na knihu 
➢ Odmena 1 € za každú predanú knihu

➢ Vstup do partnerského programu a viac informácií o ňom je 
       na stránke  www.financny-lekar.sk/partnersky-program

http://www.financny-lekar.sk/
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HRU PODPORILI

❖ Hra vznikla za podpory a pomoci:

    



POĎAKOVANIE

Ďakujem všetkým, ktorí priamo aj nepriamo podporili 
vznik a šírenie tejto hry, ktorá v duchu českého 
„učiteľa národov„  so slovenskými predkami J.A. 
Komenského “ škola hrou“ vzdeláva hráčov vo 

finančnej gramotnosti.
                                    

       Milan Pavlík


