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FINANČNÁ  ODYSEA
PRÍNOSY HRY PRE HRÁČOV

Hra pomáha zvyšovať finančnú gramotnosť vo vekovej 
kategórii 15 a viac rokov. 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 



FINANČNÁ  ODYSEA
OBRÁZOK KRABICE



FINANČNÁ  ODYSEA
CIEĽ HRY A PODMIENKY VÍŤAZSTVA V HRE

Cieľom hry je naučiť sa hospodáriť s osobnými financiami a zvládať rôzne 
životné finančné riziká.

Víťazom sa stáva ten, kto ako prvý splní nasledovné podmienky:

➢ vytvorí si pasívny príjem minimálne vo výške svojej výplaty
➢ vlastní nehnuteľnosť na bývanie
➢ má vyplatené všetky úvery
➢ vytvorí si dostatočný finančný majetok
➢ všetky podmienky musia byť splnené súčasne



FINANČNÁ  ODYSEA
POPIS HRY

Spoločenská stolová strategická hra zameraná na prácu s osobnými 
financiami. Stredne ťažká vedomostná hra.

➢ Hra pre 2 – 6 hráčov, Vek 15 +
➢ Hrací čas 90 minút +
➢ V hre sa ťahajú hracie karty, ktoré predstavujú rôzne finančné situácie 
➢ sú to karty: EXTRA PRÍJEM (100 ks), EXTRA VÝDAJ (100 ks), MOŽNOSŤ (80 

ks), PRÍLEŽITOSŤ (80 ks)
➢ Celkovo 64 000 000 možných kartových kombinácii !!!
➢ Na začiatku hry má každý hráč rovnaké štartovné podmienky 



➢ Každý hráč si sleduje a zapisuje svoj vlastný cashflow a vytvára si vlastnú 
finančnú stratégiu na ceste k víťazstvu

➢ Hráč môže využiť bankové (úvery),investičné a poistné produkty
➢ Hráči majú viac ako 5 možností budovania pasívneho príjmu (zakladanie 

firiem, prenájom nehnuteľností, licenčné poplatky ...)
➢ V hre sa v určitých prípadoch zohľadňuje aj hod kockou
➢ Hráči si môžu poistením ochrániť svoje zdravie a svoje nehnuteľnosti

Viac prezradí samotná hra 

FINANČNÁ  ODYSEA
POPIS HRY



FINANČNÁ  ODYSEA
HRACIA  DOSKA



FINANČNÁ  ODYSEA
OBSAH BALENIA HRY 

Každé balenie hry obsahuje:

➢ 1x hracia doska, 1x pravidlá hry, 1x podrobné pravidlá hry (brožúrka)
➢ 20x súpiska hráča, 
➢ 1x splátkový kalendár bankára 
➢ peniaze v 7 nominálnych hodnotách
➢ hracie karty 100 ks EXTRA PRÍJEM, 100 ks EXTRA VÝDAJ, 80 ks MOŽNOSŤ 

       a 80 ks PRÍLEŽITOSŤ

➢ 6 figúrok, kocka



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.


