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FINANČNÁ  ODYSEA
FINANČNÝ TRENAŽÉR 

- spoločenská hra pre 2 - 6 hráčov
- vek hráčov 15 rokov a viac 
- časové trvanie hry 90 min. a viac

       (v závislosti od vybraného variantu hry)

   VIAC AKO 120 000 HERNÝCH VARIÁNT 

       
     hra simuluje viac ako 64 000 000 
                    (64 MILIÓNOV)                           
životných situácií  = kartových kombinácií



FINANČNÁ  ODYSEA
FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ 

1/ schopnosť rozumieť číslam
2/ poznať a pochopiť zákony (pravidlá hry)
3/ poznať a pochopiť finančný trh
(úvery, investície, poistenia…)
4/ vedieť uvažovať v súvislostiach
5/ mať vytvorenú a používať vlastnú 
finančnú stratégiu (herná stratégia)

“Ľahko na cvičisku, ťažko na bojisku.”
                                                                               Alexander Vasilievič Suvorov



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
VSTUPNÉ  PARAMETRE

Na začiatku hry je možné nastaviť a zmeniť tieto parametre:

1: VÝŠKA MESAČNÉHO PLATU (preddefinovaný je na 1 500 FL)

2: ŠTARTOVNÝ BONUS (preddefinovaný je 0 FL)

3: ÚVEROVÉ ZAŤAŽENIE (preddefinované sú 3 počiatočné úvery)

4: VÝŠKA MESAČNEJ SPOTREBY (preddefinovaná je na 500 FL)

➢ je možná vzájomná neobmedzená kombinácia týchto parametrov :)



Na priebeh a rýchlosť hry majú vplyv tieto parametre:

1: HRACIE POLÍČKA (kombinácie, napr. ČERVENÉ = ZELENÉ)

2: HRACIE KARTY (v trenažéri je 360 kariet, viete pracovať len s časťou)

3: PRODUKTY (úvery, poistenia, investície - viete pracovať len s časťou)

4: VEDOMOSTNÉ OTÁZKY ZA ODMENU (rozšírenie hry o vedomostný prvok)

➢ je možná vzájomná neobmedzená kombinácia týchto parametrov :)

FINANČNÁ  ODYSEA
PRIEBEHOVÉ PARAMETRE



FINANČNÁ  ODYSEA
KONCOVÉ PARAMETRE 

Koncové parametre = DEFINOVANIE PODMIENOK  VÍŤAZSTVA:

1: VÝŠKA MAJETKU (nehnuteľnosti, kanc. priestory, sady, vinohrady...)

2: VÝŠKA PASÍVNEHO PRÍJMU (preddefinovaný je 1 500 FL mesačne)

3: VÝŠKA FINANČNÉHO MAJETKU (hotovosť + investície)

4: ČASOVÝ LIMIT (ukončenie hry po určitom čase)

➢ je možná vzájomná neobmedzená kombinácia týchto parametrov :)



FINANČNÁ  ODYSEA
CIEĽ HRY A PODMIENKY VÍŤAZSTVA V HRE

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

➢ VIAC AKO 120 000 HERNÝCH VARIÁNT !!!
➢ JE MOŽNÉ NASTAVIŤ SI VLASTNÚ HRU dať hre VLASTNÝ PRÍBEH...



KONTAKT

�

MUDr. Milan Pavlík, MPH
0948 929 878
info@financny-lekar.sk
WWW.FINANCNY-LEKAR.SK

- autor hry je zároveň aj autorom knihy o finančnej gramotnosti 
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