
Pravidlá spoločenskej 
hry Business Master



Cieľ hry:

Vyhrá hráč, ktorý po uplynutí dohodnutej doby hry vlastní
najviac podnikov a najviac peňazí v hotovosti. To dosiahne
tým, že založí čo najviac podnikov prinášajúcich zisk, investuje
do nich a nakoniec ich premení na akciové spoločnosti, aby
dosiahol maximálny výnos a následne zisk.



1. určenie bankára (bankár sa môže každým kolom striedať, po
ukončení kola, prevezme rolu bankára hráč po jeho ľavici)ukončení kola, prevezme rolu bankára hráč po jeho ľavici)

2. vyplatenie štartovacieho kapitálu v hodnote 3 000 EUR
3. každý hráč si náhodne vytiahne 3 podniky (do žrebovania

nebude zaradená firma Henkel), ktoré sa stanú jeho
vlastníctvom a zaplatí bankárovi náklady na založenie

4. ostatné podniky a peniaze ostávajú bankárovi



Začiatok hry:

Každý hráč si vyberie jednu zo šiestich hracích figúrok položí ju
na štartovacie pole. Každý hráč hádže jedenkrát. Ten hráč, ktorý
hodí najvyššie číslo, začína.

Ostatní hráči hrajú ďalej v smere hodinových ručičiek. Každý
hráč pohybuje svojou figúrkou podľa hodeného čísla v smere
hodinových ručičiek po hracom pláne.



Založenie:

Keď hráč príde na pole podniku, ktorý
ešte žiadny hráč nevlastní, zdvihne
hráč po jeho ľavici (alebo bankár)
vrchnú kartu z balíka kariet
s vedomostnými otázkami a položí
prvú z troch otázok, t. j.: „Založenie“.



Pri správnej odpovedi (VYZNAČENÁ TUČNÝM
PÍSMOM) dostane hráč firemnú kartu od banky
a zaplatí jej na karte uvedené „náklady na
založenie“. V prípade, že odpovie nesprávne, tak
nemá možnosť založiť a vlastniť daný podnik.



Investícia:

Ak sa hráč dostane druhýkrát na hracie pole
podniku, ktorý vlastní, musí zodpovedať
otázku „Investovanie“.



Investícia:

Po správnej odpovedi smie investovať. Zaplatí banke
„náklady na investíciu“ uvedené na firemnej karte
a dostane za to od nej červený symbol investície, ktorý
postaví na svoj podnik. Do jedného podniku sa môže
investovať len raz!



Zmena na akciovú spoločnosť  (a.s.):

Ak už hráč investoval do svojho podniku
a znova sa dostane hracie pole toho istého
podniku, smie ho po správnej odpovedi na
otázku „a.s.“ zmeniť na akciovú spoločnosť.



Zmena na akciovú spoločnosť  (a.s.):

Po správnej odpovedi a zaplatení zodpovedajúcej
sumy vymení červený symbol investície za žltý
symbol akciovej spoločnosti. Opäť možno jeden
podnik zmeniť na akciovú spoločnosť počas hry iba
raz.



Zadanie objednávky:

Ak nejaký iný hráč zastane na už založenom
podniku, musí podniku zadať zákazku
a zaplatiť sumu uvedenú na firemnej karte (po
založení, po investícii, po zmene na a. s.)
hráčovi, ktorý podnik vlastní.



Prechádzanie štartovacieho poľa:

Vždy keď hráč prejde cez štartovacie pole banka
mu vyplatí 400 EUR.
Ak zastane presne na štartovacom poli, dostane
sumu vo výške 800 EUR (príspevok od Národnej
agentúry pre rozvoj malého a stredného
podnikania).



polia „MÉDIÁ“ 
Existujú spolu 4  polia „MÉDIÁ“:
Číslo 9: Dvojtýždenník Profit
Číslo16: Revue PriemysluČíslo16: Revue Priemyslu
Číslo 28: TV JOJ
Číslo 35: Pravda

Ak hráč príde na pole „MÉDIÁ“, ktoré nevlastní ešte žiadny iný hráč, zdvihne
hráč po jeho ľavej ruke vrchnú kartu z balíka kariet s vedomostnými
otázkami a položí mu prvú z troch otázok t.j. „založenie“. Po správnej
odpovedi dostane hráč zodpovedajúcu kartu od banky a zaplatí jej na karte
vyznačenú cenu.



polia „MÉDIÁ“ 

Ak hráč príde na pole „MÉDIÁ“, ktoré nevlastní ešte
žiadny iný hráč, zdvihne hráč po jeho ľavej ruke
vrchnú kartu z balíka kariet s vedomostnými
otázkami a položí mu prvú z troch otázok t.j.
„Založenie“. Po správnej odpovedi dostane hráč
zodpovedajúcu kartu od banky a zaplatí jej na karte
vyznačenú cenu.



polia „INTERNET“ 
Existujú spolu 4  polia „INTERNET“:
Číslo 3: podnikajte.sk
Číslo13: huste.tvČíslo13: huste.tv
Číslo 23: birdz.sk
Číslo 38: kariera.sk

Ak hráč príde na pole „INTERNET“, ktoré nevlastní ešte žiadny iný hráč,
zdvihne hráč po jeho ľavej ruke vrchnú kartu z balíka kariet s vedomostnými
otázkami a položí mu prvú z troch otázok-t.j. „založenie“. Po správnej
odpovedi dostane hráč zodpovedajúcu kartu „INTERNET“ od banky a zaplatí
jej na karte vyznačenú cenu.



polia „INTERNET“ 

Ak hráč príde na pole „INTERNET“, ktoré nevlastní ešte
žiadny iný hráč, zdvihne hráč po jeho ľavej ruke
vrchnú kartu z balíka kariet s vedomostnými
otázkami a položí mu prvú z troch otázok - t.j.
„Založenie“. Po správnej odpovedi dostane hráč
zodpovedajúcu kartu „INTERNET“ od banky a zaplatí
jej na karte vyznačenú cenu.



polia „AKCIA“

Tieto polia sú náhodné polia, pri ktorých 
musí hráč dodržať pokyny na danom poli. 



polia „BANKA“ (spolu 2)

Ak hráč zastane na bankovom poli OTP Banka Slovensko,
tak zdvihne vrchnú kartu z balíka bankových kariet,
prečíta ju nahlas a zreteľne a musí dodržať pokyny, ktoré
sú na nej uvedené.



Úvery alebo dlhy

Úvery a dlhy nie sú povolené. Zákazky (objednávky) treba
okamžite zaplatiť. Ak nejaký hráč nie je schopný zaplatiť svoje
záväzky, tak musí jeden alebo viacero svojich podnikov
vydražiť tomu spoluhráčovi, ktorí ponúka najviac. Vyvolávacia
cena je zvyčajne 50 % z nákladov na založenie.



Praktické rady:

hracie pole a prislúchajúca firemná 
karta



Praktické rady:

hracie pole a prislúchajúca firemná 
karta



Praktické rady:

Ak hráč správne zodpovie na otázku Založenie, 
patria mu tak všetky 3 políčka. To isté platí aj 
pre investíciu a zmenu na a.s. = symboly je 
potrebné umiestniť všade.



Rátanie výsledkov: 

1. zráta sa suma nákladov: t.j. ak je
spoločnosť a.s., zrátavajú sa náklady na
založenie, investíciu a a.s.

2. zráta sa hotovosť

VÝSLEDNÚ SUMU JE POTREBNÉ ZAPÍSAŤ DO FORMULÁRA!



Veľa šťastia a znalostí 
ekonomiky a podnikania!


