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Informácie o hre Finančná sloboda OVB  
pre obchodnú sieť OVB 

 
Finančná sloboda OVB je súčasťou projektu spoločenskej zodpovednosti spoločnosti 

OVB Allfinanz Slovensko a.s. (www.financnagramotnost.sk) na podporu finančnej 
gramotnosti na Slovensku. Na portáli, v sekcii Vzdelávanie, v časti Podnikateľské vzdelávanie, 
nájdete podrobný E-kurz o tomto CSR projekte OVB. 

 Dňom 15.12.2017 štartujeme projekt Finančná sloboda OVB aj interne pre  GST+ 
spolupracovníkov OVB. Hra Finančná sloboda Vám bude slúžiť na podporu podnikania, jeho 
vysvetlenie a namotivovanie nováčikom, na akvizíciu a posun klientov aj spolupracovníkov, 
finančné plánovanie – skrátka na podnikateľský úspech.  
 

Podnikateľský mód využitia hry Finančnej slobody zahŕňa tieto aspekty: 
- hranie hry v štruktúrach OVB, s klientmi a potenciálnymi 

klientmi aj spolupracovníkmi 
- hru moderuje certifikovaný lektor, príp. preškolený GST+, 
- slúži na podporu podnikania, 
- posilní odborné a obchodné kompetencie, 
- podporí výnimočnú pozíciu sprostredkovateľov OVB pri 

tvorbe finančného plánu a servisu klienta, 
- hra slúži ako pomoc v biznise – zlepšenie, skvalitnenie 

obchodu a pocit istoty 
- hra je výborný nástroj na rekruting, 
- slúži ako skvelý tréningový modul komplexného 

finančného plánovania, 
- hranie hry slúži na export dobrého mena OVB. 

Prečo používať modrú (a nie inú) krabicu hry Finančná sloboda OVB: 
- hra používa slovenčinu a eurá 
- v hre sú slovenské reálie 
- hra je zjednodušená realita, čo ale nenarúša jej hodnovernosť 
- v hre sa používajú vyladené fixné scenáre alebo variabilné hádzanie kockou 
- v hre sa hrá s vopred pripravenými rozličnými rodinnými situáciami 
- po zvládnutí základných scenárov sa dajú využívať aj moduly Reality a Biznis, ktoré 

v každej krabici už sú predpripravené, 
- hrá má neobmedzené možnosti pre skúšanie si rôznych alternatív 

Aj preto odporúčame používať krabicu modrej, nie inej farby  

 

http://www.financnagramotnost.sk/
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Hra Finančná sloboda (modrá krabica) je určená len pre GST+, ktorí absolvujú 
preškolenie u certifikovaného lektora Finančnej slobody OVB. Cena jednej krabice hry 
Finančná sloboda OVB je 91 eur s DPH, pričom jeden spolupracovník si môže zakúpiť 1 – 3 
krabice. S jednou krabicou sa zahrá maximálne 12 ľudí, t.j. pri väčšom množstve záujemcov 
o hranie je nutný vyšší počet krabíc, aby bola hra efektívna a prinášala dobrý zážitok.  

Povolené je hranie hry v rámci obchodnej siete OVB s inými podriadenými finančnými 
agentmi a anketármi, potenciálnymi spolupracovníkmi, klientmi a potenciálnymi klientmi za 
účelom ich vzdelávania. Nie je dovolené hrať hru v obchodných spoločnostiach, v štátnych 
inštitúciách, finančných inštitúciách, v akademických inštitúciách a na školách, ani so žiakmi, 
študentami ani pedagógmi základných, stredných a vysokých škôl pôsobiacich na území 
Slovenskej republiky. Rovnako nie je dovolené požičiavať hru tým ľuďom, ktorí si od OVB 
krabicu nekúpili. Používanie je dovolené výlučne bez nároku na odplatu.  

Záujemca sa nahlási na preškolenie o používaní krabice u certifikovaného lektora zo 
svojej LD štruktúry. Na školení si záujemca o krabicu doobeda zahrá hru a na báze svojho 
zážitku si s lektorom poobede rozoberie scenár, ktorý hral, aby ho vedel moderovať s 
pochopením, vysvetliť základné súvislosti a zvládať typické námietky.  

Na vygenerovanie kúpnych zmlúv je potrebné, aby certifikovaný lektor, ktorý kupcu 
krabice preškolil, nahlásil jeho MA číslo na centrálu dohodnutým spôsobom. Záujemca 
následne navštívi centrálu, kde podpíše zmluvu o kúpe krabíc FS OVB. 

S podpísanou zmluvou si spolupracovník v sklade vyzdvihne očíslované krabice (max. 
3 kusy) a tieto čísla krabíc, ktoré kupuje, sa vpíšu do preberacieho protokolu, ktorý záujemca 
tiež podpíše. Spolu s krabicami dostane:  
 predpripravené scenáre pre skvalitnenie hry, 
 prezentáciu obchodnej reči  

(call to action na získanie kontaktov bezprostredne po hre) 
 záväzný Kódex používateľa hry (to všetko na USB kľúči) 
 infomateriál o FS pre rekruting 10x  
 v roku 2018 aj prístup do internej zóny s aktuálnymi materiálmi 

na www.financnagramotnost.sk.  

Finančný odbor centrály zabezpečí fakturáciu za krabice 
dotyčnému kupcovi zrážkou z provízneho konta.  

V prípade záujmu je možné zakúpiť si rollup s motívom finančnej 
gramotnosti – viď ukážka: 

Vaše otázky a nejasnosti radi vyriešime na centrále OVB Allfinanz 
Slovensko a. s., svoju spätnú väzbu a otázky píšte aj na fs@ovb.sk.   

Prajeme Vám zážitkové hranie a úspešný rekruting! 

Váš odbor vzdelávania OVB Allfinanz Slovensko a. s. 

V Bratislave 13.12.2017 
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