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KTO ROZHODUJE? 

 

Úvod 

Základný rozdiel medzi príkazovou a trhovou ekonomikou je spojený s otázkou, kto vlastní a kontroluje výrobné 

zdroje ekonomiky, to znamená, kto skutočne rozhoduje ako budú tieto zdroje využité. Výrobné zdroje 

ekonomiky sú práca (pracovná sila), kapitál a prírodné zdroje. V príkazovej ekonomike kde väčšinu výrobných 

zdrojov (s výnimkou pracovnej sily) vlastní štát (vláda) za vývoj plánu využitia výrobných zdrojov zodpovedá 

centrálna plánovacia komisia. V trhovej ekonomike, kde výrobné zdroje vlastnia a kontrolujú jednotlivci, sa tieto 

rozhodnutia uskutočňujú na trhu, pričom vlastníci zdrojov sú predávajúci a podniky sú kupujúci. Dopyt 

podnikov po zdrojoch odráža dopyt spotrebiteľov po výrobkoch, ktoré podniky vyrábajú. To znamená, že to, ako 

budú zdroje využité skutočne záleží od potrieb spotrebiteľov a vlastníkov zdrojov. Táto lekcia ukazuje, ako tieto 

systémy pracujú a hodnotí výsledky každého z nich. 

 

Témy 

 Alokačná efektívnosť 

 Príkazová ekonomika 

 Ekonomické potreby  

 Trhová ekonomika                        

 Výrobné zdroje: prírodné, ľudské a kapitálové     

 Alokácia/Prideľovanie zdrojov  

 Spoločenské ciele 

 

 

Ciele 

 Vysvetliť rozdiely medzi príkazovou a trhovou ekonomikou so zreteľom na vlastníctvo a kontrolu zdrojov. 

 Demonštrovať, ako sú zdroje alokované (prideľované) v príkazovej a trhovej ekonomike. 

 Zhodnotiť alokáciu zdrojov v trhovej a príkazovej ekonomike na základe spoločenských cieľov. 

 

Popis lekcie 

Študenti hrajú roly v dvoch rôznych ekonomických systémoch. Niektorí sú centrálni plánovači v príkazovej 

ekonomike. Ostatní sú vlastníkmi zdrojov a výrobcami v trhovej ekonomike. Obe skupiny dostanú rovnaké 

množstvo zdroja nazvaného „nech“ a musia rozhodnúť koľko z tohto zdroja bude pridelené každému z dvoch 

statkov: „vesto“ a „karbo“. Výsledky sú na záver porovnané a zhodnotené na báze spoločenských cieľov ako 

napr. alokačná efektívnosť a rovnosť. 

Simulácia si vyžaduje minimálne 24 študentov – 2 centrálne plánovacie komisie (CPK) plus 20 účastníkov trhu. 

Ak máte viac študentov, pridajte ďalšie centrálne plánovacie komisie, určte viac členov CPK a/alebo viac 

„vesto“ a „karbo“ výrobcov. 

 

Čas 

Jedna vyučovacia hodina 

 

Materiály 

 Priesvitka „Rozdiely medzi trhovou a príkazovou ekonomikou“ – ang. materiál A6-3 

 Dosť kópií aktivity (ang.) A6-4 – karty pre centrálnych plánovačov, vlastníkov zdroja „nech“, „vesto“ 

výrobcov a „karbo“ výrobcov. 

 8 ceruziek alebo drobných predmetov, ktoré reprezentujú jednotky zdroja „nech“ v trhovej simulácii 

 Dosť kópií aktivity (ang.) A6-4 greenbuck$, aby každý výrobca mal sumu vyznačenú na svojej karte 

Alokačná efektívnosť 

stav ekonomiky, pri ktorom sa nemôže uskutočniť 

žiadna reštrukturalizácia ani výmena, ktorá by zvýšila 

užitočnosť alebo uspokojenie jednotlivca bez toho, 

aby sa tým neznížila užitočnosť alebo uspokojenie 

niekoho iného 

 

Kapitálové zdroje 

sa delia na kapitálové statky a finančný kapitál 
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Postup 

1. Vysvetlite študentom, že sa zapoja do simulácie prostredníctvom ktorej sa naučia ako sú prideľované zdroje 

v trhovej a príkazovej ekonomike. Použite priesvitku A6-3 na popísanie základných charakteristík trhovej 

a príkazovej ekonomiky. Diskutujte: 

A. Zdôraznite, že prvá charakteristika v oboch ekonomikách sa zameriava na výrobné zdroje. Čo 

rozumieme pod výrobným zdrojom? (čokoľvek, čo sa používa na výrobu statkov a služieb) 

B. Vysvetlite, že existujú tri základné typy výrobných zdrojov: prírodné, ľudské a kapitálové. Definujte 

a uveďte príklady prírodných, ľudských a kapitálových zdrojov. (prírodný: zdroje, ktoré sa vyskytujú 

v prírode, ako napr. vzduch, zem, uhlie, ropa, rastliny; ľudské zdroje: ľudia, ktorí robia fyzickú alebo 

psychickú prácu ako napr. učitelia, farmári, mechanici, lekári; kapitálové zdroje: veci vyrobené ľuďmi 

používané k ďalšej výrobe statkov a služieb ako napr. stroje, nástroje, továrne.) ale aj finančný kapitál 

v podobe peňazí alebo rozličných cenných papierov. 

C. Požiadajte študentov, aby porovnali charakteristiky oboch typov ekonomík. 

D. Čo sú spoločenské ciele? (Spoločenské ciele sú kritéria používané na hodnotenie ekonomického 

systému.) 

2. Rozdeľte triedu do 5 skupín nasledovne: 

A. Centrálna plánovacia komisia č. 1 (2 – 5 študentov) 

B. Centrálna plánovacia komisia č. 2 (2 – 5 študentov) 

C. Vlastníci zdroja „nech“ (8 študentov) 

D. „Vesto“ výrobcovia (minimálne 6 študentov) 

E. „Carbo“ výrobcovia (minimálne 6 študentov) 

3. Inštruujte každú Centrálnu plánovaciu komisiu (CPK) aby sa premiestnila do iného rohu miestnosti. 

Každému členovi CPK dajte kartu jeho roly. Vysvetlite, že CPK bude mať 10 – 15 minút na prácu. 

(poznámka: toto je jediná rolová karta, ktorú členovia CPK dostanú.) 

4. Vysvetlite ostatných skupinám, že na to, aby „vesto“ a „carbo“ výrobcovia mohli vyrábať, musia si kúpiť 

zdroj „nech“ od vlastníkov tohto zdroja. 

5. Každému vlastníkovi zdroja „nech“ dajte kartu jeho roly a jednu jednotku zdroja „nech“. 

6. Každému výrobcovi „vesto“ a „karbo“ dajte správnu kartu roly a sumu peňazí, ktorá je vyznačená na karte. 

Požiadajte študentov, aby si svoje karty prečítali.  

7. Vysvetlite, že vlastníci zdroja „nech“ a výrobcovia „vesto“ a „karbo“ budú vymieňať „nech“ za peniaze. 

Opýtajte sa študentov, či majú nejaké otázky. (poznámka: Skupiny CPK sa do výmenného procesu 

nezapájajú.)  

8. Pripomeňte vlastníkom „nechu“, že ich cieľom je predať jednotku „nechu“ za čo najvyššiu cenu. 

Pripomeňte výrobcom, že ich cieľom je kúpiť „nech“ za čo možno najnižšiu cenu. 

9. Povedzte „vesto“, „karbo“ a „nech“ študentom, že budú mať 10 – 15 minút na uskutočnenie výmeny. 

(poznámka: Zatiaľ čo prebieha výmena, skupiny CPK by mali pripravovať svojej rozhodnutie.) Minútu pred 

koncom výmeny upozornite študentov, že o minútu sa bude trh zatvárať a pripomeňte vlastníkom „nechu“, 

že toto je ich posledná príležitosť predaj svoju jednotku „nechu“. 

10. Ukončite výmenu. Diskutujte: 

A. Aký typ ekonomiky reprezentovali skupiny CPK? (príkazovú) Prečo? (Skupiny CPK kontrolovali 

a prideľovali „nech“ podľa ich spoločenských cieľov.) 

B. Aký typ ekonomiky predstavovali účastníci výmennej simulácie? (trhovú) Prečo? (Zdroj „nech“ bol 

vlastnený jednotlivcami a alokovaný (prideľovaný) prostredníctvom trhu. Obe skupiny – predajcovia 

zdrojov aj kupujúci boli motivovaní svojimi vlastnými záujmami.)  

11. Požiadajte každú z CPK skupín, aby predniesli pred triedou ich rozhodnutie o alokovaní (umiestnení) 

zdrojov. To znamená, koľko CPK pridelila „vesto“ výrobcom a koľko „karbo“ výrobcom. Zaznačte túto 

informáciu na tabuľu. 

12. Požiadajte každú CPK aby vymenovala kritériá alebo ciele, ktoré použila pri svojom rozhodovaní. 
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13. Opýtajte sa „trhovej“ skupiny koľko „nechu“ kúpili „vesto“ výrobcovia a koľko „karbo“ výrobcovia. 

(Podľa údajov na kartách výrobcov, 6 jednotiek „nechu“ by malo byť kúpené „vesto“ výrobcami a 2 

jednotky „karbo“ výrobcami.) 

14. Opýtajte sa študentov, čo si myslia, prečo viac „nechu“ kúpili „vesto“ výrobcovia ako „karbo“ výrobcovia. 

(„Vesto“ výrobcovia, vo všeobecnosti“ boli ochotní a schopní ponúknuť vyššiu cenu za „nech“, pretože 

zákazníci boli ochotní a schopní platiť za „vesto“ viac. Spotrebitelia „vesto“ výrobkov oceňujú „vesto“ 

omnoho vyššie ako „karbo“. 

15. Diskutujte:  

A. Prečo dve CPK prišli s rôznymi výsledkami? (Výsledky, ku ktorým dospela každá zo skupín CPK 

záviseli od toho, čo konkrétne plánovači považovali za najdôležitejšie. Priority mohli byť v rôznych 

skupinách rôzne.) 

B. Prečo sa výsledky trhu rôznia od jednej alebo oboch CPK skupín? (Trh je poháňaný tým, koľko sú 

zákazníci ochotní a schopní zaplatiť za „vesto“ a  „karbo“ výrobky. Keďže zákazníci viac hodnotia 

„vesto“ produkciu ako „karbo“ produkciu, viac zdroja „nech“ bolo pridelené „vesto“ výrobcom.) 

16. Vysvetlite, že ekonómovia hovoria, že spoločnosť dosahuje alokačnú efektívnosť vtedy, keď produkuje tie 

statky a služby, ktoré spoločnosť oceňuje/hodnotí najviac, založenú na individuálnych preferenciách, so 

zdrojmi, ktoré sú k dispozícii. V trhovej simulácii bolo viac „nechu“ pridelené produktu, ktorý bol 

spotrebiteľmi preferovanejší a menej produktu, ktorý bol spotrebiteľmi menej preferovaný. 

17. Povedzte študentom, že trh poskytuje informáciu o hodnote statkov a služieb v ekonomike; a vlastníci 

zdrojov, pri prideľovaní svojich zdrojov, konajú na základe tejto informácie.  

18. Vysvetlite, že obe plánovacie komisie mohli prísť aj s rovnakým výsledkom, ale stalo by sa tak náhodne. 

Plánovači nemali žiadne informácie o hodnote produktov „vesto“ a „karbo“. 

19. Diskutujte: 

A. Ako by sa zmenila alokácia „nechu“ v trhovej ekonomike, ak by sa väčšina obyvateľov rozhodla 

chodiť nahá? (Dopyt po „vesto“ produktoch by poklesol. Následne by poklesla cena „vesto“ 

produktov. Pri tejto nižšej cene by vesto výrobcovia boli schopní vyrobiť a predať menšie množstvo 

„vesto“ produktov. Výsledkom bude, že menej „nechu“ bude alokované do „vesto“ výroby. 

B. Ako by sa zmenila alokácia „nechu“ v príkazovej ekonomike, ak by sa väčšina obyvateľov rozhodla 

chodiť nahá? (To môže byť rôzne. CPK by zareagovala na túto zmenu len v prípade, ak by to 

ovplyvnilo dosahovanie spoločenských cieľov CPK.) 

C. Aké sú výhody a nevýhody alokácie zdrojov v každom systéme? (V trhovom systéme, spotrebitelia 

ovplyvňujú rozhodnutia výrobcov. Tieto rozhodnutia závisia od toho, akú moc majú spotrebitelia na 

trhu, čo závisí od toho, aký príjem majú a čo chcú. Hoci tento systém prideľuje zdroje efektívne podľa 

individuálnych preferencií, nemusí prideľovať zdroje spravodlivo/rovnako – hlavne pre ľudí 

s nízkymi príjmami. Príkazový systém sa pokúša dosiahnuť ekonomickú rovnosť ale tento cieľ 

dosahuje výmenou za istú efektívnosť.) 

Záver 

1. Kto a ako v trhovej ekonomike určuje, ako budú zdroje alokované? (Trh poskytuje informáciu o hodnote 

statkov a služieb v ekonomike závislú na preferenciách spotrebiteľov. Vlastníci zdrojov pri alokácii svojich 

zdrojov konajú na základe tejto informácie.) 

2.  Kto a ako v príkazovej ekonomike určuje, ako budú zdroje alokované? (Centrálni plánovači určia, ktoré 

statky a služby sa budú produkované a aké zdroje budú alokované do výroby týchto statkov a služieb na 

základe požadovaných spoločenských cieľov. 

Úloha 

1. Požiadajte študentov, aby vytvorili tabuľku výhod a nevýhod trhovej a príkazovej ekonomiky. 

2. Požiadajte študentov, aby napísali esej opisujúcu systém, v ktorom preferujú žiť. V tejto eseji by mali 

posúdiť faktory, ktoré sú pre nich dôležité pre prijatie takéhoto rozhodnutia.  
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PRIESVITKA angl. A6-3 

 

ROZDIELY MEDZI  

TRHOVOU A PRÍKAZOVOU 

EKONOMIKOU 
 

TRHOVÁ EKONOMIKA 

 

1. Výrobné zdroje sú v ekonomike vlastnené 

a kontrolované jednotlivcami. 

2. Rozhodnutia o využití zdrojov sú uskutočňované 

množstvo jednotlivých kupujúcich a predávajúcich na 

trhu. 

3. Jednotlivci sú motivovaní ich vlastným záujmom. 
 

 

PRÍKAZOVÁ EKONOMIKA 

 

1. Väčšina výrobných zdrojov, okrem ľudských zdrojov 

je vlastnená a kontrolovaná štátom/vládou. 

2. Rozhodnutia o využití zdrojov sú uskutočňované 

centrálnymi plánovačmi. 

3. Centrálni plánovači sú motivovaní spoločenskými 

cieľmi, ktoré si stanovili. 
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KARTY ROLÍ CPK 

 

ČLEN CPK 

Ste členom plánovacej komisie krajiny Ekonoland. Vaša krajina má tento rok k dispozícii 8 

jednotiek zdroja „nech“. „Nech“ sa stáva pomerne rýchlo nepoužiteľným, takže tieto jednotky 

musia byť spotrebované v tomto roku. „Nech“ sa používa na výrobu dvoch statkov, ktoré sú 

pre vašu krajinu dôležité: „karbo“, potravinový produkt a „vesto“, typ odevu. So súčasnou 

technológiu vo vašej krajine, je jedna jednotka nechu potrebná na produkciu jednej jednotky 

„karbo“ a jedna jednotka „nechu“ je potrebná na produkciu jednej jednotky „vesto“. Vašou 

úlohou je alokovať 8 jednotiek „nechu“ medzi výrobcov týchto dvoch produktov. Rozhodnite, 

koľko jednotiek „nechu“ by mal dostať ktorý sektor. Buďte pripravení popísať, ako ste 

k tomuto rozhodnutiu dospeli. 

ČLEN CPK 

Ste členom plánovacej komisie krajiny Ekonoland. Vaša krajina má tento rok k dispozícii 8 

jednotiek zdroja „nech“. „Nech“ sa stáva pomerne rýchlo nepoužiteľným, takže tieto jednotky 

musia byť spotrebované v tomto roku. „Nech“ sa používa na výrobu dvoch statkov, ktoré sú 

pre vašu krajinu dôležité: „karbo“, potravinový produkt a „vesto“, typ odevu. So súčasnou 

technológiu vo vašej krajine, je jedna jednotka nechu potrebná na produkciu jednej jednotky 

„karbo“ a jedna jednotka „nechu“ je potrebná na produkciu jednej jednotky „vesto“. Vašou 

úlohou je alokovať 8 jednotiek „nechu“ medzi výrobcov týchto dvoch produktov. Rozhodnite, 

koľko jednotiek „nechu“ by mal dostať ktorý sektor. Buďte pripravení popísať, ako ste 

k tomuto rozhodnutiu dospeli 

ČLEN CPK 

Ste členom plánovacej komisie krajiny Ekonoland. Vaša krajina má tento rok k dispozícii 8 

jednotiek zdroja „nech“. „Nech“ sa stáva pomerne rýchlo nepoužiteľným, takže tieto jednotky 

musia byť spotrebované v tomto roku. „Nech“ sa používa na výrobu dvoch statkov, ktoré sú 

pre vašu krajinu dôležité: „karbo“, potravinový produkt a „vesto“, typ odevu. So súčasnou 

technológiu vo vašej krajine, je jedna jednotka nechu potrebná na produkciu jednej jednotky 

„karbo“ a jedna jednotka „nechu“ je potrebná na produkciu jednej jednotky „vesto“. Vašou 

úlohou je alokovať 8 jednotiek „nechu“ medzi výrobcov týchto dvoch produktov. Rozhodnite, 

koľko jednotiek „nechu“ by mal dostať ktorý sektor. Buďte pripravení popísať, ako ste 

k tomuto rozhodnutiu dospeli 

ČLEN CPK 

Ste členom plánovacej komisie krajiny Ekonoland. Vaša krajina má tento rok k dispozícii 8 

jednotiek zdroja „nech“. „Nech“ sa stáva pomerne rýchlo nepoužiteľným, takže tieto jednotky 

musia byť spotrebované v tomto roku. „Nech“ sa používa na výrobu dvoch statkov, ktoré sú 

pre vašu krajinu dôležité: „karbo“, potravinový produkt a „vesto“, typ odevu. So súčasnou 

technológiu vo vašej krajine, je jedna jednotka nechu potrebná na produkciu jednej jednotky 

„karbo“ a jedna jednotka „nechu“ je potrebná na produkciu jednej jednotky „vesto“. Vašou 

úlohou je alokovať 8 jednotiek „nechu“ medzi výrobcov týchto dvoch produktov. Rozhodnite, 

koľko jednotiek „nechu“ by mal dostať ktorý sektor. Buďte pripravení popísať, ako ste 

k tomuto rozhodnutiu dospeli 
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KARTY ROLÍ VLASTNÍKOV NECHu 

 

 

 

VLASTNÍK NECHu 

Ste vlastníkom jednej jednotky „NECHu“. „Nech“ sa používa na výrobu dvoch statkov: 

„karbo“, potravinový produkt a „vesto“, typ odevu. „Nech“ sa stáva pomerne rýchlo 

nepoužiteľným, takže vaším záujmom je predať svoju jednotku čo najskôr tomu, kto ponúkne 

najvyššiu cenu. Pokúste sa dostať za svoju jednotku „nechu“ čo najvyššiu cenu, pretože ste 

tiež kapitalista s vlastným záujmom, pokúšajúci sa maximalizovať svoje bohatstvo! 

 

 

VLASTNÍK NECHu 

Ste vlastníkom jednej jednotky „NECHu“. „Nech“ sa používa na výrobu dvoch statkov: 

„karbo“, potravinový produkt a „vesto“, typ odevu. „Nech“ sa stáva pomerne rýchlo 

nepoužiteľným, takže vaším záujmom je predať svoju jednotku čo najskôr tomu, kto ponúkne 

najvyššiu cenu. Pokúste sa dostať za svoju jednotku „nechu“ čo najvyššiu cenu, pretože ste 

tiež kapitalista s vlastným záujmom, pokúšajúci sa maximalizovať svoje bohatstvo! 

 

 

VLASTNÍK NECHu 

Ste vlastníkom jednej jednotky „NECHu“. „Nech“ sa používa na výrobu dvoch statkov: 

„karbo“, potravinový produkt a „vesto“, typ odevu. „Nech“ sa stáva pomerne rýchlo 

nepoužiteľným, takže vaším záujmom je predať svoju jednotku čo najskôr tomu, kto ponúkne 

najvyššiu cenu. Pokúste sa dostať za svoju jednotku „nechu“ čo najvyššiu cenu, pretože ste 

tiež kapitalista s vlastným záujmom, pokúšajúci sa maximalizovať svoje bohatstvo! 

 

 

VLASTNÍK NECHu 

Ste vlastníkom jednej jednotky „NECHu“. „Nech“ sa používa na výrobu dvoch statkov: 

„karbo“, potravinový produkt a „vesto“, typ odevu. „Nech“ sa stáva pomerne rýchlo 

nepoužiteľným, takže vaším záujmom je predať svoju jednotku čo najskôr tomu, kto ponúkne 

najvyššiu cenu. Pokúste sa dostať za svoju jednotku „nechu“ čo najvyššiu cenu, pretože ste 

tiež kapitalista s vlastným záujmom, pokúšajúci sa maximalizovať svoje bohatstvo! 
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KARTY ROLÍ VÝROBCOV 

 

KARBO VÝROBCA 

Ste výrobcom potravinového produktu 

„KARBO“. Potrebujete jednu jednotku 

„NECHu“ na výrobu jedného kusu vášho 

výrobku (a jedna jednotka je všetko, čo ste 

schopný vyprodukovať). Na základe dopytu 

po vašom výrobku, maximálna suma, ktorú 

ste ochotný a schopný zaplatiť za jednu 

jednotku „nechu“ je $16.00, ale zvyčajne, sa 

snažíte kúpiť „nech“ za nižšiu cenu. Pokúste 

sa uzavrieť obchod s vlastníkom „nechu“! 

 

 

VESTO VÝROBCA 

Ste výrobcom produktu „VESTO“, ktorý je 

typom odevu. Potrebujete jednu jednotku 

„NECHu“ na výrobu jedného kusu vášho 

výrobku (a jedna jednotka je všetko, čo ste 

schopný vyprodukovať). Na základe dopytu 

po vašom výrobku, maximálna suma, ktorú 

ste ochotný a schopný zaplatiť za jednu 

jednotku „nechu“ je $24.00, ale zvyčajne, sa 

snažíte kúpiť „nech“ za nižšiu cenu. Pokúste 

sa uzavrieť obchod s vlastníkom „nechu“! 

 

KARBO VÝROBCA 

Ste výrobcom potravinového produktu 

„KARBO“. Potrebujete jednu jednotku 

„NECHu“ na výrobu jedného kusu vášho 

výrobku (a jedna jednotka je všetko, čo ste 

schopný vyprodukovať). Na základe dopytu 

po vašom výrobku, maximálna suma, ktorú 

ste ochotný a schopný zaplatiť za jednu 

jednotku „nechu“ je $12.00, ale zvyčajne, sa 

snažíte kúpiť „nech“ za nižšiu cenu. Pokúste 

sa uzavrieť obchod s vlastníkom „nechu“! 

 

 

VESTO VÝROBCA 

Ste výrobcom produktu „VESTO“, ktorý je 

typom odevu. Potrebujete jednu jednotku 

„NECHu“ na výrobu jedného kusu vášho 

výrobku (a jedna jednotka je všetko, čo ste 

schopný vyprodukovať). Na základe dopytu 

po vašom výrobku, maximálna suma, ktorú 

ste ochotný a schopný zaplatiť za jednu 

jednotku „nechu“ je $20.00, ale zvyčajne, sa 

snažíte kúpiť „nech“ za nižšiu cenu. Pokúste 

sa uzavrieť obchod s vlastníkom „nechu“! 

 

KARBO VÝROBCA 

Ste výrobcom potravinového produktu 

„KARBO“. Potrebujete jednu jednotku 

„NECHu“ na výrobu jedného kusu vášho 

výrobku (a jedna jednotka je všetko, čo ste 

schopný vyprodukovať). Na základe dopytu 

po vašom výrobku, maximálna suma, ktorú 

ste ochotný a schopný zaplatiť za jednu 

jednotku „nechu“ je $8.00, ale zvyčajne, sa 

snažíte kúpiť „nech“ za nižšiu cenu. Pokúste 

sa uzavrieť obchod s vlastníkom „nechu“! 

 

 

VESTO VÝROBCA 

Ste výrobcom produktu „VESTO“, ktorý je 

typom odevu. Potrebujete jednu jednotku 

„NECHu“ na výrobu jedného kusu vášho 

výrobku (a jedna jednotka je všetko, čo ste 

schopný vyprodukovať). Na základe dopytu 

po vašom výrobku, maximálna suma, ktorú 

ste ochotný a schopný zaplatiť za jednu 

jednotku „nechu“ je $18.00, ale zvyčajne, sa 

snažíte kúpiť „nech“ za nižšiu cenu. Pokúste 

sa uzavrieť obchod s vlastníkom „nechu“! 
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KARTY ROLÍ VÝROBCOV 

 

KARBO VÝROBCA 

Ste výrobcom potravinového produktu 

„KARBO“. Potrebujete jednu jednotku 

„NECHu“ na výrobu jedného kusu vášho 

výrobku (a jedna jednotka je všetko, čo ste 

schopný vyprodukovať). Na základe dopytu 

po vašom výrobku, maximálna suma, ktorú 

ste ochotný a schopný zaplatiť za jednu 

jednotku „nechu“ je $6.00, ale zvyčajne, sa 

snažíte kúpiť „nech“ za nižšiu cenu. Pokúste 

sa uzavrieť obchod s vlastníkom „nechu“! 

 

 

VESTO VÝROBCA 

Ste výrobcom produktu „VESTO“, ktorý je 

typom odevu. Potrebujete jednu jednotku 

„NECHu“ na výrobu jedného kusu vášho 

výrobku (a jedna jednotka je všetko, čo ste 

schopný vyprodukovať). Na základe dopytu 

po vašom výrobku, maximálna suma, ktorú 

ste ochotný a schopný zaplatiť za jednu 

jednotku „nechu“ je $16.00, ale zvyčajne, sa 

snažíte kúpiť „nech“ za nižšiu cenu. Pokúste 

sa uzavrieť obchod s vlastníkom „nechu“! 

 

KARBO VÝROBCA 

Ste výrobcom potravinového produktu 

„KARBO“. Potrebujete jednu jednotku 

„NECHu“ na výrobu jedného kusu vášho 

výrobku (a jedna jednotka je všetko, čo ste 

schopný vyprodukovať). Na základe dopytu 

po vašom výrobku, maximálna suma, ktorú 

ste ochotný a schopný zaplatiť za jednu 

jednotku „nechu“ je $5.00, ale zvyčajne, sa 

snažíte kúpiť „nech“ za nižšiu cenu. Pokúste 

sa uzavrieť obchod s vlastníkom „nechu“! 

 

 

VESTO VÝROBCA 

Ste výrobcom produktu „VESTO“, ktorý je 

typom odevu. Potrebujete jednu jednotku 

„NECHu“ na výrobu jedného kusu vášho 

výrobku (a jedna jednotka je všetko, čo ste 

schopný vyprodukovať). Na základe dopytu 

po vašom výrobku, maximálna suma, ktorú 

ste ochotný a schopný zaplatiť za jednu 

jednotku „nechu“ je $14.00, ale zvyčajne, sa 

snažíte kúpiť „nech“ za nižšiu cenu. Pokúste 

sa uzavrieť obchod s vlastníkom „nechu“! 

 

KARBO VÝROBCA 

Ste výrobcom potravinového produktu 

„KARBO“. Potrebujete jednu jednotku 

„NECHu“ na výrobu jedného kusu vášho 

výrobku (a jedna jednotka je všetko, čo ste 

schopný vyprodukovať). Na základe dopytu 

po vašom výrobku, maximálna suma, ktorú 

ste ochotný a schopný zaplatiť za jednu 

jednotku „nechu“ je $4.00, ale zvyčajne, sa 

snažíte kúpiť „nech“ za nižšiu cenu. Pokúste 

sa uzavrieť obchod s vlastníkom „nechu“! 

 

 

VESTO VÝROBCA 

Ste výrobcom produktu „VESTO“, ktorý je 

typom odevu. Potrebujete jednu jednotku 

„NECHu“ na výrobu jedného kusu vášho 

výrobku (a jedna jednotka je všetko, čo ste 

schopný vyprodukovať). Na základe dopytu 

po vašom výrobku, maximálna suma, ktorú 

ste ochotný a schopný zaplatiť za jednu 

jednotku „nechu“ je $12.00, ale zvyčajne, sa 

snažíte kúpiť „nech“ za nižšiu cenu. Pokúste 

sa uzavrieť obchod s vlastníkom „nechu“! 
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KARTY ROLÍ VÝROBCOV 

 

KARBO VÝROBCA 

Ste výrobcom potravinového produktu 

„KARBO“. Potrebujete jednu jednotku 

„NECHu“ na výrobu jedného kusu vášho 

výrobku (a jedna jednotka je všetko, čo ste 

schopný vyprodukovať). Na základe dopytu 

po vašom výrobku, maximálna suma, ktorú 

ste ochotný a schopný zaplatiť za jednu 

jednotku „nechu“ je $3.00, ale zvyčajne, sa 

snažíte kúpiť „nech“ za nižšiu cenu. Pokúste 

sa uzavrieť obchod s vlastníkom „nechu“! 

 

 

VESTO VÝROBCA 

Ste výrobcom produktu „VESTO“, ktorý je 

typom odevu. Potrebujete jednu jednotku 

„NECHu“ na výrobu jedného kusu vášho 

výrobku (a jedna jednotka je všetko, čo ste 

schopný vyprodukovať). Na základe dopytu 

po vašom výrobku, maximálna suma, ktorú 

ste ochotný a schopný zaplatiť za jednu 

jednotku „nechu“ je $10.00, ale zvyčajne, sa 

snažíte kúpiť „nech“ za nižšiu cenu. Pokúste 

sa uzavrieť obchod s vlastníkom „nechu“! 

 

KARBO VÝROBCA 

Ste výrobcom potravinového produktu 

„KARBO“. Potrebujete jednu jednotku 

„NECHu“ na výrobu jedného kusu vášho 

výrobku (a jedna jednotka je všetko, čo ste 

schopný vyprodukovať). Na základe dopytu 

po vašom výrobku, maximálna suma, ktorú 

ste ochotný a schopný zaplatiť za jednu 

jednotku „nechu“ je $2.00, ale zvyčajne, sa 

snažíte kúpiť „nech“ za nižšiu cenu. Pokúste 

sa uzavrieť obchod s vlastníkom „nechu“! 

 

 

VESTO VÝROBCA 

Ste výrobcom produktu „VESTO“, ktorý je 

typom odevu. Potrebujete jednu jednotku 

„NECHu“ na výrobu jedného kusu vášho 

výrobku (a jedna jednotka je všetko, čo ste 

schopný vyprodukovať). Na základe dopytu 

po vašom výrobku, maximálna suma, ktorú 

ste ochotný a schopný zaplatiť za jednu 

jednotku „nechu“ je $8.00, ale zvyčajne, sa 

snažíte kúpiť „nech“ za nižšiu cenu. Pokúste 

sa uzavrieť obchod s vlastníkom „nechu“! 

 

KARBO VÝROBCA 

Ste výrobcom potravinového produktu 

„KARBO“. Potrebujete jednu jednotku 

„NECHu“ na výrobu jedného kusu vášho 

výrobku (a jedna jednotka je všetko, čo ste 

schopný vyprodukovať). Na základe dopytu 

po vašom výrobku, maximálna suma, ktorú 

ste ochotný a schopný zaplatiť za jednu 

jednotku „nechu“ je $1.00, ale zvyčajne, sa 

snažíte kúpiť „nech“ za nižšiu cenu. Pokúste 

sa uzavrieť obchod s vlastníkom „nechu“! 

 

 

 

VESTO VÝROBCA 

Ste výrobcom produktu „VESTO“, ktorý je 

typom odevu. Potrebujete jednu jednotku 

„NECHu“ na výrobu jedného kusu vášho 

výrobku (a jedna jednotka je všetko, čo ste 

schopný vyprodukovať). Na základe dopytu 

po vašom výrobku, maximálna suma, ktorú 

ste ochotný a schopný zaplatiť za jednu 

jednotku „nechu“ je $6.00, ale zvyčajne, sa 

snažíte kúpiť „nech“ za nižšiu cenu. Pokúste 

sa uzavrieť obchod s vlastníkom „nechu“! 
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$ DOLÁRE $ 

$ 1 DOLÁR $ $ 1 DOLÁR $ 

$ 1 DOLÁR $ $ 1 DOLÁR $ 

$ 1 DOLÁR $ $ 1 DOLÁR $ 

$ 1 DOLÁR $ $ 1 DOLÁR $ 

$ 1 DOLÁR $ $ 1 DOLÁR $ 

$ 1 DOLÁR $ $ 1 DOLÁR $ 

$ 1 DOLÁR $ $ 1 DOLÁR $ 

$ 1 DOLÁR $ $ 1 DOLÁR $ 

$ 1 DOLÁR $ $ 1 DOLÁR $ 

$ 1 DOLÁR $ $ 1 DOLÁR $ 

 


