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Predajcovia vstupeniek 

Prevzaté z  knihy John D. Barrow „Sto dôležitých vecí o športe, ktoré neviete (a ani neviete, že ich neviete)“, Dokořán 2013, 

v preklade Jaroslava Drahoše, ISBN 978-80-7363-515-2). Pripravilo o. z. Vzdelávanie21 ako učebný materiál pre projekt 

Finančná gramotnosť pre ZŠ s MŠ Kalinčiakova 12, Bratislava.  

Dvaja predajcovia vstupeniek sa snažia predávať lístky na futbalový zápas. Každý z nich má 30 
vstupeniek. Jeden predajca Del ponúka dve vstupenky za cenu 100 libier, zatiaľ čo jeho konkurent 
Rodney ponúka tri vstupenky za 200 libier.  

V obave, že by s blížiacim sa začiatkom zápasu museli pre vzájomný konkurenčný boj znížiť 
ceny lístkov, rozhodnú sa Del a Rodney spojiť svoje sily, vložia vstupenky do spoločného banku 
obsahujúceho 60 kusov vstupeniek. Po skombinovaní vstupeniek ich ponúkajú v balíčku päť kusov za 
300 libier. 

Čo fúziou získali? 

Bola pre nich fúzia výhodná? 

Delov predpokladaný zárobok pred spojením:   (30 : 2) x 100 = 1 500 libier 

Rodneyho predpokladaný zárobok pred spojením:  (30 : 3) x 200 = 2 000 libier 

Spolu:         3 500 libier 

Pokiaľ by sa Del a Rodney neboli spojili, zarobili by spolu 3 500 libier. 

Delov a Rodneyho predpokladaný podiel z predaja pred spojením  by bol 3 500 : 2 = 1 750 libier. 

 

Delov a Rodneyho predpokladaný zárobok po spojení: (60 : 5) x 300  = 3 600 libier 

Spolu         3 600 libier  

Po spojení Del a Rodney zarobili 3 600 libier. 

Delov a Rodnyho podiel z predaja po spojení  bol 3 500 : 2 = 1 800 libier. 
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Predstavte si ich konkurenčnú dvojicu dievčat Sharon a Tracey, ktoré majú tiež 30 lístkov na 

zápas. Sharon ponúka dve vstupenky za 100 libier a Tracey tri za 100 libier. Keď sa dozvedia 
o Delovej a Rodneyho vyhrávajúcej stratégii, rozhodnú sa pre podobný krok. Tiež vytvoria spoločný 
bank so vstupenkami a  ceny skombinujú podľa rovnakého princípu. Ponúkajú svojich 60 ks 
vstupeniek v banku – päť kusov za 200 libier. Spoliehajú sa na to, že si tiež polepšia. Po prepočítaní 
budete rýchlo z omylu vyvedení. 
 

Sharonin predpokladaný zárobok pred spojením:    (30 : 2) x 100 = 1 500 libier 

Tracin predpokladaný zárobok pred spojením:   (30 : 3) x 100 = 1 000 libier 

Spolu:         2 500 libier 

Pokiaľ by sa Sharon a Tracey nespojili, zarobili by na vstupenkách 2 500 libier. 

Podiel na lístkoch Sharon a Tracey by bol 1 250 libier. 

 

Ich predpokladaný zárobok po spojení by bol (60 : 5) x 200 = 2 400 libier 

Podiel na lístkoch po zamýšľanom spojení sa oboch dievčat Sharon a Tracey by bol 1 200 libier. 
Tu môžeme pozorovať všeobecné pravidlo. Pokiaľ je z dvoch cien vyššia cena stanovená ako 

A vstupeniek za B libier, nižšia cena je C vstupeniek za D libier (teda B/A >D/C), pričom u Dela 
a Rodneyho sme mali A = 3, B = 200, C = 2, D = 100, potom si predajcovia po spoločnom zlúčení 
obchodu a predaji za cenu (B+D)/(A+C) za vstupenku polepšia oproti priemernej cene za vstupenku 
(B/A+D/C)/2 pri samotnom predaji vtedy, pokiaľ je výraz (B/A-D/C)x(A-C) kladný. 

Podmienkou je, aby pôvodne ponúkané jednotkové ceny vstupeniek boli rôzne (B/A sa 
nesmú rovnať D/C) a  A musí byť väčšie než C. Ľahko vidíme, že Delova a Rodneyho obchodná 
dohoda túto podmienku spĺňajú, pretože A = 3 a C = 2, ale u Sharon a Tracey táto podmienka 
ziskovosti neplatí, pretože A = 2, B = D = 100 a c = 3, takže A<C. 
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