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Abstrakt práce 

 

1. Téma práce : Analýza halvingov Bitcoinu a zrealizovanie investície priamo na 

burze.  
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3. Ročník a odbor štúdia : 4., FBI 

4. Konzultant/vedúci práce : Ing. Ľubomír Pintér, PhD. 

5. Obsah : 

a) Cieľom práce je prostredníctvom analýzy zrealizovaných halvingov Bitcoinu 

poukázať na vývoj ceny Bitcoinu po halvingu, na základe výsledkov analýzy 

uskutočniť reálnu investíciu priamo na burze. 

b) Prostredníctvom internetovej stránky www.tradingview.com budeme analyzovať 

vývoj ceny BTC pred a po uskutočnení všetkých 3 halvingov, pričom poukážeme aj na 

iné fundamenty, ktoré ovplyvňujú cenu BTC. 

c) Historické dáta hovoria o rastúcom po-halvingovom trende. Na základe tejto 

skutočnosti sme pred posledným uskutočneným halvingom zrealizovali nákup BTC 

a sledovali vývoj ceny počas halvingu až do úspešného (ziskového) odpredaja BTC.  
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ÚVOD 

Bitcoin nefunguje ako bežné peniaze, s ktorými prichádzame dennodenne do styku. 

Množstvo eur v obehu je regulované Európskou centrálnou bankou, množstvo dolárov v obehu 

americkým Federálnym systémom. Bitcoin sa stal unikáty tým, že jeho množstvo je obmedzené 

– konkrétne na 21 miliónov mincí. Momentálne je v obehu približne 18,6 miliónov mincí, 

pričom ďalšie sa produkujú na dennej báze a presne vieme, koľko ich bude vpustených do 

obehu do konca roku. To všetko súvisí s bezpečnostným systémom, ktorý funguje vďaka 

ťažiarom, ktorí ťažia za pomoci svojich počítačov bloky tejto kryptomeny.  

Kryptomeny nás zaujali svojou jedinečnosťou, začali sme sa vzdelávať v tejto oblasti 

a jedným z dôvodov, prečo sme sa rozhodli investovať naše finančné prostriedky do Bitcoinu 

bol aj prichádzajúci halving a množstvo informácií ohľadom špekulácií na túto udalosť. 

Účelom tejto udalosti je zamedziť inflácií – javu, kedy mena stráca svoju hodnotu v určitom 

čase. Keďže sa predpokladá stabilný dopyt po Bitcoine a jeho ponuka sa bude znižovať, miera 

inflácie by sa mala blížiť k 0 %.  

Cieľom práce je prostredníctvom analýzy zrealizovaných halvingov Bitcoinu poukázať 

na vývoj ceny Bitcoinu po halvingu, na základe výsledkov analýzy uskutočniť reálnu investíciu 

priamo na burze, pričom v závere práce poukážeme na reálne využitie kryptomien v praxi. 

V teoretickej časti vymedzíme základné charakteristiky potrebné pre spracovanie danej 

problematiky ako napr. čo je Bitcoin a čo je halving Bitcoinu a pod. V analytickej časti 

zrealizujeme analýzu už zrealizovaných halvingov Bitcoinu a vývoj ceny po halvingu, na 

základe tejto analýzy zrealizujeme investíciu priamo na burze a zhodnotíme zrealizovanú 

investíciu. 
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1. TEORETICKÝ POHĽAD NA PROBLEMATIKU KRYPTOMIEN 

Okrem papierových peňazí a mincí, ktoré sú súčasťou nášho každodenného života, existujú 

aj virtuálne peniaze, ktoré sú známe pod názvom kryptomeny. Existuje veľké množstvo 

kryptomien, širšej verejnosti sú známe len niektoré. Najznámejšou kryptomenou je Bitcoin, 

ďalšími sú Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin, Ripple, Neo či Monero. Kryptomeny, ktoré sú 

pre nás zaujímavé a vnímame ich potenciál rastu, si bližšie charakterizujeme v nasledujúcich 

podkapitolách. 

Definícií pojmu kryptomena je nespočetne veľa, pričom sa vo význame vôbec nelíšia. 

Kryptomena je virtuálna alebo digitálna mena, ktorá má slúžiť ako prostriedok výmeny. Na 

zabezpečenie, overenie transakcií ako aj na kontrolu vytvárania nových jednotiek konkrétnej 

kryptomeny využíva kryptografiu. Najdôležitejší problém, ktorý musí každá platobná sieť 

vyriešiť, je problém dvojitej útraty. Je to podvodná technika, ako minúť dvakrát rovnakú mincu. 

Súčasným riešením tohto problému pri fiat peniazoch je centrálna autorita – banka, ktorá 

uchováva záznamy o zostatkoch na účtoch a transakciách v svojej súkromnej databáze. Táto 

metóda však vyžaduje oprávnenie na kontrolu nad našimi prostriedkami a našimi osobnými 

údajmi. Kryptomeny sa na rozdiel od fyzických mien netlačia, sú produkované po celom svete 

pomocou servera, ktorý rieši matematické úlohy. Kryptomeny fungujú na princípe 

decentralizovanej technológie, prostredníctvom ktorej poskytujú užívateľom uloženie peňazí 

a bezpečné platby bez potreby svojej identifikácie a bez potreby tretieho subjektu. Táto 

technológia sa nazýva blockchain (www.cointelegraph.com, 2020).  

Mathis (2016) definuje blockchain ako špeciálny druh decentralizovanej databázy, ktorá 

uchováva neustále sa zväčšujúci počet záznamov, ktoré sú chránené pred akoukoľvek 

manipuláciou.  

Kremenova, Gajdos (2019) charakterizujú blockchain ako transparentnú, nemennú knihu 

dátových transakcií, ktorú tvoria bloky. Bloky sú spojené pomocou hashu a tvoria akúsi 

pomyselnú reťaz, ak je v bloku dostatočný počet transakcií, blok sa uzavrie a zapíše. 

Blockchain je verejný, všetky transakcie sú dostupné a je možné do nich kedykoľvek 

nahliadnuť. V blockchaine sú dva kľúčové pojmy: uzly a ťažiari. Uzly sú spojenia medzi 

počítačmi v sieti, ktoré medzi sebou vzájomne komunikujú. Každý človek s počítačom sa môže 

stať uzlom v sieti, ktoré sú rovnocenné, majú rovnaké práva a povinnosti. Uzly v blockchaine 

plnia úlohu centrálnej autority – potvrdzujú transakcie a zabezpečujú chod siete. Ťažiari sú 

účastníci siete, ktorí riešia matematické úlohy a súťažia, kto prvý vyrieši túto úlohu a 

tým uzamkne blok, za ktorý je odmenený kryptomenou.  
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Bitcoin je digitálna mena a platobná sieť, ktorá bola založená v roku 2009 človekom alebo 

skupinou ľudí vystupujúcich pod pseudonymom Satoshi Nakamoto. Je to „peer to peer“ (P2P) 

open – source platobná sieť, čo znamená, že ide o sieť s otvoreným kódom. Kľúčová vlastnosť 

Bitcoinu je plná decentralizácia (www.bitcoin-info.sk, 2020).  

Fillner (2017) charakterizuje Bitcoin ako platobnú sieť počítačov, ktoré navzájom 

komunikujú v režime P2P, tzn. rovný s rovným. Je to presný opak toho, keď sa počítač pripája 

k centrálnemu zdroju (serveru). Decentralizácia je kľúčová vlastnosť, ktorá sa považuje sa 

hlavnú výhodu Bitcoinu. Bitcoiny vznikajú ťažením, čo si neskôr vysvetlíme. Bitcoin je len 

digitálny otlačok  informácie o vlastníctve, spojený s konkrétnou bitcoinovou adresou. Pokiaľ 

vlastníte nejaké mince, ide v tomto prípade o zdieľanú verejnú informáciu, že ste Bitcoin 

vyťažili, kúpili alebo dostali a teraz sa nachádza na Vašej bitcoinovej adrese, ku ktorej len vy 

vlastníte privátny kľúč – digitálny podpis potrebný pre odoslanie Bitcoinu z Vašej adresy. 

Anonymný zakladateľ Bitcoinu, ktorý vystupuje pod pseudonymom Satoshi Nakamoto, 

vytvoril Bitcoin tak, aby bol obmedzený celkovým počtom približne 21 miliónov Bitcoinov. 

Nové Bitcoiny sú emitované do obehu v podobe odmien za overovanie jednotlivých transakcií. 

Ťažiari sú jediní, ktorí môžu emitovať nové Bitcoiny. 

Kryptonovinky (2020) definujú „polenie“ Bitcoinu, takzvaný halving ako udalosť, kedy 

počet vygenerovaných Bitcoinov pri vyťažení jedného bloku sa zníži o polovicu každých 

210 000 vyťažených blokov. Vyťaženie jedného bloku trvá v priemere 10 minút, čo znamená, 

že halving nastáva približne raz za štyri roky. Po 64. halvingu už nebudú existovať žiadne 

Bitcoiny, ktoré sa budú dať vyťažiť, táto situácia nastane v roku 2140.   

Biznár (2020) charakterizuje slovo halving ako znižovanie odmeny pre ťažiarov. Na 

samotnom začiatku bola odmena za blok 50 BTC, po prvom halvingu,  28. novembra 2012, sa 

táto odmena znížila na 25 USD. V roku 2009 malo 50 BTC hodnotu menej ako 1USD. Dnes, 

21. februára 2021 by to bolo približne 2,9 mil. USD. Druhý halving sa uskutočnil 9. júla 2016, 

kedy sa odmena znížila z 25 BTC na 12,5 BTC. Postupne ako rastie Bitcoin, znižuje sa aj 

odmena. Posledný halving, ktorý sa uskutočnil 14. mája 2020 znížil odmenu pre ťažiarov z 12,5 

BTC na 6,25 BTC.  

http://www.bitcoin-info.sk/
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2. HALVING AKO INVESTIČNÁ PRÍLEŽITOSŤ 

Halving BTC sa považuje za zásadnú udalosť v Bitcoinovej sieti. Kryptomenových 

investorov a špekulantov zaujíma, či halving bude mať za následok nárast alebo pokles ceny. 

To však nie je vopred úplne jasné, môžeme to len odhadovať na základe histórie, rôznych 

druhov analýz, alebo iných fundamentov, ktoré vplývajú na cenu. Logicky si však môžeme 

odvodiť, že ak dopyt po BTC bude stabilný a ponuka obmedzená, stúpne jeho cena nahor, 

pretože investori budú ochotní zaplatiť za „nedostatkovú“ kryptomenu vyššiu cenu. Na základe 

teoretických poznatkov sa v tejto kapitole pokúsime analyzovať už uskutočnené halvingy 

Bitcoinu a na základe výsledkov analýzy sa rozhodneme o investovaní do BTC.  

2.1. Analýza halvingov Bitcoinu 

Veľa investorov, rovnako aj my, vidíme v halvingu veľké pozitívum, nakoľko smeruje 

k pravidelnému znižovaniu inflácie. Z historických dát sa môžeme zamerať na doteraz 

zrealizované 3 halvingy, prvý sa uskutočnil 28. novembra 2012, druhý 9. júla 2016 a posledný, 

14. mája 2020. Ako prvý si bližšie analyzujeme vývoj ceny po halvingu v roku  2012. V tejto 

podkapitole budeme pracovať s grafmi, kde je hodnota BTC vyjadrená v USD, nakoľko 

preferujeme analýzu grafov v tejto mene.  

 

Graf 1 Vývoj ceny po halvingu v roku 2012. 

Prameň: vlastné spracovanie prostredníctvom www.tradingview.com (2021) 

Graf 1 predstavuje týždňové sviečky od začiatku halvingu po nové ATH. Ako môžeme na 

grafe vidieť, prvé týždne po realizácií halvingu cena konsoliduje, po prvom výraznejšom raste 

sa cena prepadla výraznejšou červenou sviečkou s dlhými knôtmi a začala opäť konsolidovať. 
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Po konsolidácií nasleduje býči trend (viď dlhé zelené sviečky), ktorý končí na hladine 1 162,91 

USD, v tom čase nové ATH. Cena od začiatku halvingu vzrástla o 10 342,46 %, z 11,14 USD 

na 1 162,91 USD. Tento nárast trval 371 dní, je v tom započítaná aj spomínaná konsolidácia 

a korekcia. Myslíme si, že trh pred prvým halvingom nie je potrebné analyzovať, nakoľko na 

tento halving sa ešte nešpekulovalo, bol to prvý halving, bez predchádzajúcich dát. Bitcoin 

vtedy nebol až tak populárny. V roku 2012 neboli poriadne burzy, nikto o halvingu nevedel, 

neexistovali futures kontrakty a do Bitcoinu neinvestovali v tom čase žiadne inštitúcie.  

 
Graf 2 Korekcia po prvom halvingu 

Prameň: vlastné spracovanie prostredníctvom www.tradingview.com (2021) 

Po každom býčom trhu sa objaví korekcia, ktorá je pre trh veľmi prospešná, najmä 

z dlhodobého hľadiska pre fungovanie kryptomeny ako je BTC. Korekcia znamená výkyv na 

trhu, prerušenie trendu. Aj v tomto prípade nastala po dosiahnutí ATH korekcia, avšak trh sa 

už nedostal do býčieho trendu, ale obrátil sa na trend medvedí. Tento trend trval 413 dní a cena 

klesla o 86,90%, čo predstavovalo pokles z vtedajšieho ATH 1 163 USD na 152,40 USD.  

 
Graf 3 Vývoj ceny po halvingu v roku 2016 

Prameň: vlastné spracovanie prostredníctvom www.tradingview.com (2021) 
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Na grafe 3 vidíme po uskutočnení v poradí druhého halvingu pár týždňov konsolidáciu 

a následne býči trend. Hodnota BTC po určitom časovom období dosiahla nové ATH, trvalo to 

525 dní. Cena vzrástla z pôvodných 605,50 USD na 19 666 USD, čo predstavuje nárast 

3 147,89 %. V porovnaní s dosiahnutím ATH po prvom halvingu ide o dlhšie časové obdobie 

a nižší nárast. Prvé Bitcoin futures na tradičnej regulovanej burze boli spustené v decembri 

2017. Vďaka Bitcoin futures kontraktom získajú prístup k BTC aj veľké inštitúcie. 

Domnievame sa, že tento nárast v roku 2017 mohol byť taký vysoký aj preto, subjektom na trhu 

nebolo umožnené realizovať tzv. „short“ obchody. Bitcoin sme si mohli buď kúpiť alebo sme 

ho nemali, ale nemohli sme si otvoriť „short“ pozíciu. To v praxi znamená, že bolo možné 

realizovať len „long“ pozície.   

 
Graf 4 Korekcia po druhom halvingu 

Prameň: vlastné spracovanie prostredníctvom www.tradingview.com (2021) 

Aj po tomto býčom trhu nasledovala korekcia. Po dosiahnutí ATH sa cena najbližší rok 

pohybovala viac menej smerom nadol a do strany, cena zaznamenala za rok pokles o 84,12%, 

čo znamená pokles z hodnoty 19 666 USD na 3 122,28 USD. Ako môžeme vidieť korekcie boli 

zatiaľ v oboch prípadoch dlhodobé, ale nikdy sa cena neklesla na hodnoty pred halvingom. Ako 

sme uviedli, tento zostup trval pomerne dlhé časové obdobie a nastali pri ňom korekcie, ktoré 

neboli veľmi výrazné, boli vhodné pre investorov na kumuláciu, teda nákup a prípadne lepšie 

spriemerovanie nákupnej ceny.  

Odmena pre ťažiarov pred tretím halvingom v roku 2020 bola 12,5 BTC za vyťažený blok. 

Na burzách sú veľkými predajcami najmä ťažiari, ktorí pravdepodobne tiež „hodlujú“ BTC 

(držia ho dlhé časové obdobie), ale z toho, čo vyťažia musia pokryť náklady – elektrinu, 

zakúpené stroje na ťaženie a ďalšie náklady s tým spojené. „Problém“ pre ťažiarov nastáva po 

halvingu, keď za vyťaženie bloku nedostanú 12,5 BTC, ale len 6,25 BTC. Logicky nám z toho 
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vyplýva, že ak si ťažiari chcú udržať rentabilitu, tak cena BTC musí byť v podstate 

dvojnásobná. Tým, že pôjde do obehu stále menej a menej mincí, tak by mali byť čím ďalej 

tým vzácnejšie a ich cena by mala z dlhodobého hľadiska rásť. Ak ťažiari nebudú po halvingu 

rentabilní, jednoducho vypnú svoje ťažiarenské stroje, preto sa väčšina ťažiarenských strojov 

sústreďuje v Číne, kde nie je taká vysoká cena elektriny ako napr. na Slovensku, čo znamená, 

že sa nepredpokladá, že všetci ťažiari vypnú svoje ťažiarenské stroje.  

 

Graf 5 Vývoj ceny po halvingu v roku 2020 
Prameň: Prameň: vlastné spracovanie prostredníctvom www.tradingview.com (2021) 

Dôsledky Bitcoin halvingu môžu byť po preskúmaní predchádzajúcich dvoch halvingov 

jasné, cena kryptomeny sa bude zvyšovať. Avšak, netreba tieto historické dáta brať ako 

pravidlo, podľa ktorého sa bude cena v budúcnosti vyvíjať, nakoľko na pohalvingové obdobie 

vplýva veľa iných, podstatných fundamentov. Posledný halving, ktorý sa uskutočnil v roku 

2020 z dlhodobého hľadiska kopíroval vývoj už uskutočnených halvingov. Dosiahnutie ATH 

v rámci prvého halvingu trvalo dlhšie ako pri druhom halvingu. Nové ATH sa pri aktuálnom, 

v poradí treťom halvingu sa dosiahlo v decembri 2020, odvtedy sa táto hranica pravidelne 

navyšovala, až 15. februára 2021 cena dosiahla nové ATH, 58 354,14 USD, čo predstavuje od 

začiatku tretieho halvingu nárast 567,60 %. Ak by táto po-halvingová situácia mala kopírovať 

historické dáta prvých halvingov, tak časové obdobie od začiatku halvingu po dosiahnutie 

nového ATH by malo byť dlhšie ako to predošlé, na základe toho usudzujeme, že nové ATH 

Bitcoin ešte len v najbližších mesiacoch dosiahne.  

Na grafe 6 sú zvýraznené dátumy, kedy sa halvingy uskutočnili, presne v týchto bodoch sú 

zaznačené žlté čiary, ktoré rozdeľujú všetky halvingy. Nakoľko je to týždňový graf, dátumy 

halvingov na grafe predstavujú vždy pondelok príslušného týždňa, v ktorom sa halving BTC 

uskutočnil.  
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Graf 6 Fázy halvingov  

Prameň: vlastné spracovanie prostredníctvom www.tradingview.com (2021) 

Na tomto historickom grafe môžeme sledovať 4 fázy, ktoré sú po halvingu z dlhodobého 

hľadiska takmer totožné. Vždy pár mesiacov po uskutočnení halvingu začína býči trh (na grafe 

označený zelenou farbou), kedy cena v priemere v období jedného roka dosiahne nové ATH. 

Po býčom trhu nasleduje medvedí trh (označený na grafe červenou farbou), ktorý trvá približne  

1 – 1,5 roka. Po medveďom trende nasleduje konsolidácia, trh vtedy nemá jasne vyprofilovaný 

smer nahor ani nadol, na trhu neexistuje trend, trh sa len posúva do strany. Podľa historických 

grafov môžeme vidieť približne rok pred halvingom taktiež zelené sviečky (označené na grafe 

modrou farbou), čo môžeme považovať za špekuláciu na halving. Veľmi aktívne sme vnímali 

špekulácie na halving v roku 2020, nakoľko sme do kryptomenového trhu vstúpili v tom čase 

aj my svojou reálnou investíciou. Očakávania sa zatiaľ naplnili, ale netreba to brať ako 

samozrejmosť. Tieto nárasty nemá za následok len halving BTC, keďže na cenu BTC vplýva 

mnoho ďalších významných fundamentov. Treba brať do úvahy aj to, že v trhu je stále viac 

a viac peňazí. Každým rokom sa zvyšuje inflácia a vzhľadom nato, že BTC je deflačná 

kryptomena, tak z dlhodobého hľadiska má za úlohu pôsobiť ako uchovávateľ hodnoty. Do 

Bitcoinu investujú vplyvné svetové spoločnosti, či už investičné alebo z iných odvetví, ktoré 

kupujú BTC vo vysokých objemoch, čo taktiež pomáha cene BTC sa posúvať na vyššie úrovne. 

Korekcie sú pre tieto spoločnosti, aj na vyšších hodnotách priaznivé na nákupy, na lepšie 

spriemerovanie ceny. Nepredpokladáme, že tieto nárasty predstavujú len bublinu, ktorá neskôr 

praskne. 
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2.2. Investovanie do Bitcoinu 

Názory na investovanie do kryptomien sú rozdielne. Na jednej strane majú tieto meny 

veľký potenciál, najmä pre svoju bezpečnosť a decentralizované riadenie. Na druhej strane 

veľké množstvo expertov varuje pred investovaním do kryptomien, pretože veria, že ich 

hodnota je len umelo „nafúknutá“ a skôr či neskôr vznikne bublina, ktorá praskne. 

Dôležitá vec pred samotným investovaním je výber burzy, dôležité je si vybrať burzu, ktorá 

má veľkú likviditu. My sme sa rozhodli pre burzu Binance. Na oficiálnej, zabezpečenej 

internetovej stránke burzy www.binance.com klikneme na „Register Now“, kde si vyplníme 

svoju e-mailovú adresu a heslo, potvrdíme. Binance overuje, že nie ste robot, takže musíte 

posunúť puzzlu na vyznačené políčko. Následne nám bol do e-mailu zaslaný verifikačný kód, 

ktorý musíme zadať na stránke burzy. Hneď potom sme prihlásení na burzu Binance. V prvom 

rade si potrebujeme zabezpečiť náš účet, po prvom prihlásení sa nám automaticky zobrazí 

ponuka na zabezpečenie nášho účtu. Sú len dve možnosti, prvá je formou SMS, vždy keď sa na 

burzu prihlásite Vám príde SMS s kódom, ktorý bude potrebné zadať do 60 sekúnd, inak sa na 

burzu nedostanete. Druhá možnosť je prihlasovanie pomocou aplikácie Google Authenticator, 

kde Vám budú v pravidelných intervaloch generované prihlasovacie kódy. To znamená, že pri 

ďalšom prihlásení na burzu po zadaní e-mailu a hesla od Vás bude chcieť buď SMS kód alebo 

kód z aplikácie Google, podľa toho, čo ste si zvolili. Poslednú vec, ktorú  je potrebné spraviť 

pred samotným vkladom peňazí na burzu je verifikácia. V pravom hornom roku klikneme na 

„figúrku“, vyberieme možnosť „Identifikation“, klikneme na žlté tlačidlo „Facial verifikation“, 

následne vyplníme všetky požadované údaje – meno, priezvisko, adresa a iné základné údaje, 

rovnako budeme musieť nahrať aj náš občiansky preukaz / vodičský preukaz, poprípade 

bankový výpis (ide o overenie totožnosti a adresy).  

 
Obrázok 1 Vklad fiat meny na burzu Binance 

Prameň: www.binance.com 
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Po úspešnej verifikácií účtu si môžeme na burzu vložiť naše finančné prostriedky, 

s ktorými začneme obchodovať. Tu by nás každý skúsený investor upozornil, že nemáme 

zabudnúť investovať len toľko peňazí, o ktoré si môžeme dovoliť prísť. Kroky potrebné pre 

vklad finančných prostriedkov na burzu znázorňuje obrázok 1. Najprv si vpravo hore klikneme 

na „Wallet“ (krok 1. na obrázku), potom vyberieme možnosť „Fiat and Spot (Deposit & 

Withdraw)“ (krok 2. na obrázku). Keď chceme vkladať euro, do kolónky (krok 3. na obrázku) 

vpíšeme „euro“, nájde nám menu EUR a klikneme na „Deposit“ (krok 4. na obrázku). Potom 

už len vyberieme, či budeme vkladať pomocou bankového prevodu (trvá to v priemere 1 deň) 

alebo zrealizujeme prevod pomocou karty, ktorý je za poplatok alebo ďalšie možnosti. Všetky 

poplatky a ich výška sú napísané pri každej z možností, nestretli sme sa doposiaľ so žiadnymi 

skrytými poplatkami. Zadáme sumu, ktorú chceme vložiť, ak sme si vybrali možnosť 

s poplatkom, tak nám systém vypíše akú sumu vkladám, aký je poplatok a aká konečná suma 

mi bude vložená na burzový účet. Existuje aj iná možnosť vkladu ako fiat meny, a to je vklad 

kryptomien z inej burzy alebo peňaženky, tejto možnosti sa ale nebudeme venovať, nakoľko 

nesúvisí s našou investíciou na burze. Dôležitou informáciou pri vklade fiat meny na svoj 

burzový účet je, že platba musí byť odoslaná z bankového účtu, ktorý patrí rovnakej osobe ako 

burzový účet. Ďalšou dôležitou informáciou pri prevode fiat meny na burzový účet je, že pri 

prevode musíme zadať variabilný symbol, ktorý je niečo ako Vaše identifikačné číslo, podľa 

ktorého sa platba priradí práve k Vášmu účtu. Ak tieto podmienky nedodržíte platba Vám bude 

vrátená.  

Poslednou dôležitou informáciou pred samotným zakúpením kryptomeny je fakt, že stav 

kryptomien na Vašom investičnom účte na burze Vám spravuje tretia strana - burza. Mnohí 

klienti boli sklamaní, keď burzu napadli hackeri alebo skrachovala a oni prišli o svoje 

kryptomeny, o ktorých si mysleli, že o nich nemôžu prísť. Aj napriek tomu, že každá burza 

spĺňa rôzne bezpečnostné opatrenia, vždy sa odporúča, aby sa každá kryptomena zakúpená na 

burze či v zmenárni previedla do osobných peňaženiek, čo Vám umožní plný prístup 

k privátnemu kľúču. Na tieto účely existujú hardvérové peňaženky, ktoré sa považujú za 

najbezpečnejšie úložisko pre kryptomeny. Najznámejšie sú Ledger a Trezor. Každá z týchto 

peňaženiek má svoje špecifické vlastnosti. Základnou vlastnosťou, v ktorej sa odlišujú je 

množstvo kryptomien, ktoré podporujú a v užívateľskom rozhraní, preto si každý vyberie podľa 

svojich preferencií a potrieb. Tieto peňaženky si môžeme predstaviť ako USB kľúč, pričom ich 

veľkou výhodou je, že majú v sebe zabudovaný privátny kľúč a nikdy ho neukážu Vášmu 
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počítaču. Všetky transakcie prebehnú v hardvérovej peňaženke a do počítača smerujú už len 

verejné informácie, z tohto dôvodu sú maximálne bezpečné.  

2.2.1. Nákup BTC na burze 

Po registrácií na burze, overení totožnosti a oboznámení sa s hardvérovou peňaženkou 

môžeme prejsť priamo na nákup kryptomeny na burze. Prvá možnosť je prijať aktuálnu trhovú 

cenu a tak zrealizovať nákup okamžite. Druhou možnosťou je nákup za limit, čo znamená, že 

si nastavíme nákup na nižšiu sumu, aká reálne je na trhu v čase zadania tohto príkazu. Ak trhová 

cena poklesne na nami zvolený limit, tak nám automaticky nakúpi danú kryptomenu. Na trhu 

sú taktiež investori, ktorí už majú kryptomeny v držbe a môžu akceptovať našu požiadavku 

a odpredať nám ich kryptomenu bez toho, aby sa trhová cena na danú hodnotu dostala. My sme 

si vybrali na nákup druhú možnosť, vzhľadom k tomu, že sme očakávali ešte korekciu, nakoľko 

v tom čase pandémia COVID-19 ovplyvnila akciové, ale aj kryptomenové trhy.  

My sme nákup realizovali prostredníctvom aplikácie v smartfóne. Ako prvé je potrebné na 

spodnej lište zvoliť tlačidlo „Trade“ (krok 1 na obázku 2). Do vyhľadávania si zvolíme pár, 

ktorý chceme zobchodovať, pre potreby práce chceme nakúpiť BTC ako špekuláciu na blížiaci 

sa halving (my sme si vybrali BTC/EUR). V platforme je možnosť nakúpiť BTC aj za iný druh 

fiat meny, napr. USD alebo stablecoiny, napr. USDT, ktorý kopíruje hodnotu dolára, ale aj 

výmenou za iný druh kryptomeny, napr. BTC/ETH. Obrázok 2 vysvetľuje ďalšie kroky, kde 

vidíme na ľavej strane objednávky na nákup (zelené hodnoty) a na predaj (červené hodnoty), 

medzi nimi je aktuálna trhová cena pre náš pár BTC/EUR, aktuálna hodnota 5 790,01 EUR, 

pod tým je prepočítaná hodnota aj na USD, 6 201,10 USD. My si volíme možnosť BUY, na 

obrázku krok 2. Ako sme už uviedli vyššie nakupujeme na limit (na obrázku krok 3). Ak by 

sme chceli prijať aktuálnu trhovú cenu, v kroku 3 si navolíme „Market“. Krok 4 predstavuje 

navolenie ceny, na ktorej chceme kryptomenu nakúpiť, my si volíme cenu 5 400 EUR/BTC. 

V kroku 5 si navolíme hodnotu, ktorú chceme investovať, my sme si navolili hodnotu 38,23 

EUR (automaticky nám odpočítalo poplatky). Ako sme uvádzali v porovnaniach búrz, poplatok 

na burze BINANCE je 0,1%, čo predstavuje pri našej transakcii 0,00000707 BTC, t. z. 0,038 

EUR. Tento príkaz potvrdíme zeleným tlačidlom „BUY BTC“. Po zrealizovaní príkazu sa naša 

požiadavka na nákup objaví v „otvorených objednávkach“ ako nevyplnená. Hodnota BTC/EUR 

v ten deň dosiahla nami požadovanú úroveň. Následne si môžeme skontrolovať našu burzovú 

peňaženku, kde  sa nám nakúpená kryptomena pripísala. 
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Obrázok 2 Nákup BTC na burze Binance 

Prameň: www.binance.com 

Celý nákup, rovnako aj históriu všetkých nákupov si vieme pozrieť v „Order history“, čo 

predstavuje obrázok 3.  

 
Obrázok 3 Trade history 

Prameň: www.binance.com 

Ako môžeme vidieť na obrázku 3 za určité časové obdobie sme pravidelne kumulovali 

BTC vo svojom portfóliu. Na jednej strane sme hodleri (investujeme dlhodobo), ale ako sme 

vyššie uviedli väčšie množstvo sa odporúča mať na svojej hardvérovej peňaženke, kde sme si 

naše osobné financie aj previedli. Nákup BTC určený pre túto prácu si necháme na burze, najmä 

z dôvodu presnejšieho výpočtu zhodnotenia našej investície, ak by sme si ju presunuli na 

hardvérovú peňaženku, museli by sme od celkového zhodnotenia odpočítať poplatky za presun 

kryptomeny z burzy na peňaženku. Tým, že si kryptomeny nechávame na burze dobrovoľne 



16 

 

podstupujeme riziko, že ak burza zažije útok zo strany hackerov alebo skrachuje, tak o naše 

kryptomeny prídeme.  

2.2.2. Predaj BTC na burze 

„Buď opatrný, keď sú všetci chamtiví a buď odvážny, keď sú všetci bojazliví“  

Warren Buffett 

Každý investor má od svojej investície do kryptomien iné očakávania. Je viacero 

indikátorov, podľa ktorých sa investor môže riadiť pri odpredaji svojho portfólia, zväčša sú to 

on-chain dáta, ktoré predstavujú rôzne analýzy týkajúce sa kryptomien.  

 

Graf 7 Vývoj likvidných a nelikvidných BTC adries 

Prameň: www.studio.glassnode.com 

Na ľavej strane grafu 9 môžeme vidieť vrcholenie býčieho trhu v roku 2017. Modrá krivka 

znázorňuje nelikvidné BTC, to sú tie, ktoré sa v podstate nehýbu a nie sú k dispozícií na predaj 

a obchodovanie, sú uložené na hardvérových peňaženkách, tým je menšia ponuka BTC, ktoré 

môžeme kúpiť, a tým väčší je tlak na rast ceny. Ako môžeme vidieť v druhej polovici roku 

2017 už klesal počet nelikvidných BTC a naopak, oranžová krivka znázorňuje počet likvidných 

BTC, ktoré začali rásť, to naznačovalo, že sa blížime ku koncu býčieho trhu. Na pravej strane 

vidíme stav, v ktorom sa nachádzame teraz, počet likvidných BTC (oranžová krivka) stále 

klesá, čo je pozitívna správa pre BTC. Hrubá čierna čiara zobrazuje počet BTC, ktoré sú 

v obehu. Aktuálne je v obehu o 1,8 milióna BTC viac ako pri býčom trhu v roku 2017. Tento 

graf 9 chceme sledovať pravidelne a možno práve od neho sa bude vyvíjať odpredaj nášho 

„hodl“ portfólia. Keď začne oranžová krivka výraznejšie rásť, bude to negatívny signál pre 

BTC. Najvýznamnejší fundament, ktorý podporuje predpoklad pokračovania v trhovom 

rastovom trende, je pokračujúci trend výberov BTC z búrz na hardvérové (offline) peňaženky. 

Keď sa BTC presúva z búrz, naznačuje to, že je záujem o dlhodobé držanie danej kryptomeny. 
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Vzniká tým kríza likvidity a tlak na rast ceny. Negatívnym signálom by bol obrat tohto trendu, 

t. j. prílev BTC na burzy by mohol naznačovať zmenu trendu trhu, na trend medvedí.  

 

Graf 8 Vývoj Net Unrealized Profit / Loss 

Prameň: www.studio.glassnode.com 

Jedna z najsledovanejších on-chain analýz je NUPL (Net Unrealized Profit / Loss). 

Vzhľadom na historickú presnosť tohto indikátora, kedy v minulosti identifikoval vrcholy 

býčieho trhu tento indikátor sleduje mnoho obchodníkov. Najsledovanejšia hranica pri tejto 

analýze je 0,75. Ako môžeme vidieť na grafe 8 po halvingu v roku 2012 (po býčom trende) sa 

trh dostal do modrej zóny (nad hranicu 0,75), trh sa krátko potom posunul do medvedieho 

trendu. Rovnaký scenár môžeme pozorovať aj po halvingu v roku 2016, trh je v býčom trende 

a v decembri 2017 sa dostal do modrej zóny, teda nad hranicu 0,75. Cena sa pár dní ešte udržala 

na vysokých hodnotách, ale netrvalo dlho a na trhu sa zmenil trend.  

Pri predaji svojho portfólia má investor rovnaké možnosti ako pri nákupe. Buď akceptuje 

aktuálnu trhovú cenu a odpredá investíciu ihneď alebo si prostredníctvom limitu nastaví 

požiadavku na predaj, nastaví si cenu vyššie ako je aktuálna trhová cena. Znamená to, že ak 

cena stúpne na nami požadovanú hodnotu, tak automaticky sa nám naša požiadavka naplní 

a investícia sa odpredá. Aj v tomto prípade sme využili možnosť nastavenia limitu. Môže sa 

samozrejme stať, že cena sa na nami požadovanú hodnotu nedostane v najbližšom období a my 

budeme mať túto požiadavku zadanú na našom účte dlhší čas. 

Limit na predaj BTC si nastavíme v časti „Trade“, na obrázku 4 môžeme vidieť, že pri 

odpredaji BTC musíme zvoliť tlačidlo SELL (krok 1). V kroku 2 vidíme, že aktuálna trhová 

cena je 43 097,13 EUR, po prepočte na doláre je to 52 079,61 USD. Krok 3 predstavuje náš 

limit na cenu, pri ktorej chceme BTC odpredať. Nakoľko v kapitole 2.2.1. sme nakúpili len časť 

BTC, v tomto kroku presne tú istú časť aj odpredáme, konkrétne 0,007073 BTC (krok 4). 
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Automaticky sa nám prepočíta hodnota našej investície (krok5). Tento príkaz potvrdíme 

tlačidlom SELL BTC. V strednej časti obrázku 4 vidíme, že po potvrdení tohto príkazu sa táto 

požiadavka presunie do otvorených objednávok, čaká sa teraz, kým trhová hodnota dosiahne 

požadovanú úroveň. V pravej časti obrázku 4 už môžeme vidieť, že trhová cena stúpla na nami 

zvolenú hodnotu a našu požiadavku sa podarilo úspešne naplniť, teda odpredať BTC na nami 

zvolenej hodnote. Ako môžeme vidieť v podrobnejšom rozpise nášho príkazu poplatok za túto 

transakciu bol nulový. 

   
Obrázok 4 Predaj BTC na burze 
Prameň: www.binance.com 

Zhodnotenie investície na burze  

20.3.2020 sme nakúpili kryptomenu BTC za trhovú cenu 5 400 EUR/BTC. Finančné 

prostriedky použité na túto investíciu boli vo výške 38,23 EUR, poplatok za nákup predstavoval 

0,04 EUR, čo v prepočte znamená, že pri trhovej cena 5 400 EUR/BTC sme si za 38,19 EUR 

kúpili 0,007073 BTC. 

Halving BTC sa uskutočnil 11. mája 2020. V deň halvingu bola otváracia cena BTC na 

úrovni 8 113,83 EUR, čo znamená, že naša investícia mala v tom čase hodnotu 57,39 EUR, čo 

predstavuje 1,5 násobok investovanej sumy. Od začiatku halvingu neboli na trhu výrazné 

cenové korekcie, čo znamená, že trh bol v býčom trende. 25. decembra 2020 bola na trhu 

prekonaná prvá dlho očakávaná hranica, a to 20 000 EUR/BTC. V ten deň bola otváracia cena 

BTC 19 529,99 EUR a zatváracia cena 20 285,67 EUR. V tom čase mala naša investícia 

hodnotu 143,48 EUR, čo predstavuje 3,75 násobok investovanej sumy za 9 mesiacov. Od tohto 
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momentu cena BTC pod túto hranicu do dnešného dňa neklesla, stále len stúpa. Po celý čas 

držby našej investície sme nemali žiaden dôvod investíciu odpredať, nakoľko pre BTC 

vychádzali stále pozitívne správy, žiadne nové správy ani vývoj trhu nenaznačovali koniec 

býčieho trendu. 

Investíciu sme sa následne rozhodli predať 18. februára, kedy sme sa začali obávať 

prichádzajúcej korekcie. Nakoniec sa ukázalo, že sme sa rozhodli správne. 3 dni po odpredaji 

nastala približne 25% korekcia, ktorá trvala týždeň. Nakúpený BTC sme odpredali pri trhovej 

hodnote 43 200 EUR. Znamená to, že 0,007073 BTC, ktoré sme si pre potreby práce nakúpili 

za 38,23 EUR malo pri odpredaji hodnotu 305, 56 EUR, čo predstavuje takmer 8 násobok 

investovanej sumy za 11 mesiacov.  

Nami zrealizovanou investíciou priamo na burze sme potvrdili špekulácie na halving BTC 

a očakávaný rast ceny. Z nášho pohľadu sa potvrdil aj fakt, že z dlhodobého hľadiska sa BTC 

môže považovať za uchovávateľa hodnoty. 
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ZÁVER 

Žiadny investor do kryptomien by nemal brať Bitcoin a iné kryptomeny ako zaručene 

ziskovú investíciu a rovnako by to malo byť aj v súvislosti s halvingom. Síce historické dáta 

uskutočnených halvingov ukazujú z dlhodobého hľadiska o stúpajúcom po – halvingovom 

trende, nie je to zaručené. Rovnako ako prvá úspešná investícia z nás nerobí skúseného 

investora. Trh kryptomien je veľmi volatilný, na základe určitých indikátorov a analýz sa dá 

jeho vývoj predvídať, ale pri investovaní nesmieme zabudnúť nato, že rovnako ako sa trh vyvíja 

rýchlo smerom nahor, vie ísť rovnakým tempom aj smerom nadol.  

Cieľ práce sa nám podarilo naplniť, prostredníctvom analýzy zrealizovaných halvingov 

Bitcoinu sme poukázali na rastúci vývoj ceny po určitom čase od uskutočnenia halvingu. Na 

základe výsledkov analýzy sme uskutočnili nákup na burze Binance s následným ziskovým 

odpredajom.  

Výsledky analýzy halvingov hovoria o doposiaľ opakujúcom sa býčom trende po určitom 

časovom období od začiatku halvingu. Na základe tejto analýzy sme sa rozhodli zrealizovať 

investíciu priamo na burze pred halvingom v roku 2020. V marci 2020 v súvislosti s pandémiou 

COVID-19 došlo k náhlemu prepadu na väčšine trhov, či už akciových alebo kryptomenových. 

Skúsení investori tento prepad určite využili na akumuláciu svojho portfólia a spriemerovanie 

svojej nákupnej ceny. My sme tento pokles využili najmä na zrealizovanie investície na burze 

pre účely práce. Analýza halvingov uskutočnená v práci potvrdila špekulácie na rast ceny po 

halvingu, ktorý sa uskutočnil v roku 2020. Nakúpený BTC sme odpredali pri trhovej hodnote 

43 200 EUR. Znamená to, že 0,007073 BTC, ktoré sme si pre potreby práce nakúpili za 38,23 

EUR malo pri odpredaji hodnotu 305,56 EUR, čo predstavuje takmer 8 násobok investovanej 

sumy za 11 mesiacov. 
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