
Investičné zlato a striebro má špeciálnu 
kategóriu tzv. exkluzívnych investičných mincí. 
Pri týchto minciach je možné získať z nákupu 
ešte viac, ako je to pri štandardnom 
investičnom zlate a striebre. V čom sú rozdiely 
a čo sú exkluzívne investičné mince? 

Na tieto otázky vám dnes dáme odpoveď v 
téme, ktorú sme rozdelili na 3 časti: 

• Čo sú exkluzívne investičné mince? 

• Exkluzivita investičných mincí – čo ju určuje?

• Aká je cena exkluzívnych mincí a ako funguje 
výkup (spätný predaj) mincí. 

Časť 1 - Čo sú exkluzívne investičné mince. 

Cenu zlatých a strieborných mincí ovplyvňuje 
hlavne cena zlata a striebra na burze. To sa 
týka hlavne investičných mincí zo zlata striebra. 
Investičné mince sa nakupujú za účelom 
ochrany majetku a rezervy. 

Mincovne sa snažia, aby ich cena bola čo 
najbližšie cene zlata na burze. Preto ich 
môžeme v prípade rastu ceny považovať aj za 
vhodnú investíciu, ktorú si kupujeme na 
obdobie napríklad 5 rokov. Rovnaké dôvody sú 
aj pri kúpe investičných zlatých a strieborných 
tehličiek. 

Exkluzívne mince. 

Mincovne okrem investičných zlatých mincí 
vyrábajú aj exkluzívne investičné mince. Ich 
hodnota sa rovnako ako pri bežných 

investičných minciach odvodzuje od ceny zlata. 
Líšia sa však od bežných mincí svojou 
exkluzivitou. Túto exkluzivitu určuje viac 
vlastností, ktorým sa bližšie venujeme v ďalšej 
časti. Je to napríklad počet vyrazených kusov 
alebo špeciálne razba mincí. 

Aký je v tom rozdiel? 

Nie je to zberateľstvo (numizmatika) v pravom 
slova zmysle. Je možné to porovnať k nákupu 
nehnuteľnosti. Ak porovnáme dve nehnuteľnosti 
(byty), ktoré majú podobnú výmeru, kvalitu 
materiálov a vybavenie, ich cena by mala byť 
rovnaká. Čo však určuje rozdiel v cene, je 
napríklad lokalita. Niektoré byty je možné 
označiť za exkluzívne, lebo ich lokalita 
znamená, že budú mať v budúcnosti vyššiu 
hodnotu, ako byty, ktorých lokalita je 
štandardná. 

To isté platí pri exkluzívnych minciach. Ich 
použitie a zmysel vlastníctva je rovnaký ako pri 
štandardnom investičnom zlate – ochrana 
majetku. Pri exkluzívnych minciach však navyše 
môže v budúcnosti ich hodnota narásť výrazne 
viac, pretože napríklad je ich počet obmedzený, 
ale majú exkluzívnu razbu. Ak tento stav 
nenastane, ich hodnota je rovnaká, ako je to pri 
štandardnom investičnom zlate. 

Príklad: 
Niektoré aktuálne ročníky exkluzívnych mincí, 
napríklad Zlatá minca Maple Leaf – ročník 2018 
Zlatý orol (zo série od roku 2014), je drahšia 
ako štandardná mince Maple leaf 2018 o 20 Eur 
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Téma mesačníka: 

Je možné získať z investičného 
zlato a striebra viac? 

Čo sú exkluzívne mince a ako doplniť 
portfólio pri nákupe. 

Bitcoin a zlato? 

Konkurujú si alebo sa dopĺňajú? 

 

Téma mesačníka: Je možné získať z 
investičného zlata alebo striebra viac? 

Zlaté časy máj 2018              GoldSafe a.s.  www.investicnezlato.sk

http://www.investicnezlato.sk
http://www.investicnezlato.sk


za 1 uncu zlata.  MInca je zobrazená na  
obrázku vedľa 

Už ročník 2015 z tejto série stojí 1300 
EUR a ročník 2016 má cenu 1250 EUR. 
Pritom ich nákupná cena bola približne 
rovnaká ako je cena zlata dnes. 

Exkluzívne mince ako súčasť portfólia. 

Štandardne zložené portfólio drahých 
kovov obsahuje rezervnú časť a investičnú 
časť. V rámci časti portfólia je možné 
nakúpiť exkluzívne mince. Či už sa jedná o 
aktuálny ročník s potenciálom do 
budúcnosti, alebo celé série z minulých 
ročníkov, ktorých hodnota rastie každý 
rok. O dostupnosti Exkluzívnych mincí sa 
informujte na info@investicnezlato.sk 

Exkluzivitu mincí určuje hlavne jedna 
alebo viac týchto vlastností:

1. kvalita razby a spracovanie mince, 
2. mince sú v zbierke alebo sade, 

ktorá je jedinečná kvôli 
obmedzenému dizajnu mince, ktorý 
sa už nebude opakovať, 

3. obmedzená razba s prípadným 
číslovaním jednotlivých mincí,

4. popularita mincí a renomé 
mincovne, 

5. iné špecifické vlastnosti alebo 
prevedenie. 

Všetky tieto vlastnosti majú vplyv na cenu 
mincí. 

1. Kvalita razby a spracovanie mincí. 

Kvalita razby (finish) je podrobne 
sledovaná hlavne pri minciach, ktoré sú 
súčasťou zbierok. A nejedná sa iba o 
investičné mince, ale všetky druhy mincí 
(napr. obehové eurá v peňaženke). Tzv. 

Scheldonová stupnica (vytvoril ju Dr. 
Scheldon) určuje veľmi podrobne kvalitu 
všetkých mincí. Pre mince z investičného 
zlata a striebra použijem zjednodušené 
stupne kvality. 

Zlaté a strieborné mince sa razia v dvoch 
základných kvalitách razby: 

• štandardná kvalita alebo 

• vysoká kvalita.

Štandardná kvalita – bullion standard. 

Každý investičná zlatá alebo strieborná 
minca je razená minimálne v štandardnej 
kvalite. Každý mincovňa dodržiava vlastné 
štandardy kvality a je rovnaká pri 
všetkých vyrazených minciach. Stroj 
vyrazí mincu na jeden krát a dodatočné 
leštenie mincí tiež prebieha strojom. 

Táto kvalita sa vzťahuje aj mince, ktoré sú 
vykúpené mincovňou z trhu a majú starší 
ročník razby. Napríklad minca 

Philharmoniker 1 unca, rok razby 2018 má 
rovnakú cenu pri nákupe a výkupe ako 
minca Philharmoniker z roku 2002. Pri 
investičných zlatých minciach štandardnej 
kvality rok razby neovplyvňuje cenu 
mince. 

Vysoká kvalita razby.

Medzi vysokú kvalitu razby zaradzujeme 
Proof a Brilliant uncirculated. 

Proof - PP 
Najvyššia kvalita zlatých a strieborných 
mincí sa volá Proof kvalita, niekedy 
označovaná aj ako PP. Je to najvyššia 
kvalita, v akej sa dajú mince vyrobiť. 

Mince v proof kvalite sú razené 
špeciálnym lešteným razidlom a sú 
dodatočne ručne leštené do vysokého 
lesku. Tieto mince nie je možné vyberať 
zo svojho ochranné obalu – plastovej 
kapsli. 
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Pole mince je vysoko leštené a reliéf 
mince je matný. Na leštenie sa využívajú 
špeciálne diamantové pasty a výberové 
drevené leštidlá – napríklad drevo stromu 
čerešňa alebo juhoamerická balza. 
Matnosť reliéfu je dosiahnutá úpravou 
jemným pieskom a sklenenými guličkami, 
ktoré sú na reliéf striekané pod vysokým 
tlakom. 

Pri razení dochádza k dvojitému razeniu – 
razidlo razí mincu 2 krát po sebe. Každý 
minca je vkladná do stroja ročne a razidlo 
je vyčistené. Leštenie a úprava jednej 
mince trvá viac hodín. 

Prevedenie mince je vysoko kvalitné aj 
vďaka luxusným etuám a dodatočnému 
certifikátu.  Razby mincí v tejto kvalite sú 
veľmi často obmedzené na pár 100 alebo 
1000 kusov. 

Alternatívou ku kvalite proof je reverse 
proof . Prevedenie mince je presne opačné 
ako pri proof – pole mince je matné a 
reliéf má vysoký lesk.

Brilliant uncirculated. 

Je to kvalita pre investičné mince, ktoré 
majú vyšší lesk a dokonalejšiu povrchovú 
úpravu. Sú rovnako leštené ručne. Mince 
sú rovnako ako proof mince balené v 
luxusných kazetách a ochrannej kapsuli. 

2. Zbierky mincí a sady. 

Mincovne okrem štandardných 
investičných mincí vyrábajú aj špeciálne 
investičné mince, ktoré dizajn sa mení 
každý rok a staršie ročníky majú vyššiu 
hodnotu. A nemusí ísť ani o mince vysokej 
kvality – proof alebo brilliant uncirculated. 

Príkladom takýchto mincí môže byť čínska 
minca Panda, ktorej dizajn sa mení každý 
rok. Rovnako aj Austrálska mincovňa 
Perth Mint razí mince z Lunárnej série 
zlatých a strieborných mincí, ktoré sme 
predstavovali v tomto mesačníku. 

Taktiež tieto exkluzívne zbierky a sady 
vyrábajú ďalšie mincovne (zopár 
príkladov): 

• Rakúska mincovňa – Zbierka zlatých 
minci maliara Klimta a zbierka zlatých 
mincí Divokých zvierat. 

• Americká mincovňa US Mint – Sada 
zlatých proof mince Americký orol

• Britská mincovňa – Royal mint – 
Investičné mince Kráľovské beštie – 
Queen beasts alebo Limitované sady 
zlatých mincí Britannia. 

• Kanadská mincovňa – Volanie divočiny 
– Call of wild. 

V ďalších mesačníkoch budeme tieto 
špeciálne sady predstavovať. 

3. Obmedzená razba mincí. 

Mincovne zvyknú obmedzovať razbu 
exkluzívnych mincí nielen z dôvodu 
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náročnej a zdĺhavej výroby, ale aj preto, 
aby dali minciach punc exkluzivity. Aj v 
tejto branži platí: Vzácne je to, čoho je 
málo. 

Počet vyrazených kusov z jednotlivých 
exkluzívnych mincí je obmedzený na 
tisícky alebo stovky kusov. Exitujú 
však aj špeciálne razby, kde je počet 
obmedzený napríklad na 11 kusov. 
Francúzska mincovňa Monet de Paris razí 
každoročne 1000 gramovú zlatú mincu, 
ktorej cena je približne 130 000 EUR. 
Počet kusov je prísne limitovaný na 11. 

Nie je však 100% pravidlom, že čím menší 
počet, tým vyššia cena. Razba je však 
spolu s menom mincovne, kvalitou 
prevedenia a popularity mince jedným z 
rozhodujúcich faktorov ceny mince. 

4. Popularita mincí a renomé 
mincovne. 

Ak by sme chceli, tak aj zajtra si môžete 
nechať v mincovni vyrobiť vlastnú mincu 
podľa seba. A dokonca to môže byť iba v 
pár kusoch a v najvyššej kvalite Proof. Ale 
bude exkluzívna? 

Renomé mincovne a popularita mincí 
zvyšuje dopyt po týchto minciach a dáva 
záruku kvality. Čo je však najdôležitejšie, 
dáva Vám istotu vyššieho záujmu o Vaše 
mince v budúcnosti od iných kupujúcich 
na trhu. Preto hlavné slovo pri 
exkluzívnych minciach a sadách majú 
najrenomovanejšie mincovne. 

5. Iné špecifické vlastnosti alebo 
prevedenie. 

Niektoré mince majú vlastný špecifický 
tvar - napríklad v tvare disku, alebo 
vajíčka. Prípadne je ich balenie výniočné a 
netradičné. Nie je to napríklad iba 
obyčajná drevená etua ale etua v tvare 
javorového listu. 

Medzi špecifické prevedenie mincí, ktoré 
je populárne, patrí prevedenie High relief 
– zvýšený reliéf. Je to zvýšenie reliéfu 
mince viac do priestoru na štýl 3D. 
Príkladom je minca Koala, pri ktorej je 
voľným okom viditeľné ako keby koala 
vystupovala z mince. Toto prevedenie 
býva veľmi limitované. 
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Exkluzívne mince môžeme rozdeliť na 2 
skupiny: 

• exkluzívne mince štandardná kvalita a

• exkluzívne mince s kvalitou proof.

Prvou skupinou si investičné mince, 
ktorých razba nepatrí medzi Proof alebo 
BU – teda sú razené štandardnou kvalitou. 
Ale ich špecifikom je, že sa ich dizajn 
mení každý rok. Minca môže byť 
exkluzívna aj vtedy, ak je v štandardnej 
kvalite. Napríklad ročník 1994 zlatej mince 
Philharmoniker (Rakúsko) ma rovnakú 
cenu ako nová minca – 1140 EUR ale 
panda z roku 1994 stojí 1900 EUR. Pritom 
v roku razby 1994 stáli rovnako. 

Pri nákupe aktuálneho ročníka je ich cena 
iba mierne vyššia, ako cena bežných 
investičných mincí, ale pri pohľade do 
minulosti sa situácia mení. Mince z 
predchádzajúcich rokov majú vyššiu cenu 
pri nákupe ale aj pri výkupe, ak keď v 
danom roku boli za bežnú cenu. Je to 

preto, lebo sa už v danom dizajne nebudú 
vyrábať.  

Medzi tieto mince patria Lunárne mince z 
Pertskej mincovne, zlatá minca Panda, 
alebo špeciálne razby mincí Call of wild 
(Volanie divočiny) z Kanadskej mincovne 
alebo Queen beasts z Kráľovskej mincovne 
Británie. 

Pár príkladov: 

Zlatá minca 1 unca -  Tiger 2010 z 
Lunárnej série sa nakupuje dnes za cenu 
cca 1600 EUR, aj keď v roku 2010 stála 
1100 EUR. Rovnako dnes je možné kúpiť 
mincu zo série Call of Wild – Americký 
orol z Kanadskej mincovne za približnú 
cenu ako iné mince, ale ročník 2014 – Vlk 
má cenu 1500 EUR, aj keď stál v roku 
2014 rovnako, ako dnes stojí Orol, keďže 
bola rovnaká cena zlata. 

Druhou skupinou sú mince z najvyššou 
kvalitou razby Proof a BU, ktorých 
hodnota je už pri nákupe výraznejšie 

vyššia. Pri týchto minciach je však možné 
povedať, že ich cena neklesá. 

Príklad mince proof: 

Cena investičnej mince Krugerrand 2018 
je v čase publikovania článku 1140 EUR. 
Proof vyhotovenie tejto mince z roku 2018 
hodnote 2000 EUR. 

Je to podobné ako pri spomínaných 
bytoch. 

V každom byte sa vyspíte asi rovnako, 
ako aj každá zlatá minca má v prípade 
potreby rovnakú hodnotu zlata. Ak si 
kúpite dnes byt na sídlisku, jeho hodnota 
bude stabilná (možno z menšími 
poklesmi) alebo bude mierne rásť v 
najbližších 20 rokov. Ak si však kúpite byt 
v centre, ktorých je obmedzené množstvo, 
jeho cena bude pravdepodobne rásť 
rýchlejšie, ako cena štandardných bytov a 
pri predaji bude jeho hodnota vyššia. 

Časť 3: Aká je cena exkluzívnych mincí a ako 
funguje výkup. 
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Ako je to s výkupom? 

Exkluzívne mince sú ako dedičstvo. 
Dôležitým odporúčaním je nakupovať ich 
na dlhšie obdobie a z dlhodobého pohľadu 
sú veľmi zaujímavú možnosť zhodnotenia. 

Ale čo ak ich chcete predať? Hodnota 
týchto mincí sa skladá z dvoch časti: 

1. vnútorná hodnota kovu a
2. exkluzívna prirážka. 

Vnútorná hodnota kovu. 

Ak je exkluzívna minca zo zlata a má váhu 
1 unce zlata, bude mať vždy hodnotu 1 
unce zlata. Ak je to životne nutné, tieto 
mince je možné predať vždy za každých 
okolnosti za minimálne cenu zlata. Veľmi 
často je tá cena oveľa vyššie, ale 
minimálne cena zlata je garantovaná. A 
mincovňa, ktorá túto mincu vyrazila, 
garantuje jej výkup. 

Exkluzívna prirážka.

Touto prirážkou sa hodnotí jedinečnosť 
mince. Nový kupujúci pozná túto hodnotu 
a vie, že cena takýchto mincí je vyššia. 

Čo to znamená pre kupujúceho? 

Ak z nejaké extrémneho dôvodu musíte 
predať exkluzívne mince, ich hodnota je v 

cene zlata ale vyššej podľa aktuálnej 
situácie. 

Ak však klient uvažuje o odpredaji, kde 
nie je tlačený časom, je vhodné nájsť 
kupujúceho, ktorý hľadá práve Vaše 
mince. 

Uvediem príklad: Už spomínaná zlatá 
minca Tiger má aktuálnu cenu 1600 EUR. 
Ak sa zvažuje jej predaj, je vhodné nájsť 
kupujúceho, ktorý túto mincu hľadá. A 
keďže kupujúci pozná jej hodnotu, určite 
ju nepredáte za aktuálnu cenu zlata 1100 
EUR, ale bude oveľa vyššie. 

Toto je naša parketa. 

Sme platformou na predaj a nákup 
exkluzívnych mincí. Nejedná sa iba o 
nákup nových mincí ale sme 
sprostredkovateľom pri predaji a nákupe 
exkluzívnych mincí, ktoré nie sú bežne na 
trhu. 

Jednoducho ak bude chcieť niekto predať 
takúto exkluzívnu mincu alebo sadu, 
využijeme všetky možnosti, aby získal 
predávajúci čo najvyššiu cenu. A na 
rozdiel od spätného predaja 
do mincovne iba za cenu kovu 
bude táto cena výrazne 
vyššia. Rovnako to však bude 
výhodný nákup aj pre nového 
kupujúceho, pretože získa 

exkluzívnu mincu, ktorá pravdepodobne 
nie je bežne na trhu, za zaujímavú cenu. 

Záver. 

Nikto nevie garantovať, že ceny 
exkluzívnych mincí narastú o 10% každý 
rok alebo podobné percento. Nákup týchto 
mincí však predstavuje veľmi zaujímavú 
príležitosť, pretože niektoré mince, ktoré 
sú razené v aktuálnom roku majú iba 
mierne vyššiu cenu ako bežné investičné 
mince. Z dlhodobého hľadiska však okrem 
nárastu ceny zlata majú aj výrazne vyšší 
potenciál. 

Ing. Slavomír Fogaš
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Sady zlatých mincí z rakúskej mincovne Munze 
Osterreich:

vľavo - Sada mincí Klimt - zobrazenie múz umelca 
Gustava Klimta

hore - Sada zlatých mincí Divoké zvieratá Rakúska. 
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Nárast cien bitcoinu bol veľkým príbehom 
roku 2017. Zatiaľ čo výkonnosť zlata bola 
v minulom roku 13%, predstavovala len 
zlomok z 13 násobného nárastu ceny 
bitcoinu. Bitcoin vznikol v roku 2009 
s cieľom, aby nikto nevedel menu nijako 
umelo ovplyvňovať, falšovať, kontrolovať 
tok peňazí alebo spôsobovať infláciu. 
Vytvoriť paralelnú nezávislú menu. 
Odvtedy vzniklo ďalších niekoľko tisíc 
mien podobných bitcoinu. A dalo by sa 
povedať, že správou roku 2017 vo svete 
financií bolo práve objavenie digitálnych 
mien. Niektoré názory išli tak ďaleko, že 
digitálne meny môžu nahradiť zlato. Aj 
keď podstata zlata a bitcoinu je rovnaká – 
mať nezávislé, anonymné aktívum, tak 
rozdiely medzi nimi sú značné. Niektoré sa 
časom môžu zmazať, iné zasa prehĺbiť. 
V čom sú si teda digitálne meny a zlato 
podobné a v čom sa líšia?

Volatilita

Keď sa zlato používalo na krytie peňazí, 
cena zlata sa približne zhodnocovala o 
infláciu. Od kolapsu Bretton Woodskeho 
menového systému v 70. rokoch minulého 
storočia zlato v priemere zhodnotilo 10% 
ročne. Zatiaľ čo sa jeho cena rapídne 
zvýšila koncom sedemdesiatych rokov, 
jeho volatilita cien za posledné štyri 
desaťročia bola pomerne stabilná. 

Bitcoin, najrozšírenejšia digitálna mena, 
zaznamenala v posledných rokoch rýchly 
rast cien – iba v roku 2017 sa zvýšil 13 
násobne. Ale jeho cena bola tiež 
mimoriadne volatilná - desaťkrát vyššia 
ako cena zlata v dolároch. Veľkú volatilitu 
bitcoinu ukázala prudká cenová korekcia, 
ku ktorej došlo v polovici decembra 2017 
– klesla o viac ako 40% v priebehu 
mesiaca. 

Kým denný pohyb, teda volatilita cien 
zlata predstavuje od 0,5 do 1%, bitcoin sa 
pohybuje v priemere o 5% každý deň. To 
je síce dobrá správa pre investorov, ktorí 
sú ochotní podstúpiť značné riziko 
a hľadajú mimoriadne vysoké výnosy 
z investícií. Na druhej strane bitcoin sa od 
začiatku profiloval ako mena a takáto 

vysoká volatilita už nie je 
charakteristickým znakom meny, čo 
potenciálne obmedzuje používanie 
bitcoinu ako transakčného platidla. 

Likvidita

Ako rýchlo predáte, alebo kúpite závisí od 
likvidity trhu. Inak povedané, čím je trh 
väčší, tým je likvidnejší. Trh s digitálnymi 
menami má aktuálne hodnotu viac ako 
800 mld. USD. V porovnaní so zlatom je 
tento objem veľmi nízky. Bitcoin, ako 
najväčšia digitálna mena, má denný 
objem obchodov v hodnote 2 mld. USD . 
Tento objem však predstavuje menej ako 
1% celkového trhu so zlatom, ktorého 
objem obchodov predstavuje približne 250 
mld. USD. A pri ostatných digitálnych 
menách je hodnota objemu obchodov ešte 
výrazne nižšia.

V čase, keď vrcholila nákupná horúčka 
digitálnych mien, možnosti nákupu pre 
potenciálnych záujemcov boli obmedzené. 
Platformy boli preťažené, mali výpadky 
a zrealizovanie obchodov sa časovo 
predlžovalo. V čase rýchlo meniacich sa 

cien, kedy je potrebné zrealizovať nákup 
a predaj okamžite ide o nedostatok, 
ktorého vyriešenie bude pre budúcnosť 
obchodovania s digitálnymi menami 
kľúčová. Aby trh bol likvidný musí rásť, 
prilákať veľkú masu ľudí s voľným 
kapitálom a pri digitálnych menách to 
naviac znamená aj zabezpečiť, aby bol 
celý systém čo najjednoduchší a čo 
najdôveryhodnejší aj pre ľudí, ktorí sa len 
ťažko orientujú vo svete informačných 
technológií . 

Dopyt 

Čím je dopyt rôznorodejší, tým je trh 
stabilnejší. A štruktúra dopytu po zlate je 
odlišná od dopytu po digitálnych menách. 
Dopyt po zlate tvorí z 50 - 60% dopyt po 
zlatých šperkoch, priemyselný dopyt tvorí 
cca 10% a zbytok je investičný dopyt, 
ktorý zahŕňa jednak špekulatívnych 
investorov a nás ostatných, čo v zlate 
hľadáme uchovávateľa hodnoty majetku. 
Takáto štruktúra dopytu zabezpečí, že 
záujem o zlato je diverzifikovaný nielen 
pre prípad keď sa ekonomike nedarí 
(vtedy rastie investičný dopyt), ale aj 
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v dobrých časoch, kedy ľudia radi utrácajú 
za pekné veci (rastie dopyt po šperkoch). 

Bitcoin a iné digitálne meny boli 
navrhnuté tak, aby boli použité ako 
žetóny v elektronických platobných 
systémoch. Rok 2017 ukázal, že dopyt po 
bitcoine ako forme alternatívneho platidla 
je oveľa menší ako investičný dopyt zo 
strany investorov hľadajúcich rýchly zisk. 
A tento jav sa potvrdil vo februári tohto 
roka, kedy došlo ku korekcii na akciových 
trhoch. Všetky digitálne meny na čele 
s bitcoinom sa pohybovali rovnakým 
smerom ako akcie. Smerom dole. Značí to 
jedno, digitálne meny prilákali rovnaký 
typ investora aký investuje do akcií. Jeho 
cenové správanie v tomto bode, aj keď je 
atraktívne pre mnohých investorov, sa zdá 
byť spôsobené vysokými očakávaniami 
návratnosti.

A to je pre bitcoin škoda, pre túto chvíľu 
sú totižto možnosti ako platiť bitcoinom 
pomerne obmedzené. Na druhej strane, 
ak by sa výrazne znížil špekulačný dopyt 
investorov hľadajúcich zisky, bitcoin by sa 
mohol v oveľa väčšej miere vrátiť ku 
svojej podstate nezávislého internetového 
platidla. 

Ponuka 

Tu by sa dali nájsť podobnosti medzi 
zlatom a bitcoinom. Zásoba nových 
bitcoinov a zlata sa každým rokom 
zvyšuje v obmedzenom množstve. Zásoba 
bitcoinov sa ročne zvyšuje o 4% a je 
vytvorená tak, aby pomaly klesala a okolo 
roku 2140 klesla až na nulu. Zlato naopak 
nemá stanovené ročné limity ťažby, 
každým rokom sa vyťaží približne 3 200 
ton zlata, čo ale predstavuje len približne 
1,7% z celkovej zásoby zlata, ktoré sa 
niekedy vyťažilo. Obmedzené množstvo sú 
jasne atraktívne atribúty.

Jedinečnosť

Zlato má históriu 7 000 rokov ako aktíva, 
ktoré dlhé stáročia plnilo funkciu platidla. 
Je vo vlastníctve centrálnych bánk, ako aj 
inštitucionálnych a retailových investorov. 
Jedinečnosť zlata nie je len v jeho 
fyzikálnych vlastnostiach, ale hlavne 
v nemožnosti umelo vyrobiť plnohodnotnú 
náhradu. Neexistuje iná možnosť iba sa 
pokúsiť zlato sfalšovať, ale to je rýchlo 
odhaliteľné. A v neposlednom rade, zlato 
je hmatateľné. 

Bitcoin je vytvorený na báze technológie 
blockchain. Ide o technológiu, ktorej sa 
predpovedá svetlá budúcnosť. Bitcoin, aj 
keď bol prvou, nie je však jedinou 
digitálnou menou vytvorenou na tomto 
základe. Dalo by sa povedať, že nové 
digitálne meny vznikajú každým dňom. 
A každá z nich ma ambíciu poraziť tú 
druhú. Konkurencia vo vnútri digitálnych 
mien je veľká. Aktuálne je ich okolo 
1 500. Ak sa bude technológia blockchain 
ďalej vyvíjať a zdokonaľovať je možné, že 
na novej technológii bude vytvorená nová 
digitálna mena alebo meny, ktoré 
nahradia tie súčasné. 

Trh

Obchod so zlatom je vo väčšine krajín 
upravený zákonom a má svoje pravidlá. 
Zlaté mince sú dokonca aj zákonným 
platidlom. Svetu digitálnych mien a to je 
veľké lákadlo pre investorov, takáto 
právna úprava chýba. V mnohých 
krajinách obchodovanie funguje 
systémom, čo nie je zakázane je 
dovolené. Ale so zvyšujúcim sa záujmom 
o digitálne meny rastie aj pozornosť 
štátov. Opatrenia zo strany štátov môžu 
prísť náhle, tak ako sme tomu svedkami 
v južnej Kórey alebo Číne, kde sa zatvárali 
burzy. Treba poznamenať, že práve Ázia je 
kolískou digitálnych mien.

Menová politika je dnes kľúčovým 
nástrojom centrálnych bánk. Ak sa ľudia 
rozhodnú vykonávať transakcie 
v digitálnych menách namiesto 
papierových nekrytých mien, kontrolovali 
by menovú politiku menej efektívne 
a podkopávali by sa tak nástroje 
používané centrálnymi bankami na 
ovplyvňovanie ekonomiky. Aby sa mohli 
papierové peniaze tlačiť a tlačiť bez 
akýchkoľvek obmedzení zrušil sa zlatý 
štandard, ak budú digitálne meny 
vystrkovať príliš svoje rožky budú bez 
mihnutia oka regulované. 

Strategické aktívum

Zlato je osvedčený efektívny investičný 
nástroj v portfóliách. Bol to zdroj 
návratnosti, ktorý konkuruje burze 
cenných papierov v rôznych časových 
horizontoch. Dobre funguje počas období 
inflácie, ide o vysoko likvidný, zavedený 
trh; a pôsobí ako dôležitá diverzifikácia 
portfólia. Digitálne meny toto všetko majú 

ešte len pred sebou a o svoje miesto 
musia zabojovať.

Záverom treba poznamenať, že tieto 
rozdiely neznamenajú, že je lepšie zlato 
alebo bitcoin. Je to otázka priorít, treba si 
uvedomiť, aké sú od vlastníctva zlata 
alebo digitálnych mien očakávania. A aby 
to boli reálne očakávania, treba mať čo 
najviac informácií. Dá sa povedať, že sú 
veľké podobnosti medzi investormi 
kupujúcimi zlato a digitálne meny a časť 
investorov má vo svojom portfóliu obe 
aktíva. 

Ing. Juraj Polák. 
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                                Ing. Juraj Polák                 Ing. Slavomír Fogaš 

                

     Sídlo spoločnosti: Karadžičová 8, Bratislava
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Autorské práva a prehlásenie

Všetky autorské práva k mesačníku spoločnosti GoldSafe a.s. vykonáva vydavateľ. Akékoľvek použitie mesačníka alebo jeho časti, najmä šírenie ich 
rozmnoženín, prepracovanie, pretlač, preklad, zaradenie do iného diela, či už v tlačenej alebo elektronickej podobe, je bez súhlasu vydavateľa zakázané.

Všetok obsah mesačníka vydávaného spoločnosťou GoldSafe a.s.bol pripravený v dobrej viere a s najvyššou možnou starostlivosťou. Za dáta a informácie, za 
kompetentnosť, včasnosť, prenosnosť a správnosť publikovaných informácií nenesie vydavateľ žiadnu zodpovednosť. Dáta, investičné odporúčania a informácie 
obsiahnuté v mesačníku GoldSafe a.s. nesmie byť považované za ponuku na nákup alebo predaj. GoldSafe a.s. nenesie žiadnu priamu alebo nepriamu, 
náhodnú, následnú alebo akúkoľvek zodpovednosť za prípadné finančné alebo iné majetkovej ujmy spôsobenej akýmkoľvek použitím publikovaných informácií.

GoldSafe a.s. 

• 9 rokov s Vami - na trhu od roku 2009.

• predaj investičného zlata a striebra iba od renomovaných svetových mincovní.

• vlastník zodpovednostnej značky od Puncového úradu SR

• viac ako 6100 klientov - 78,3% nakúpi u nás znova. Aktualizácia (8/2017)

• okamžitá fixácia ceny zlata a striebra a tovar skladom. 

• ako jediný na Slovenku garantujeme spätný výkup nielen slovne, ale aj zmluvne. 
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