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Základné princípy, ktoré by ste mali ovládať pred 
vstupom na najväčší finančný trh – forex. Dušan Hruška 



NIEKOĽKO SLOV NA ÚVOD 

 

 

 

 

 

 

 

Už to, že čítate tieto riadky dokazuje, že máte 
chuť vzdelávať sa a tým výrazne zvýšiť svoje 
šance na úspech v obchodovaní. A to je základ. 
Bez konzistentného učenia sa a spoznávania 
tohto trhu je obchodovanie skôr „gamblingom“,  
v ktorom môžete prísť úplne o všetko. 
 
Moje meno je Dušan Hruška a niektorí z vás ma 
už možno poznajú z Investičných Novín, ktoré 
som založil pred piatimi rokmi. Už pred 
založením portálu investicne.sk som sa zaujímal 
o finančné trhy a všemožne študoval všetko, čo 
s financiami súviselo. 
 
Popri vysokej škole som začal obchodovať 
s akciami a ETF (na burze obchodovateľné 
fondy), no časom ma tento trh odradil. Dôvod? 
Nepáčili sa mi vysoké provízie pre brokerov, 
niekedy príliš slabá likvidita a obmedzené 
obchodné hodiny. A práve všetky tieto nevýhody 
riešil najväčší finančný trh sveta - forex.  
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NIEKOĽKO POZNÁMOK  
 
V prípade, že Vám pri 
čítaní tohto eBooku  
napadnú akékoľvek 
otázky, neváhajte  ma 
kontaktovať na adrese: 
dusan@investicne.sk 
 
Viac  informácií o forexe a 
forex vzdelávaní nájdete aj 
na skolaforexu.sk 
 
UPOZORNENIE 
 
Prosím rešpektujte, že 
napísanie tohto eBooku 
mi dalo dosť práce. Obsah 
je chránený autorským 
zákonom a jeho šírenie je 
zakázané. 
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Nielenže tu nemusím za nákup 
a predaj platiť poplatky (broker 
zarába na spreade), trh je 
k dispozícii 24 hodín denne 
a likvidita je naozaj bohatá. 
 
Keďže do Investičných novín nám 
neustále píšu začiatočníci 
s množstvom otázok, rozhodol som 
sa spustiť ďalší projekt a to 
skolaforexu.sk. Práve tu chcem 
vyhradiť priestor pre všetkých, ktorí 
sa chcú vzdelávať a dozvedieť sa 
o forexe čo najviac.  
 
Ebook, ktorý práve čítate, je na 
pôde skolaforexu.sk prvým, no 
určite nie posledným. K forexu si 
predstavíme viacero materiálov, 
ktoré vám pomôžu na ceste k trvale 
ziskovému obchodovaniu. 

Hovoríte si, na čo mi bude nejakých 
10 tipov? Veď ja už všetko viem, 
idem na to.  
 
Odpoveď je jednoduchá: Až 95 % 
obchodníkov zlyhá počas prvého 
roka.  Aby ste nepatrili k tejto 
drvivej väčšine, ale zaradili sa medzi 
úspešných 5 %, ktorí z forexu žijú, 
pozrite si týchto 10 základných 
tipov.  
 
Ide o rady, ktoré vychádzajú z 
mojich vlastných skúseností na 
forexe. Verím, že vám uľahčia vstup 
na tento trh a nasmerujú vás 
správnym smerom. 
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Až 95 % obchodníkov 
zlyhá počas prvého roka. 
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TIP č.1: VZDELÁVAJ SA 

 

 

 

 

 
Ak chce niekto začať s obchodovaním na 
forexe a položí mi otázku „kde začať“, 
v rýchlosti mu odpoviem – začni sa vzdelávať.  
 
Áno, je to prvý a zároveň najdôležitejší krok, 
pretože ak chceme byť na forexe úspešní, 
musíme mať pevné základy. A tie nám 
poskytne forex vzdelanie.  
 
Čo si pod tým predstaviť? Dôležité je 
oboznámiť sa s týmto trhom, osvojiť si 
základnú forex terminológiu (PIP, LOT, 
SPREAD..), naučiť sa čítať menové páry a grafy 
či pochopiť technickú a fundamentálnu 
analýzu. 
 
K dispozícii je množstvo materiálov – na túto 
tému vyšlo niekoľko publikácií, na internete 
nájdete viacero článkov či videí. Čítajte knihy, 
eBooky a nebojte sa pýtať skúsenejších, ktorí 
už s forexom prišli do styku. 
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S forex vzdelávaním môžeš 
začať aj na našich stránkach 
skolaforexu.sk. 
 
V sekcii FX akadémia, ktorú 
stále dopĺňame, aktuálne 
nájdeš: 
 
1. ÚVOD DO FOREXU 
(čo je forex, prečo práve 
tento trh, kto všetko na 
forexe pôsobí.) 
 
2. ZÁKLADNÁ 
TERMINOLÓGIA 
 
3. FUNDAMENTÁLNA 
ANALÝZA 
 
4. TECHNICKÁ ANALÝZA 
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TIP Č.2: NAUČ SA AKCEPTOVAŤ STRATY 
Ak ste už obchodovali, určite poznáte to nahováranie si:  „Ešte to 
podržím, verím, že sa to otočí. Určite sa to otočí“.  
 
Na pozadí toho sa vám kumuluje stratový obchod a minúta za minútou 
ste čoraz hlbšie v mínuse. 
 
Disciplinovanému obchodníkovi takéto nič nehrozí. Namiesto toho, aby sa 
pozeral, ako mu obchod čoraz viac „krváca“, má premyslený systém a vie 
akceptovať straty. 
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TIP Č.3: POUŽÍVAJ STOP LOSS 

Na vyššie uvedenú radu nadväzuje ďalší tip, a to používajte stop loss. Ak 
otvoríte objednávku, napr. nakúpite EUR/USD a necháte ju voľne plynúť, 
vystavujete svoj účet obrovskému riziku (hazardujete).  
 
Ráno nakúpite EUR/USD za 1,2512 dolára, no  večer to po nečakaných 
udalostiach môže byť 1,2405.  
 
Aby ste vôbec prežili a mohli obchodovať ďalej, musíte mať stop loss. 
Radšej niekoľko zanedbateľných strát, ako jednu veľkú chybu, ktorá váš 
účet „vybieli“. Majte na pamäti, že bez stop lossu riskujete 100 % svojho 
kapitálu. 



TIP Č.4: DEMO NIE JE REAL 

 

 

 

 

 

Majte vždy na pamäti, že demo obchodovanie 
nerovná sa živé obchodovanie. Strata 1000 EUR 
na demo účte s vami ani nepohne, no strata 100 
EUR na živom účte už s vami čo to narobí.  
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V čom je DEMO 
dobré? 
 
Na demo účte sa 
obchodník môže 
zoznámiť s obchodnou 
platformou a jej 
funkciami, vyskúšať si 
zadávanie objednávok, 
prácu s grafmi.  
 
Obchodník si tiež môže 
otestovať svoje 
stratégie, a to všetko pri 
nulovom riziku, keďže 
na demo účte 
obchodujeme s 
virtuálnymi peniazmi. 
 
Vyskúšať obchodovanie na 
demo účte si môžeš aj na 
odkaze nižšie. Demo je 
úplne zdarma. 
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Už viackrát som sa stretol s otázkou: „Ako je to 
možné? Veď na demoúčte (virtuálny účet s 
virtuálnymi peniazmi) som bol takmer stále 
v pluse a teraz skoro žiadny ziskový obchod.“  
 
Odpoveď je jednoduchá:  
 
Demo účet vám nasimuluje vývoj kurzov a živé 
grafy, ale nenasimuluje vám emócie. 
Výsledkom je, že obchodníci majú nerealistické 
očakávania. 

DEMO ÚČET 

http://clicks.pipaffiliates.com/afs/come.php?id=84&cid=53601&ctgid=18&atype=1


TIP Č.5: JEDEN MENOVÝ PÁR 
Začínate obchodovať. Neurobili ste 
takmer žiadny obchod a už začínate 
premýšľať, aké menové páry budete 
obchodovať. 
 
Najmä začínajúci obchodníci sa snažia 
obchodovať takmer čokoľvek. Treba si 
ale uvedomiť, že viac menových párov 
znamená viac informácií, viac 
rozhodnutí, čo v konečnom dôsledku 
vedia k viac chybám a väčšiemu riziku. 
 
Snažte sa o jednoduchosť. Prečo si hneď 
zo začiatku všetko komplikovať? 
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TIP Č.6: MUSÍŠ MAŤ STRATÉGIU 

Stáva sa to veľmi často, že začínajúci obchodníci prídu na trh bez 
akéhokoľvek plánu. Dokonca nad ním ani nepremýšľali, zrejme si myslia, 
že žiadny nepotrebujú. To je ale chyba.  
 
Bez kvalitnej forex stratégie obchodník nepozná odpovede na množstvo 
otázok, ako napr.: 

HLAVNÉ MENOVÉ PÁRY 
 

EUR/USD – Euro/Americký dolár 
GBP/USD – Britská libra/Americký 
dolár 
AUD/USD – Austrálsky dolár/Americký 
dolár 
NZD/USD – Novozélandský 
dolár/Americký dolár 
USD/JPY – Americký dolár/Japonský 
jen 
USD/CHF – Americký dolár/Švajčiarsky 
frank 
USD/CAD – Americký dolár/Kanadský 
dolár 



  ako sa zachovám, ak sa trh začne pohybovať v opačnom smere? 
  čo spravím, ak sa trh bude vyvíjať v môj prospech? 
  ako často chcem obchodovať, v akých frekvenciách 
  akú analýzu použijem, aké signály na vstup/výstup budem aplikovať 
  a množstvo iných otázok, na ktoré vám stratégia poskytne odpoveď 
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TIP Č.7: DISCIPLÍNA JE ZÁKLAD 

Čo z toho, že máš premakanú forex stratégiu, keď sa jej vôbec nedržíš? 
Už dávno si mal zobrať zisk a vystúpiť z obchodu, no odrazu si nahováraš – 
pôjde to stále hore, počkám.  
 
Alebo opačne, z obchodu si mal vystúpiť a zobrať menšiu stratu no 
neustále si posúvaš stop loss? To, čo uvádzam, je dôsledkom 
nedisciplinovanosti.  
 
Aj keď si pred vstupom na trh mal skvelý plán, počas obchodovania 
s tebou lomcujú emócie a celá stratégia je už bokom. 
 
Vo forexe sa pod dodržiavaním disciplíny rozumie dodržiavanie 
obchodného plánu. Disciplinovaný trader má jednoduchý a praktický 
plán, nepodstupuje zbytočné riziko, nepodlieha strachu a chamtivosti a 
ani pri veľkých ziskoch nestráca chladnú hlavu. 
 
 



TIP Č.8: NEROB Z GRAFU CHAOS 

 

 

 

 

 
Začiatočníci si často myslia, že keď do grafu natlačia 
čo najviac indikátorov a čiar, budú úspešnejší. 
Výsledkom je, že si obchodovanie skomplikujú, 
v grafe sa nevyznajú a robia chybné rozhodnutia. 
Načo si to komplikovať. 
 
Menej = viac. Nehľadajte svätý grál tým, že použijete 
množstvo indikátorov, pričom polovica bude hovoriť 
„predaj“ a druhá polovica „nakúp.“ Využite 
maximálne 2 až 3, inak z toho budete mať poriadny 
chaos.  
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TIP Č.9: UDRŽUJ SI PREHĽAD 
Aj keď si hovoríte „ja som čisto technický obchodník“, 
je dôležité, aby ste mali prehľad o fundamentoch a 
dianí vo svete.  Len si to predstavte: obchodujete 
austrálsky dolár a ani netušíte, že dnes austrálska 
centrálna banka rozhoduje o úrokových sadzbách. 
Centrálna banka nečakane zníži sadzby a trhom to 
poriadne zatočí, pričom nebudete mať ani šajnu, čo 
sa vlastne deje. 
Aby ste mali prehľad o zasadnutí centrálnych bánk a 
ekonomických dátach, sledujte ekonomický kalendár 
(viď vpravo). 

V ekonomickom 
kalendári nájdeme 
aktuálne ako aj 
predošlé hodnoty 
rôznych ekonomických 
ukazovateľov, ako napr. 
maloobchodné tržby, 
priemyselná 
produkcia, index 
nákupných manažérov 
či rozhodnutie o 
úrokových sadzbách 
(jeden z 
najsledovanejších 
fundamentov). 

EKONOMICKÝ 
KALENDÁR 
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TIP Č.10: NEEXISTUJÚ ŽIADNE SKRATKY 

Niektorí začiatočníci sa mylne domnievajú, že na forexe môžu zbohatnúť 
bez zručností, rizika, obetovaného času na učenie sa či akéhokoľvek iného 
úsilia. Veľakrát za to môže lákavá reklama na internete, ktorá vám sľubuje 
veľké zisky lusknutím prsta. Na to ale rýchlo zabudnite.  Ak chcete byť 
konzistentne ziskový, musíte na tom dlhodobo pracovať.  
 

Forex je náročný, spája sa s ním veľa stresu a taktiež vysoké 
riziko, na to nezabúdajte.  

 
Neexistujú žiadne skratky, zázračné formulky či mechanizmy, ktoré z vás 
spravia boháča zo dňa na deň.  Musíte sa neustále učiť, analyzovať svoje 
obchody a hľadať poučenie z chýb. 

..aký je ďalší krok? 

Ak chceš dostávať viac informácií o forexe, neváhaj sledovať našu stránku 
www.skolaforexu.sk ako aj našu FANPAGE na Facebooku.   
 
Cez link nižšie si môžeš vyskúšať demo účet a zoznámiť sa s obchodnou platformou 

DEMO ÚČET 

http://www.skolaforexu.sk/
https://www.facebook.com/skolaforexu
https://www.facebook.com/skolaforexu
http://clicks.pipaffiliates.com/afs/come.php?id=84&cid=53601&ctgid=18&atype=1

