
10 tipov pre tvoj 

FOREX úspech 



NIEKOĽKO SLOV NA ÚVOD 
 

Už to, že čítate tieto riadky, dokazuje, že to s 

forexom myslíte vážne a chcete v tejto oblasti 

na sebe pracovať. A to je základ. Bez 

vzdelávania sa a získavania skúseností je 

obchodovanie skôr „gamblingom“, v ktorom 

môžete prísť úplne o všetko. 

 

Moje meno je Dušan Hruška a obchodovaniu na 

burze sa venujem od roku 2010. Ako študent na 

Ekonomickej fakulte som najprv začínal s 

obchodovaním akcií a ETF fondov, neskôr som 

prešiel na forex, kde som zostal dodnes.  

 

Forex mi ponúkol to, čo mi pri akciách chýbalo. 

Dá sa tu obchodovať 24 hodín denne, je tu 

bohatá likvidita (forex je najväčší finančný trh 

na svete) a mojim nákladom je iba spread, 
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Pár poznámok  
 

V prípade, že Vám pri čítaní 
tohto eBooku napadnú 

akékoľvek otázky, neváhajte 
ma kontaktovať na adrese: 

info@skolaforexu.sk 
 

Prosím rešpektujte, že 
napísanie tohto eBooku mi 
dalo dosť práce. Obsah je 

chránený autorským zákonom 

a jeho šírenie je 
zakázané. 

 
UPOZORNENIE 

 
Všetky informácie v tomto 
e-booku sú určené len k 

študijným účelom a neslúžia 
ako konkrétne obchodné 

odporúčania. Autor a 
prevádzkovateľ webu 
skolaforexu.sk nie je 

zodpovedný za žiadne 
obchodné rozhodnutia a 

pokyny čitateľov. 



pričom pi obchodovaní s akciami a ETF som platil províziu pri nákupe a taktiež 

aj pri predaji inštrumentu.  

 

Keďže teraz čítate tento e-book, zrejme ste s forexom začali, prípadne chcete 

začať. A možno si hovoríte, na čo mi bude nejakých 10 tipov? Veď som si o tom 

niečo našiel na nete a už všetko viem, idem na to. 

 

Odpoveď je jednoduchá: Podľa štatistík až 95 % obchodníkov zlyhá počas 

prvého roka. Aby ste nepatrili k tejto drvivej väčšine, ale zvýšili svoje šance 

uspieť a zaradiť sa medzi úspešných 5 %, ktorí z forexu žijú, na začiatok s vami 

podelím o 10 rýchlych tipov, ktoré som zhrnul na základe mojich 

niekoľkoročných skúseností s tradingom.  

 

Čím skôr si tieto body uvedomíte, tým menej prešľapov na forexe spravíte.  

Verím, že vám v začiatkoch pomôžu pochopiť, o čom forexový trh je a ako sa 

na ňom pohybovať. 
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1. NAJPRV SA VZDELÁVAJ 
 

Ak chce niekto začať s obchodovaním na forexe a položí 

mi otázku „kde začať“, bez zaváhania mu odpoviem, aby 

si o tomto trhu čo najviac naštudoval. Pokiaľ o forexe 

nemáte „žiadnu páru“, je dobré zoznámiť sa so 

základnými pojmami (pip, spread, lot, páka, platforma..) 

naučiť sa, ako čítať grafy, pochopiť technickú analýzu a 

podobne.. 

 

Ale pozor – určite sa nebiflite teóriu a poučky, to nie. 

 

Snažte sa forexu porozumieť a učte sa praktické veci, 

ktoré si zároveň hneď otestujete v obchodnej platforme. 

Naučte pracovať s obchodnou platformou, čo najviac 

pracujte s grafom, analyzujte sviečky, zakreslujte si 

supportné/rezistentné úrovne, trendové čiary, cenové 

formácie atď.. 

K dispozícii dnes máme internet a s ním aj množstvo 
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So spoznávaním 

forexu môžeš začať 

aj na 

našom webe: 

www.skolaforexu.sk 
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Forex 
akadémia 

http://www.skolaforexu.sk/
https://skolaforexu.sk/fx-akademia/


materiálov, či už sú to rôzne forexové weby, webináre 

od brokerov alebo videá na YouTube. Nebojte sa pýtať skúsenejších, ktorí majú 

s forexom  reálne skúsenosti a ziskovo obchodujú. 

 

Prípadne môžeš využiť môj ucelený videokurz s názvom FOREX TRADER,  

v ktorom ťa s forexom zoznamujem od A po Z.  

 

>>> Viac o tomto kurze sa dozvieš tu <<< 
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https://skolaforexu.sk/premium/


2. DEMO NIE JE REAL 
 

Už viackrát som počul niečo ako:  

 

„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 cien a grafy, ale nenasimuluje 

vám emócie a psychológiu.. Výsledkom je, že 

obchodníci majú nerealistické očakávania. 

 

Majte na pamäti, že obchodovanie na cvičnom 

demo účte nerovná sa živé obchodovanie. Strata 

1000 EUR na demo účte s vami ani nepohne, no 

strata 1000 EUR na živom účte už s vami čo to 

narobí. 
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V čom ti DEMO 
pomôže? 
 
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. 

Demo účet 

https://www.robomarkets.cz/forex-trading/trading/demo/?a=sssn
https://www.robomarkets.cz/forex-trading/trading/demo/?a=sssn
https://www.robomarkets.cz/forex-trading/trading/demo/?a=sssn
https://www.robomarkets.cz/forex-trading/trading/demo/?a=sssn
https://www.robomarkets.cz/forex-trading/trading/demo/?a=sssn
https://www.robomarkets.cz/forex-trading/trading/demo/?a=sssn


Stáva sa veľmi často, že začínajúci 

obchodníci vstupujú na trh bez akéhokoľvek 

obchodného plánu.  Prichádzajú na trh a 

nakupujú/predávajú len na základe svojich 

domnienok, držia obrovské straty a čakajú, 

že sa to „otočí“. To je samozrejme obrovská 

chyba.  
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Bez kvalitnej forex stratégie (plánu) nepoznáme odpovede na množstvo 

dôležitých otázok, ako: 

 

• Na základe akej analýzy budem vstupovať do obchodu? 

• Ako sa zachovám, ak sa trh začne pohybovať v opačnom smere? Kedy z 

otvorenej pozície vystúpim? 

• Čo spravím, ak sa trh bude vyvíjať v môj prospech? 

• Na akých timeframoch a menových pároch budem obchodovať?  

• Akú stratu budem akceptovať na obchod, prípadne na celý účet? 

3. MUSÍŠ MAŤ STRATÉGIU 

www.skolaforexu.sk 



Základom úspechu vo forexe je mať kvalitnú stratégiu (obchodný plán) a 

samozrejme ho aj dodržiavať, k čomu je potrebná disciplína. 
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4. DÔLEŽITOSŤ DISCIPLÍNY 

Čo z toho, že máš „vymakanú“ forex stratégiu, keď ju vôbec nedodržiavaš?  

Už dávno si mal zobrať zisk a vystúpiť z obchodu, no zrazu si nahováraš – 

pôjde to stále hore, počkám a zarobím viac. V priebehu pár sekúnd sa ale trh 

otočí a teba vystopuje. 

 

Alebo opačne, z obchodu si mal vystúpiť a zobrať menšiu stratu no neustále si 

posúvaš stop loss?  „Veď sa to otočí“, nahováraš si.  

Tvoja strata bola len 2% z účtu, teraz je to už 15%, o pár hodín 40%.. 

 

To, čo uvádzam, je klasickým 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 (stratégie). Disciplinovaný 

trader má jednoduchú a otestovanú stratégiu, nepodstupuje zbytočné riziko, 

dokáže kontrolovať svoje emócie, nepodlieha strachu a chamtivosti a ani pri 

veľkých ziskoch nestráca chladnú hlavu. 
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5. NAUČ SA 
AKCEPTOVAŤ STRATY 
 

Ak máte za sebou prvé začiatky vo 

forexe, zrejme to poznáte: „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 viac v mínuse: -3%, -17%,  

-35%, -60%!!! 
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Samozrejme, disciplinovanému obchodníkovi takéto niečo nehrozí. Namiesto 

toho, aby sa pozeral, ako mu obchod čoraz viac „krváca“, má premyslený 

systém a dokáže akceptovať straty. 

 
6. POUŽÍVAJ STOP-LOSS 
 

Na vyššie uvedený bod nadväzuje ďalší tip, a to používajte stop loss.  Ak 

otvoríte obchodnú pozíciu, napr. nakúpite EUR/USD a necháte ju len tak 

 



Voľne plynúť bez zadané SL, vystavujete svoj 

účet maximálnemu riziku. Ráno nakúpite 

EUR/USD na cene 1,2560, no večer to po 

nečakaných udalostiach môže byť 1,2405, čiže 

pokles o viac ako 150 pipov. 

 

Používajte preto stopku - je lepšie mať 

niekoľko zanedbateľných strát, ako jednu 

veľkú, ktorá váš účet „zruinuje“.  Majte na 

pamäti, že bez stop-lossu riskujete 100 % 

svojho kapitálu. 
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HLAVNÉ 
MENOVÉ PÁRY 

 
EUR/USD 
GBP/USD 
AUD/USD 
NZD/USD 
USD/JPY 
USD/CHF 
USD/CAD 

7. JEDEN – DVA MENOVÉ PÁRY 
 

Začínate obchodovať. Nemáte za sebou ani prvý obchod a už premýšľate, aké 

všetky meny začnete sledovať a obchodovať.  

 

Treba si ale uvedomiť, že viac menových párov = 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?   



8. DRŽ SA JEDNODUCHOSTI 
 

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. Pamätajte, že menej = 

viac. Nehľadajte svätý grál tým, že použijete 8 

indikátorov, pričom polovica bude hovoriť „SELL“ a 

druhá polovica „BUY.“  

 
9. Pozor na fundamenty 
 

Aj keď zrejme budete pri obchodovaní využívať 

najmä technickú analýzu, je dobré, aby ste mali 

prehľad aj o fundamentoch a dianí vo svete, k 

čomu slúži ekonomický kalendár (viď vpravo). 

Len si to predstavte: obchodujete americký dolár 
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EKONOMICKÝ 

KALENDÁR 

 

V ekonomickom kalendári 

nájdeme aktuálne ako aj 

predošlé hodnoty rôznych 

ekonomických 

ukazovateľov, ako napr. 

maloobchodné tržby, 

priemyselná produkcia, 

index nákupných 

manažérov či rozhodnutie 

centrálnych bánk o 

úrokových sadzbách 

(jeden z najsledovanejších 

fundamentov). 
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a pritom ani netušíte, že dnes americká centrálna banka (FED) rozhoduje o 

úrokových sadzbách. Centrálna banka nečakane zníži sadzby a trhom to 

poriadne zatočí, pričom nebudete mať ani potuchy, čo sa vlastne deje. 

 

Aby ste mali prehľad o zasadnutí centrálnych bánk a o ekonomických dátach, 

sledujte ekonomický kalendár. 

 
10. NEEXISTUJÚ ŽIADNE SKRATKY 
 

Mnoho nováčikov sa mylne domnieva, že na forexe môžu zbohatnúť bez 

skúseností, rizika a obetovaného času na učenie sa. 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 ako každé iné podnikanie – 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. Treba zbierať 

skúsenosti, trénovať disciplínu a zlepšovať svoju stratégiu. 



 
... aký je ďalší krok? 

 
 

Ak chceš dostávať viac informácií o forexe, neváhaj sledovať stránku 

www.skolaforexu.sk ako aj FANPAGE na Facebooku. 

 

Cez link nižšie si môžeš vyskúšať DEMO účet 

a zoznámiť sa tak s obchodnou platformou 
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Vyskúšať demo účet 

https://www.facebook.com/skolaforexu/
https://www.facebook.com/skolaforexu/
https://www.facebook.com/skolaforexu/
https://www.robomarkets.cz/forex-trading/trading/demo/?a=sssn
https://www.robomarkets.cz/forex-trading/trading/demo/?a=sssn
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Upozornenie 

 

Informácie, ktoré sa nachádzajú v tomto e-booku, sú výhradne určené pre 

študijné účely. V žiadnom prípade neslúžia ako konkrétne investičné či 

obchodné doporučenie. Autor ani poskytovateľ informácií na stránke 

skolaforexu.sk nie je zodpovedný za konkrétne rozhodnutia 

čitateľov/užívateľov. 

 

Myslite na to, že CFD ako pákový finančný nástroj môže mať za následok stratu 

časti alebo celého kapitálu na obchodnom účte. Pri obchodovaní s CFD 

dochádza u 70%-90% účtov retailových investorov k vzniku finančnej straty. 

Mali by ste preto zvážiť, či rozumiete, ako CFD funguje a či si môžete dovoliť 

vysoké riziko straty vašich peňazí. 


