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1. Úvod
Vážený Crypton partner,
ak začínate čítať tieto riadky, tak už teraz ste víťazom, pretože táto Biblia Obchodníka
je na viac ako čítanie len na jeden večer.
Na trhu sa nachádzajú rôzne spoločnosti, ktoré sú zamerané na MLM. Každá spoločnosť
má svoju kultúru a odporúčania ako robiť marketing. Každý obchodník má iný postoj k
obchodu a inú predstavu o marketingu. Táto Biblia bola vytvorená skupinou skúsených
obchodníkov s niekoľkoročnou praxou s cieľom priniesť ti tie najlepšie príklady, tipy,
skúsenosti a odporúčania.
V biblii obchodníka sme sa zamerali na témy uvedené v obsahu. Vnímame ich ako
nevyhnutnú súčasť vedomostí, ktoré každý obchodník Crypton Digital musí ovládať.
Biblia Obchodníka je základ každého úspešného obchodníka, predtým ako sa
rozhodnete osloviť nových partnerov tak sa s ňou musíte oboznámiť. Nezabudnite, akokoľvek
ste skúsený obchodník, tak ak vám táto Biblia dá čo i len jedinú užitočnú informáciu, ktorá vám
pomôže uzavrieť obchod, tak naozaj to malo zmysel prečítať to až do konca.
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2. História peňazí
Za prvý vývojový stupeň peňazí sa považujú komoditné peniaze. Vzácne tovary sa v
rozličných krajinách odlišovali, išlo najmä o meď kožušiny, obilie, dobytok, plátno, mušle.
Nevýhodou týchto výmenných prostriedkov bola nedeliteľnosť, obmedzená trvanlivosť ťažká
skladovateľnosť. Drahé kovy ako zlato a striebro sa začali používať až neskôr. Výhodou týchto
kovov je, že aj v malom množstve dokážu mať vysokú hodnotu a postupne sa stávali
uznávaným prostriedkom výmeny.
Prvé razené mince sa objavili približne v 7. storočí pred našim letopočtom a boli razené
prevažne zo zliatiny zlata a striebra. Rýdzosť a hmotnosť bola stanovená a na rube bol vyrazený
znak vydavateľa. Monometalizmus sa dostal do popredia následkom prílevu drahých kovov zo
zámoria čo malo dopad na zníženie ich hodnoty. Koncom 19. storočia sa vo väčšine štátov
zaviedol tzv. zlatý monometalizmus, to znamená, že mince sa razili iba zo zlata alebo jeho
zliatin.
Čína sa uvádza ako krajina, kde sa prvýkrát objavili papierové peniaze. Anglickí zlatníci
za prostriedok výmeny v Európe zaviedli papierové poukážky. Prvé bankovky sa v Európe
začali vydávať až vo Švédsku v 17. storočí. Právo vydávať peniaze sa redukovalo a mohla ich
vydávať len centrálna banka. V roku 1971 sa americký dolár prestal kryť drahými kovmi,
neskôr to zaviedli aj iné národné meny.
Vývoj peňazí zapríčinil ukladanie peňažnej hodnoty do technického zariadenia
následkom čoho vznikli elektronické peniaze. Elektronické peniaze predstavujú peňažnú
hodnotu uchovanú elektronicky, čo predstavuje nárok voči vydavateľovi, ktorý peňažné
prostriedky prijal na vykonávanie finančných transakcií pre iné právnické alebo fyzické osoby.
Neustály vývoj a inovácie v oblasti technológii v bankovníctve prinieslo zavedenie nových
nástrojov finančníctva čo predstavuje najmä automatizované spracovanie platobného styku a
formy zúčtovania. Moderné formy peňazí ako elektronické peniaze zakódované v počítačoch
alebo platobné karty postupne nahrádzajú papierové peniaze v bežnom platobnom styku.
Elektronické peniaze priniesli do bankovníctva mnoho výhod ako rýchlosť transakcií bez
fyzického kontaktu, spoľahlivosť a informatívnosť.

3. Vývoj, pokrok a ekonomická situácia
Pokrok ľudstva si môžeme všimnúť už len v prvej kapitole v Histórii peňazí. Doba
hospodárska a priemyselná dávno skončila. Všetko sa digitalizuje a tým sa to aj zjednodušuje.
Ale je to naozaj tak?
Pozrime sa na nasledujúce pokroky alebo katastrofy, názor si spravte sami:
3. 1 Pokrok v autách
Prvý benzínový automobil na svete vyrobili na území dnešného Nemecka v roku 1885.
Prvé autá sveta mali obmedzenú povolenú rýchlosť a musel ísť s nimi konský sprievod z dôvodu
bezpečnosti. Zaujímavosťou je, že teraz ak ide auto 200km/h tak je to úplne normálne. Prešlo
už viac ako 130 rokov a pokrok je naozaj viditeľný.
3. 2 Vývoj počítačov, internetu, telefónov, sociálnych sietí
Internet:
V roku 1987 bolo pripojených v sieti 27 000 počítačov.
V roku 1996 bolo pripojených na internet 55 miliónov ľudí.
V roku 2018 bolo pripojených na internet viac ako 4 miliardy ľudí.
Čo sa týka počítačov alebo telefónov, tak tu môžete vidieť obrovský vývoj. Od vzniku
spoločnosti Apple v 1976 a Microsoft v 1975 sa toho naozaj veľa zmenilo. Počítače resp. už
skôr notebooky a telefóny sú súčasťou takmer každej domácnosti. Ak sa zamyslíš nad týmto
vývojom, čo sa udialo, ako nám to zjednodušuje život je to priam až neuveriteľné, že sa to
rozvinulo iba za 35 rokov! Súčasné sociálne siete vlastnia veľké množstvo osobných
informácií, kde môže nastať k ich zneužitiu. Facebook v súčasnosti čelí obvineniam zo
zneužitia dát užívateľov. Dáta užívateľov môžu byť zneužívané na marketingové, politické, ale
i nezákonné účely.
3. 3 Digitalizovanie administratívnych úkonov na úradoch
Myslíme si, že tento bod je tiež veľmi pokrokový pre mladú generáciu, ale čo
stredná a staršia generácia? Dane, evidencia, dotácie, kontroly, zdravotná a sociálna poisťovňa
atď. Stále viac a viac úkonov sa digitalizuje a pre tieto staršie generácie ľudí je to obrovský
problém. Možno máš nepríjemnú osobnú skúsenosť s novými technológiami aj ty, ale ak nie
tak pravdepodobne tvoji príbuzní, priatelia sa ti posťažovali, že majú problém napr. so zapnutím
počítača, poslaním emailu, prihlásením sa do portálu.
3. 4 Banky, znižovanie hotovosti, digitalizácia
Rušenie vkladných knižiek z dôvodu vysokej nákladovosti pre banku. Napr. len klienti
Slovenskej Sporiteľni spravia viac ako 100 000 transakcií mesačne pomocou vkladnej knižky.
Bankomaty na Slovensku už vydávajú väčšinou maximálne 50 eurové bankovky a majú
nedostatok peňazí. Prečo je to tak? Vo Fiobanke si v prípade výberu nad 1500 € musíte
nahlasovať výber 1 deň dopredu. Evidencia klientov, hypotéky a všetky informácie o klientoch
sa za posledné roky presúvali z offline prostredia do online prostredia. Zlepšovanie

elektronického bankovníctva. Tatra banka Vás dokonca aj sleduje, čo za posledný mesiac ste
nakupovali.
Možno tieto kroky zabezpečujú lepšiu efektivitu pre banky, ale v konečnom dôsledku
pre Teba to znamená väčšie obmedzenia a takmer žiadnu slobodu.
3. 5 Zrušenie zlatého štandardu a začiatky hospodárskych kríz
V roku 1971 americký prezident Nixon zrušil zlatý štandard. Zlatý štandard je menový
systém, ktorý umožňuje štátu tlačiť peniaze do výšky svojich zlatých rezerv.
Zlatý štandard ako menový systém bol oveľa funkčnejší a stabilnejší ako "dolárový systém".
Súčasný menový systém je ovplyvňovaný najviac americkým FEDom a môže mať
katastrofálne následky. Po vzore FEDu s kvantitatívnym uvoľňovaním pokračuje aj ECB a v
roku 2015 spustila 60 miliárd € mesačne do ekonomiky. Cieľom kvantitatívneho uvoľnenia je
zvýšenie inflácie, ozdravenie ekonomiky a zvýšenie kúpyschopnosti.
Je tento systém účinný? alebo sa snažíme iba odvrátiť neodvratné?

Ekonómovia v minulosti tvrdili, že súčasný stav ekonomiky nemôže nikdy nastať.
Napriek tomu nepravdepodobná teória sa stala realitou a ekonomiky sú naďalej umelo
udržiavané súčasnými politickými vládami. Súčasný menový systém poskytuje obrovský
priestor k ekonomickým cyklom. Celosvetová hospodárska kríza v roku 2008 vyvolaná USA
z roku 2007. Prečo musí prísť kríza? Je to naozaj nevyhnutné? Dôvodom je i DEBT to GDP
ratio.
Pomer štátnych dlhov k HDP (Debt to GDP ratio) Čo je to HDP?
Hrubý domáci produkt je hodnota všetkých finálnych výrobkov a služieb vyrobených
na území daného štátu za sledované obdobie (spravidla za rok).

Dáta v grafe sú uvedené zo dňa 9.5.2018. Celosvetový dlh dosiahol dňa 13.12.2018
$184 biliónov dolárov, teda $86,000 na osobu.
Porovnanie dlhu medzi rokmi 2012 a 2018. Za týchto 6 rokov štátny dlh narástol v
140 krajinách zo 186 krajín na celom svete.
Čo to všetko znamená? Štáty nie sú schopné svoje HDP (výrobu produktov) zvyšovať
rýchlejšie ako štátny dlh.
Zaujímavé výroky a postrehy:
„Proces, ktorým banky vytvárajú peniaze je tak jednoduchý, že ho mozog odmieta.“
John Kenneth Galbath – ekonóm
„Zo všetkých vynálezov na klamanie pracujúcich ľudí, žiadny nebol efektívnejší než,
papierové peniaze.“ Daniel Webster
„Fiat peniaze sú dôvodom inflácie a množstvo, ktoré ľudia stratia v kúpnej sile je
množstvo, ktoré od nich bolo odobrané a presunuté vláde.“ G. Edward Griffin
"Centrálne bankovníctvo skresľuje ceny všetkého a trh prestáva fungovať."
Roland Ižip

Zhrnutie:
Niektorí ľudia vnímajú ľudský pokrok aj ako katastrofu a to práve preto, lebo doba ide
veľmi rýchlo dopredu a nestíhajú sa jej prispôsobiť. Dnešní dôchodcovia počas mladosti
nepoznali internet, počítače, telefóny, platobné karty, emaily, elektronické bankovníctvo a keď
išli po ceste tak nemuseli dávať taký veľký pozor, pretože nebolo toľko áut na cestách.
Generácia vo veku od 20r - 30r sú väčšinou veľmi zdatní ľudia v súčasných
technológiách, ale začína byť už citeľné, že najnovšie vychytávky sa dokážu naučiť ľudia
hlavne pod 20r. Či už je to pokrok v technológiách alebo v ekonomike tak ho nezastavíme,
musíme sa vzdelávať a využiť informácie vo svoj prospech.
Po základných faktoch, ktoré ste sa dočítali sú jasné dve veci:
1. Sledovanie a obmedzovanie ľudí sa zo dňa na deň zväčšuje
2. Ďalšia hospodárska kríza je nevyhnutná práve kvôli HDP a štátnym dlhom
Na vyriešenie súčasných problémov v ekonomikách je minimálna šanca k vráteniu sa
k peniazom krytým zlatom. Prečo je to nepravdepodobné? Bolo by to veľmi nákladné a zložité,
negatív je viacej ako pozitív a preto žiadni súčasní politici sa nechcú do toho pustiť a bublinu
nafukujú ešte viac.
Vďaka technologickému pokroku sme sa dostali na počiatku hospodárskej krízy v roku
2008 ku kryptomenám. Práve kryptomeny sú jednou z pravdepodobných alternatív na zmenu
súčasného menového systému, v ktorom banky tlačia nekryté peniaze. Kryptomeny majú
obrovský potenciál vyriešiť súčasné ekonomické problémy.

4. Kryptomeny, blockchain, mining, Satoshi Nakamato, Bitcoin
Základné pojmy:
4. 1 Blockchain
O blockchaine sa hovorí, že je jedným z najväčších vynálezov 21. storočia. Blockchain
je verejná účtovná kniha, ktorá zaznamenáva všetky uskutočnené transakcie. Vďaka tejto
novinke sa technológia posunie značne dopredu. Jedným z produktov blockchainu je aj
“Kryptomena”, ktorá bude slúžiť ako platobný systém budúcnosti. Blockchain má široké
využitie v budúcnosti, jeho možnosti a skutočný potenciál však ešte nie je úplne známy. (Vďaka
tejto technológii sa zníži korupcia, zjednoduší účtovníctvo, zrýchlia transfery na celom svete).
Blockchainov môže byť viacero a každý z nich má iné benefity.

Zdroj: https://www.blockchain.com/explorer

4. 2 Čo je to kryptomena?
Kryptomena je elektronická mena, ktorá využíva prvky vednej disciplíny nazývanej
kryptografia. Kryptografia je veda z druhej polovice 20. storočia, ktorá je založená na
princípoch matematiky a informatiky. Práve kryptografia zabezpečuje v kryptomenách
bezpečnú komunikáciu a transfery.
Pod pojmom digitálna mena si mnoho ľudí predstavuje elektronické peniaze na účtoch
v bankách tzv. bezhotovostné peniaze. Kryptomeny sú však na rozdiel od bezhotovostných
peňazí decentralizované, nemá nad nimi dohľad žiadna banka ani štát.
Vlastnosti kryptomien:
• Nenávratná – z dôvodu decentralizácie, každá schválená transakcia už nemôže byť
zrušená. Na rozdiel od bankových transakcií, kde je možné do určitej doby požiadať
sprostredkovateľa o zrušenie transakcie. Ak sa odosielateľ pomýli a odošle transakciu,
chybu už neopraví a dané prostriedky sú nenávratne preč.
• Anonymná – Kryptografia vytvára kryptomenové účty a transakcie bez reálnych identít
– teda anonymné. Každá kryptomenová adresa je tvorená z 26 až 35 alfanumerických

•

•

znakov. Každá uskutočnená transakcia v kryptomenách je síce zaznamenaná a verejná,
ale nie je možné zistiť, kto danú transakciu uskutočnil, z toho dôvodu, že pri
kryptomenovej adrese sa nenachádza identita odosielateľa alebo prijímateľa.
Rýchla a celosvetová – Kryptomenové transakcie sú nezávislé od fyzickej vzdialenosti
odosielateľa a prijímateľa. Transakcie zabezpečuje počítačová sieť, ktorá umožňuje
uskutočnenie presunu prostriedkov takmer okamžite.
Zabezpečená – Kryptomeny sa nachádzajú v sieti kryptografického verejného kľúča.
Na uskutočnenie transakcie je však potrebný súkromný kľúč, ktorý má iba majiteľ a iba
on na základe tohto kľúča môže daný prevod uskutočniť. Nezmeniteľné vlastnosti
kryptografie zabraňujú k narušeniu či k zneužitiu týchto kľúčov.

Momentálne existuje 2086 kryptomien (5.1.2019). Niektoré kryptomeny pracujú na
vlastnom blockchaine a iné zase využívajú blockchain väčších kryptomien. V budúcnosti
nastanú rôzne regulácie a následne legalizácie a vzniknú aj štátne kryptomeny. Môžeme
predpokladať, že prežijú iba kryptomeny, ktoré budú mať skutočné využitie. Kryptomenu
môžeme definovať ako digitálne platidlo alebo aj ako “kúsok” firmy, ktorý pracuje na určitej
technológii (e to porovnať so spoločnosťami ako Apple alebo Tesla, ktoré emitujú akcie, avšak
kryptomenové spoločnosti emitujú kryptomeny).

4. 3 Význam kryptomien
Kryptomeny sú novým vynálezom na rozhraní niekoľkých vied. Kombinujú poznatky
z oblasti peňazí, open-source softvéru, distribuovaných sietí, kryptografie a mnoho ďalších.
Súčasný peňažný systém trpí množstvom problémov, medzi ktoré patrí aj nemožnosť menovej
konkurencie a tým aj náchylnosť k jeho pádu, kríze či hyperinflácií. Kryptomeny postupne
dokazujú to, že reforma peňažného systému nepríde zhora zo strany štátov a vlád, ale naopak
zdola, zo strany ľudí. Ide o vzrušujúcu oblasť, ktorá pred pár rokmi ešte vôbec neexistovala.
Kryptomeny sa za svoju krátku dobu existencie stali predmetom všeobecnej diskusie,
so svojimi hlasitými zástancami a mnoho ešte hlasitejšími odporcami a kritikmi.
Vznik kryptomien predpovedal aj nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu Milton
Friedman. V roku 1999 sa v televíznom interviewu zmienil o tom, že jedna vec, ktorá tu stále
nie je, ale bude, sú spoľahlivé digitálne peniaze. Metóda, ktorá zabezpečí presun prostriedkov
prostredníctvom internetu z bodu A do bodu B.
4. 4 Bitcoin
Satoshi Nakamoto, otec prvej kryptomeny Bitcoin, v roku 2008 definoval Bitcoin ako
elektronický hotovostný peňažný systém, ktorý by umožňoval platby peer-to-peer, čiže platby
poslané jednou stranou druhej strane bez využitia dôveryhodnosti tretej strany v podobe
finančnej inštitúcie.
Bitcoin je digitálna mena, zakladajúca sa na decentralizácii, ktorú vytvoril anonym
známy pod pseudonymom Satoshi Nakamoto. Počítačová sieť tvoriaca Bitcoin je založená na

peer-to-peer komunikačnom režime. Označenie kryptomena sa v tejto oblasti používa z dôvodu
využívania kryptografie. Samotný bitcoin nemá hmotnú podobu, ide len o akýsi odtlačok
informácie uložený na konkrétnej bitcoinovej adrese. Vlastník bitcoinu zdieľa informácie o
svojom majetnom práve na držbu bitcoinu na sieti blockchain, kde sa všetky tieto informácie
ukladajú. Bitcoin sa teda nenachádza ako súbor priamo v počítači, ako si veľa laikov myslí, ale
priamo na sieti blockchain.
4. 5 História Bitcoinu
Začiatkom novembra 2008 sa na jednom kryptografickom mailing liste objavil mail s
priloženým PDF súborom od užívateľa s menom Satoshi Nakamoto. Tomuto dokumentu však
nikto nevenoval veľkú pozornosť. Len deväť stranový PDF súbor s názvom „Bitcoin: A Peerto-Peer Electronic Cash System“ v preklade: „Bitcoin: Klient – Klient Elektronický hotovostný
peňažný systém“ mal obsahovať podrobný návrh riešenia architektúry peňažného systému bez
použitia tretej strany. Samotná technická kvalita navrhovaného protokolu založeného na
kryptografii v skutočnosti predstavovala monumentálny prielom v oblasti technológii a
peňažného systému. Po týždňových diskusiách na mailingovom fóre sa dňa 3. januára 2009
Satoshi Nakamoto rozhodol spustiť funkčný protokol bitcoinu a na jeho počítačovom výkone
začal riešiť prvé algoritmy – hashe a tým aj vznik prvého blocku v sieti blockchain. Tento blok
sa považuje za matku blockchainu a nazýva sa aj ako „Genesis Block“.
V prvých týždňoch Satoshi celú sieť prevádzkoval skoro sám, z toho dôvodu za jeho
výpočtový výkon riešenia algoritmov dostával odmenu približne 7200 bitcoinov denne až 216
000 BTC mesačne. Postupom času sa do systému svojim výpočtovým výkonom zapájali aj iní
ťažiari a vyťažené odmeny si museli rozdeľovať. Predpokladá sa, že Satoshi Nakamoto má na
svojom konte vyťažených približne 1,1 milióna bitcoinov.
Aj napriek márnym snahám o vypátranie identity alebo falošným pokusom o zhrabnutí
slávy podvodníkov, ktorí sa chceli priživiť na tomto mene, je dodnes identita Satoshiho
Nakamota neznámou záhadou. Satoshi projekt Bitcoin zanechal spolupracujúcej komunite na
mailingovom fóre a úplne sa odmlčal v roku 2011 zmietol zo sveta svoju anonymnú identitu.
Bitcoinová komunita sa domnieva, že pod týmto pseudonymom sa môže ukrývať či už
jednotlivec, alebo organizovaná hackerská skupina.
Kryptomeny sú naprogramované tak, aby postupom času boli do siete pridávané nové
mince. Bitcoin vzniká ťažobnou metódou Proof-of-Work, to znamená, že na jeho postupné
uvoľňovanie do siete je potrebný výpočtový výkon. Obmedzený počet bitcoinov je na počet 21
miliónov (konkrétne 20 999 999,976) stanovuje to, že po vyťažení všetkých blokov a uvoľnení
všetkých mincí do obehu sa na rozdiel od fiat meny nebudú ťažiť-raziť nové mince. To
zabezpečuje, že mena nepodlieha inflácií.
Postupné pridávanie mincí do obehu navrhol tvorca kryptomeny bitcoin Satoshi Nakamoto.
Rozvrh uvoľňovania bitcoinov do obehu sa zabezpečuje prostredníctvom ťažby nových blokov.
Za vyťaženie bloku dostávajú ťažiari odmenu v podobe nových mincí.

V tabuľke je zobrazený rozvrh uvoľňovania bitcoinov do siete. Od roku 2009, keď
Satoshi začal ťažiť prvé bloky, bola odmena matematicky nastavená na 50 bitcoinov za jeden
vyťažený blok. Takýmto matematickým radom sa pri každom vyťaženom bloku (približne
každých 10 minút) uvoľňujú nové mince do obehu. Vzhľadom na rozvrhové uvoľňovanie, sa
pri vyťažení každých 210 000 blokov odmena znižuje o polovicu, čo je približne zníženie
odmeny každé 4 roky. V roku 2013 sa takto odmena za vyťažené bloky znížila len na 25
bitcoinov za vyťažený blok. V súčasnosti sa rozvrhové uvoľňovanie nachádza v tretej fáze, čiže
od roku 2017 je odmena za vyťažený blok už len 12,5 bitcoinu a dnes je v obehu približne 16,9
milióna bitcoinov. Ďalšia štvrtá fáza zníženia odmien príde v roku 2021 a odmena za blok bude
6,25 bitcoinu. Posledný bitcoin sa takto vyťaží až v roku 2140, avšak už od roku 2021 bude
viac ako 90 % bitcoinov v obehu.

4. 6 Mining
Niektoré kryptomeny vznikajú ťažením. Pod pojmom ťaženie si môžeme predstaviť
využívanie počítačového výkonu s cieľom vypočítať matematické algoritmy/príklady.
Odmenou za správne vypočítanie je zlomok kryptomeny.

Niektorí odborníci z oboru IT a kryptografie sa vyjadrujú, že kryptomeny, ktoré sú ťažiteľné sú
tie pravé kryptomeny. Výhodou týchto kryptomien je, že majú komunitu minerov, ktorá ich
podporuje.
Na rozdiel od klasickej meny, označovanej aj ako fiat mena, ktorá je vydávaná do obehu
centrálnymi bankami, kryptomeny vznikajú ťažením – dolovaním alebo z angličtiny tzv.
mining. Fiat mena nemá presne stanovený počet mincí a bankoviek, preto ich emisiou hodnota
peňazí klesá, dochádza k inflácii. Kryptomeny majú presne stanovený počet, koľko mincí môže
byť v obehu, preto sa o kryptomenách hovorí ako o deflačnej mene. Emisiou nových mincí do
obehu ich hodnota neklesá, naopak môže rásť.
Ťaženie predstavuje zložitý matematický systém, ktorý spočíva v tom, že sila
výpočtových zariadení zapojených v decentralizovanej sieti počíta kryptografický problém
prostredníctvom hashovacej funkcie, ktorá je potrebná na potvrdenie čakajúcich transakcií v
tejto sieti. Na mining je potrebná vysoká výpočtová sila hardvérového zariadenia a môže sa
uskutočňovať prostredníctvom výkonu procesora (CPU) alebo výkonnejších grafických kariet
(GPU). Výsledky ťažby sú bloky obsahujúce aj odmenu pre ťažiarov v podobe novej mince a
zapisujú sa do siete blockchain.
Princíp ťaženia kryptomien spočíva vo využívaní výkonnej počítačovej siete, ktorá rieši
zložité matematické algoritmy. Každým vyriešeným algoritmom je tzv. baník (z angličtiny
„miner“) odmenený v podobe nových mincí v obehu v rámci pravidiel, ktoré uznávajú
užívatelia siete.
Novú mincu v obehu získava ten, kto blok vytvorí podľa pravidiel siete. To pridáva
stimuly pre uzly, ktoré podporujú sieť a zabezpečujú tak rozdelenie mincí do obehu bez
existencie centrálnej autority k ich vydaniu. Zdroje, ktoré sú vynaložené na pridávanie nového
množstva v obehu, v tomto prípade to je výpočtová sila a elektrická energia, sú ťažiarom
kompenzované v podobe nových mincí, respektíve časti z nich, ktorá môže byť financovaná aj
z transakčných poplatkov. Počet kryptomeny založenej na protokole Proof-of-Work
(vysvetlené ďalej) má dopredu stanovený počet mincí v obehu. V prípade, že sa generovanie
nových mincí zvyšuje príliš rýchlo, náročnosť matematických algoritmov stúpa a je potreba
vyššieho výpočtového výkonu siete. Obtiažnosť siete sa nazýva z angličtiny „mining
difficulty“.
V prípade, že výpočtový výkon rastie a bloky v sieti blockchain pribúdajú podľa vopred
stanoveného času rýchlejšie, mining diffictulty sa zvýši. Naopak, ak sa bloky pripisujú
pomalšie, náročnosť matematických algoritmov klesne.
Merná veličina vyjadrujúca silu výpočtovej siete potrebnej na riešenie matematických
algoritmov sa nazýva hashrate, ktorá sa prepočítava na jednotku za sekundu – hash/s.

4. 6. 1 Proof-of-Work
Proof-of-Work, v preklade dôkaz o práci, predstavuje originálny a najviac používaný
prístup v distribuovanom konsenze s ktorým sa stretávame v kryptomenách a sieti blockchain.
V blockchaine sa takýto spôsob algoritmovania používa na potvrdenie a overenie všetkých
uskutočnených transakcií a zároveň vytvárania nových blokov. Je potrebné dbať na postupnosť
transakcií a zaraďovania ich do týchto blokov. Pri overovaní transakcií prostredníctvom

dokazovania prácou PoW sa používa technológia podobná zložitého kryptografického systému
Hashcash.
4. 6. 2 Proof-of-Stake
Metóda Proof-of-Stake, v preklade dôkaz o účasti, na rozdiel od metódy PoW
nevykonáva dokazovanie o práci a tým nepotrebuje výkonný hardvér, ktorý je považovaný za
nákladový a vysoko energeticky spotrebný. PoS je alternatívny spôsob overovania transakcií a
dosahovania distribuovaného konsenzu, ktorého účelom je riešenie algoritmov rovnako ako v
prípade PoW, ale cieľ je rozdielny. Za vyriešenie matematického algoritmu v metóde PoW je
odmenou nová minca pre minera, ktorý túto transakciu overil a vyriešil tak daný matematický
algoritmus. V metóde PoS je tvorca nového bloku vybraný deterministickým spôsobom v
závislosti jeho veľkosti podielu na celkovom množstve mincí v obehu. Odmena pre držiteľov
tohto podielu je rovnaký podiel na poplatkoch za uskutočnené transakcie v sieti danej
kryptomeny.

5. Sieťový Marketing – MLM
5. 1 Čo je to MLM?
MLM - nazývame ho aj ako viacúrovňový marketing (Multi-Level Marketing), sieťový
marketing alebo referenčný marketing. Jedná sa o marketingovú formu predaja. Spoločnosť,
ktorá má systém MLM predáva produkty alebo služby, čím skracuje distribučný reťazec na
minimum. Výrobca alebo dodávateľ služieb vytvára podmienky pre samostatné podnikanie
nezávislých marketérov. Tým vzniká viacúrovňová štruktúra, ktorá je účinnejšia a lacnejšia ako
klasický distribučný reťazec.
Príjmy účastníkov sú odvodené z viacúrovňového alebo binárneho kompenzačného
systému. Multi-Level Marketing (MLM) alebo sieťový marketing je právny obchodný model,
ktorý sa často nesprávne zamieňal s podvodnými pyramídovými hrami (tzv. Lietadlá).
Táto marketingová stratégia je najrozšírenejšou metódou odmeny predajcov. Marketéri
(predajcovia) získavajú províziu nielen za produkty, ktoré sami predávajú, ale sú odmenené aj
za predaje realizované inými predajcami, ktorých v minulosti priviedli do systému. Opakom je
tzv. SLM (Single Level Marketing), kde členovia získajú provízie iba za produkty, ktoré sami
predávajú.
Najznámejšie MLM spoločnosti na v Československu sú: Amway, LR, Herbalife, OVB,
PartnersGroup, Lyonees – Lyconet...

5. 2 Pyramídová hra - pyramída
Ak Vám niekto povie, po odprezentovaní produktov, že to je pyramída? Tak tento
človek, to môže myslieť dobre a pýta sa na princíp odmeňovania. Majú skúsenosti napr. s OVB
a vedia, že na taký princíp firmy fungujú.
Niektorí si zase myslia, že pyramídová hra je ponziho schéma napr. B.M.G Invest a
začnú to negatívne porovnávať s tým, čo ste mu odprezentovali. Na vyargumentovanie, že to
nie je ponziho schéma môžete použiť napr. Princíp prerozdeľovania peňazí v štáte Slovensko.
Do štátneho rozpočtu prídu peniaze, ktoré sa následne prerozdelia do jednotlivých
ministerstiev. Ministerstvo školstva ma určitý rozpočet, ktorý má k dispozícii a tieto peniaze
prerozdelí medzi jednotlivé základné, stredné a vysoké školy, ktoré sa následne prerozdelia aj
na platy učiteľov, zástupcov, riaditeľov a iných zamestnancov školy.

Ako ďalší príklad môžeme uviesť Tatra banku, kde sa zrealizuje obchod na pobočke
banky, to znamená zrealizuje ho pracovník banky čo má svoj fixný príjem. Zisk z obchodu sa
prerozdeľuje medzi pracovníkov banky, medzi manažérov, medzi krajských riaditeľov,
regionálnych riaditeľov a následne akcionárov.
V MLM je odmeňovanie spravodlivé, odmenu dostane iba ten kto sa na danom obchode
nejakým spôsobom podieľal. (Marketér môže spraviť obchod sám alebo ho spraví partner,
ktorého priviedol do štruktúry).
5. 3 Ponziho schéma
Výraz Ponziho schéma vznikol podľa Charlesa Ponziho. Je to označenie za podvodné
investičné operácie, kde sa vyplácajú výnosy z nových vkladov. Ponziho schéma nemá produkt
ani službu a jedná sa o nelegálny obchodný model.

6. Crypton Digital, SE
6. 1 O spoločnosti
Spoločnosť nesie oficiálny názov Crypton Digital SE. Je to Európska spoločnosť so
základným imaním 132 900 €. Hlavnou činnosťou spoločnosti je vytváranie technológií a
softvérov, ktoré sú súčasťou kryptomien a blockchainu. Na kryptomenovom trhu sa spoločnosť
CRYPTON DIGITAL objavila prvýkrát v auguste 2017. Smerovanie spoločnosti a štart firmy
bol veľkolepý vzhľadom na to, že rok 2017 bol veľmi hojný aj pre samotné kryptomeny.
Spoločnosť prišla ako prvá s inovatívnou myšlienku decentralizovaného miningu v
domácnostiach a minery obohacujú takmer 250 domácností. Firma je vlastníkom kryptofarmy,
ktorú má umiestnenú pri bioplynovej elektrárni, ktorá jej dodáva elektrickú energiu.
Postupom času sa tím spoločnosti rozrastá každým mesiacom a momentálne sa o
firemné zázemie stará už takmer 20 ľudí. Tím sa skladá z mladých a inovatívnych ľudí, ktorí
chcú spoločnosť neustále posúvať vpred. Technologický tím pracuje a inovuje služby a
produkty, ktoré sa poskytujú klientom. Hlavným cieľom je prinášať na trh také technologické
novinky, ktoré pomôžu a zjednodušia klientom prácu s kryptomenami.
Produkty sa distribuujú referenčným alebo sieťovým marketingom. Dbá sa na to, aby sa
vytvorilo silné zázemie a komunita v oblasti kryptomien. Každému klientovi a partnerovi
spoločnosť poskytuje i možnosť aktívne sa podieľať na rozvoji spoločnosti a to v podobe
budovania aktívneho obchodného tímu.
Technológia na kryptomenovom trhu sa hýbe naozaj veľkou rýchlosťou a preto je dnes
už nevyhnutné čo najrýchlejšie sa vedieť prispôsobiť tomuto rýchlo rozvíjajúcemu sa trhu.
Všetky produkty, ktoré sa distribuujú klientom sú jednoduché a dlhodobé. Momentálne v
ponuke Crypton Digital nájdete prevažne softvérové produkty.
6. 2 Vízia
Cieľom spoločnosti Crypton Digital je byť technologicko-obchodnou spoločnosťou.
Firma sa momentálne sústreďuje na technológiu blockchain a kryptomeny, ale nevylučuje, že
sa bude venovať i ďalším technológiám ako je napr. umelá inteligencia.
Vývojárske tímy sa budú sústreďovať hlavne na produkty Hodl Index a Kryptomenovú
budúcnosť, pretože tieto produkty majú vysokú pravdepodobnosť, že dokážu fungovať
dlhodobo. Budovanie vlastnej firemnej zmenárne a rozširovanie bankových oprávnení a
licencií sú tiež obrovskou prioritou. Crypton Digital má naďalej tím ľudí, ktorý sa zaoberá
hardvérom a vývojom minerov, ktoré sú menej energeticky náročné.
Zámer firmy je priblížiť kryptomeny do každej bežnej domácnosti a to primárne cez
produkt Kryptomenová Budúcnosť. Tento produkt má potenciál dosiahnuť minimálne 100 000
klientov.
V roku 2019 chce spoločnosť sústreďovať svoje aktivity najmä na území Slovenska a
Česka a v najbližších rokoch je jej primárnym cieľom rozvinúť svoje produkty a služby už v
rámci celej Európy.

6. 3 Produkty
6. 3. 1 Hodl Index – HODLX
Cena programov:
1 000 €
2 000 €
5 000 €
7 000 €
15 000 €
20 000 €
30 000 €
40 000 €

3 000 €
10 000 €
25 000 €
50 000 €

Čo je to Hodl Index?
• najdynamickejší produkt spoločnosti Crypton Digital,
• využíva dlhodobé a stabilné obchodné stratégie, úspešne otestované aj na iných trhoch,
• predstavuje otvorený indexový fond, ktorý je závislý od vývoja kryptomenového trhu,
• stratégie môžu v dlhodobom horizonte vygenerovať zaujímavý výsledok,
• hlavnou súčasťou je transparentnosť pre klienta, ktorý si vie svoje portfólio v reálnom
čase pravidelne sledovať,
• stratégie indexu sa v kryptomenovom trhu považujú za tie konzervatívnejšie,
• na výber z dvoch stratégií - TOP10 a ALT10,
• vyniká svojou jednoduchosťou a je “user friendly”. Každý, kto má záujem o
jednoduchosť a dynamickosť, je na správnom mieste.
Výhody - každý klient
• využíva dlhodobé a stabilné stratégie, ktoré môže pravidelne sledovať vo svojom
klientskom dashboarde,
• má nakúpené portfólio najkvalitnejších kryptomien na trhu,
• vie transparentne získať informácie o kryptomenách v jeho portfóliu,
• využíva aktívny manažment portfólia v podobe pravidelného mesačného vyvažovania
pomeru jednotlivých kryptomien v rámci tohto portfólia,
• sa odbremeňuje od neustáleho sledovania trhu, kde, kedy, ako a akú kryptomenu
správne nakúpiť a diverzifikovať,
• sa môže spoľahnúť na bezpečnosť uloženia portfólia na offline peňaženkách.
Prvotná myšlienka Hodl Index vznikla v novembri 2017. V marci 2018 sa zostavil tím
ľudí zložený z renomovaných bankárov, šikovných IT developérov a skúsených advokátov a
na základe tejto skutočnosti sa daný produkt stáva realitou. Produkt HODLX, ktorého cieľom
je aktívna správa na základe manažovaného portfólia. Keď sa klient rozhodne vložiť svoj
kapitál do tohto indexu, tak vstupný poplatok je vo výške 10%, management fee (za správu
portfólia) je 2%/r a success fee (podiel zo zisku) je 20%. V prípade ak sa klient spýta na vstupné
fee, tak treba poukázať na to, že dané fee môže byť zarobené i behom prvého mesiaca.
Prvou stratégiou HODLX je TOP 10 kryptomien. Prečo? Stále viac ľudí hovorí o tom, že
kryptomeny a blockchain technológie majú veľký potenciál, ale vieme ktoré kryptomeny naozaj
uspejú?

HODLX s jednoduchou stratégiou TOP 10 je vhodný pre ľudí, ktorí počuli nejaké
informácie o kryptomenách alebo sú v tom úplní nováčikovia. Títo ľudia by mali pochopiť, že
tu nie je iba Bitcoin, ale aj iné kryptomeny. Úlohou HODLX je zabezpečiť vždy kúpu prvých
TOP 10 kryptomien a to zo základného dôvodu, že o 1-3-10 rokov sa TOP 10 môže zmeniť.
Ak sa klient rozhodne nakúpiť kryptomeny cez HODLX , tak manažované portfólio zabezpečí
za klienta všetky procesy monitorovania, nákupov a predajov všetkých kryptomien.
Viazanosť je na obdobie 1 roka, vzhľadom na to, že kryptomeny majú technologický
potenciál tak obdobie minimálne 1 roka i odporúčame. Ak si ale klient chce vytiahnúť peniaze
skôr ako po 1 roku, samozrejme, že je to možné, ale za výstupný poplatok 10% z vyberanej
čiastky. Odporúčaný horizont pre HODLX je 3 - 5rokov.
Cieľom spoločnosti je zastabilizovanie indexu a zabezpečiť minimálne európske
pôsobenie tohto produktu. Preto náš bankársky a advokátsky tím pravidelne monitoruje trh.
V súčasnosti fungujú aj iné kryptofondy na podobný alebo rovnaký štýl ako Hodl Index.
Je to však dôkazom inovatívnosti našej spoločnosti, nakoľko bol Crypton Digital Hodl Index
aktívny a plne funkčný medzi prvými. Podporná stránka je www.hodlx.digital.

6. 3. 2 Backoffice + Kryptomenová Budúcnosť
Jednorazový poplatok za sprístupnenie prémiovej klientskej zóny je 150 € a platbu možno
realizovať či už v eurách alebo v bitcoine. Program Kryptomenová Budúcnosť nie je možné
mať bez zakúpeného backofficu a je jeho súčasťou.
Mesačné platby do Kryptomenovej Budúcnosti sú možné v eurách priamo na firemnú
kryptomenovú zmenáreň. Platba môže byť uskutočnená v týchto čiastkach:
50 € 100 € 150 € 200 € 250 € 300 € 350 €

Čo je to Kryptomenová Budúcnosť?
• program pravidelného nakupovania kryptomenového portfólia,
• program využívajúci tú najbezpečnejšiu cestu v produkte Hodl Index so stratégiou
TOP10,
• pravidelné nakupovanie tzv. priemerovanie ceny “cost average effect” bol už v
minulosti ocenený Nobelovou cenou,
• nákup portfólia sa realizuje každý mesiac prostredníctvom našej zmenárne na základe
trvalých príkazov klientov,
• všetky štatistiky platieb a nákupov má klient k dispozícii v klientskom dashboarde.
Výhody:
• stabilita,
• jedinečnosť,
• disponibilita,
• rýchla likvidita,

•
•
•
•
•
•
•
•

transparentnosť,
priemerované nakupovanie,
nižšia dynamickosť,
bezpečná stratégia na trhu,
nákup najkvalitnejších kryptomien,
možnosť aktívneho príjmu,
vernostný systém,
možnosť vybudovania si stabilného mesačného príjmu.

Pred prvým poslaním platby v eurách na zmenáreň je nevyhnutné overiť sa pomocou
občianskeho preukazu / pasu a výpisu z účtu. Systém vyzve klienta na odklikanie AML/KYC
protokolov a zmlúv.

6. 3. 3 Collateral
Cena programov:
1 000 €
2 000 €
5 000 €
7 000 €
15 000 €
20 000 €
30 000 €
40 000 €

3 000 €
10 000 €
25 000 €
50 000 €

Platba daných programov v produkte Collateral je možná iba prostredníctvom Bitcoinu.
Čo je to Collateral?
• bezpečný program spoločnosti Crypton Digital,
• program zahŕňa bezpečný trading, arbitrážny trading a softvérové technológie spojené
s kryptomenami,
• všetky technológie v tomto programe sú bezpečné a krátkodobé
• klienti programu Collateral profitujú po dobu 2 rokov,
• benefit je vyplácaný každý druhý mesiac k 15. dňu vo výške 5%,
• po uplynutí doby programu je klientovi istina v plnej výške navrátená.
Výhody:
• pasívny príjem po dobu 2 rokov,
• zaujímavý a stabilný profit každý druhý mesiac,
• garancia istiny,
• vyplácanie benefitov v kryptomene Bitcoin,
• nízka dynamickosť a stabilný profit,
• vhodné pre konzervatívnejších klientov.

Príklad arbitrážneho tradingu:

Program Collateral bol vyvinutý s cieľom dosahovať zisky aj v nepriaznivých
podmienkach na kryptomenovom trhu. Spoločnosť avizuje, že tento program nemusí fungovať
dlhodobo a preto môže byť v budúcnosti program Collateral pozastavený alebo pozmenený pre
nových klientov. Cieľom spoločnosti je vytvárať zaujímavé zisky čo najdlhšie, ale
kryptomenový trh je nový a neustále sa vyvíja a preto môžu nastať zmeny, ktoré program
Collateral môžu v budúcnosti ovplyvniť. Spoločnosť Crypton Digital sa samozrejme nespolieha
len na arbitrážny trading a vyvíja ďalšie technológie, čo dokážu generovať zisky.

6. 3. 4 Trezor One Crypton Digital
Trezor je momentálne najbezpečnejšia hardvérová peňaženka na svete. Výrobcom
trezoru je spoločnosť SatoshiLabs s. r. o. z Českej republiky a jeho vynálezcom je známy
programátor a vývojár Marek „Slush“ Palatinus, ktorý je zároveň aj tvorcom prvého
bitcoinového poolu SlushPool. Crypton Digital je na Slovensku jediným oficiálnym partnerom
a predajcom trezorov. Na Trezor si môžete uložiť neobmedzené množstvo kryptomien a to napr.
BTC, LTC, DASH, ZEC, BCH, BTG, ETH, ETC. Ďalšie kryptomeny budú postupne pridávané
aj za pomoci externých developérov. Trezor otvára svoj zdrojový kód, na základe ktorého
sprístupni externým developerom zlepšovať jeho funkcionality.
Výhoda: pekný dizajn, jednoduché ovládanie, najnižší možný vstup do firmy
Nevýhoda: menší počet kryptomien, ktoré si môžete uchovať (pridávajú sa ďalšie)

6. 4 Registrácia a platba
Klient sa môže zaregistrovať do spoločnosti cez affiliate link alebo priamo cez stránku.
Dávajte pozor aby ste pri registrácii nezabudli poslať affiliate link. Ak sa náhodou zaregistruje
cez stránku tak je potrebné vytvoriť novú registráciu cez iný email alebo požiadať support o
zmenu.
Po výbere produktov môžete zaplatiť s ponúknutými platobnými spôsobmi.
Po prijatí prostriedkov na účet spoločnosti prebehne aktivácia produktu a klientovi sa vytvorí
jeho affiliate link. Aktivácia affiliate linku trvá v BTC väčšinou do 1 hodiny a platbou cez
bankový účet väčšinou do 2 dní.
6. 5 Kariéra

Rate – Kryptomenová Budúcnosť

7. Fakty prečo kryptomeny uspejú. Prečo každý povie ÁNO.
•

Južná Korea schvaľuje spoluprácu bánk a kryptobúrz.

•

Čína zlegalizovala a schválila bitcoin ako majetok.

•

Mastercard si patentuje mikrotransankcie cez blockchain.

•

Visa sa vyjadrila, že ak bude potrebné podporí kryptomeny.

•

Venezuela vyriešila hyperinfláciu bitcoinom.

•

Švédsko v roku 1661 vytvorilo prvé papierové peniaze v Európe, teraz ohlásilo, ako
prvá krajina sveta, vytvorenie vlastnej národnej kryptomeny s názvom Ekrona.

•

Estónsko malo voľby cez technológiu blockchain.

•

BAKKT - prvá spoločnosť čo spúšťa obchodovanie s kryptomenami pre
inštitucionálnych investorov. Prvé ETF na svete. (ETF - Fond ETF alebo burzový
obchod je obchodovateľný cenný papier, ktorý sleduje akciový index, komoditu,
dlhopisy alebo kôš aktív).

•

Nasdaq - pracuje na investovaní do kryptomien, pridá investovanie do kryptomien v Q2
v roku 2019.

•

JP Morgan - pracuje na investovaní do kryptomien
- má firemnú verziu Etherea Quorum, ktoré bude slúžiť na tokenizáciu zlatých
tehiel.

•

Fidelity - zavádza investovanie do krypta a obchodovanie sa očakáva už koncom roka.

•

Kryptomena ICON - dostala od štátu dotáciu na vývoj.

•

Ripple - spolupracuje s viac ako 60 centrálnymi bankami.

•

Jonathan Levi, bývalý zamestnanec Goldman Sachs a Barclays, je optimistický a tvrdí,
že súčasný recesívny trh musí byť správne uvedený do kontextu:
„Bitcoin a kryptomeny sa nachádzajú v bear markete, ale okolo blockchain projektov a
aplikácií BTC je viac aktivity ako kedykoľvek predtým.“

•

Švajčiarska burza Borse sa pridáva do obchodovania kryptomien.

•

Banka Morgan Stanley plánuje spustiť obchodovanie kryptomien po nátlaku svojich
investorov.

•

Americká banka Citigroup vstupuje na kryptomenový trh - bude ponúkať DAR (digital
asset receed) niečo podobné ako ETF.

•

Burza Coinbase pomocou Blackrock plánuje spustiť svoje vlastné ETF. Blackrock je na
túto problematiku profesionál.

•

Spoločnosť HTC spúšťa prvý blockchainový smartfón Exodus I na trhu.

•

Spoločnosť VanEck po neverejnom stretnutí s SEC zvažuje Bitcoin ETF!

•

VanEck odpovedala na otázky americkej komisie pre cenné papiere (SEC).

•

Ripple spolupracuje s American Express, Moneygram, Unicredit a celkovo už viac ako
so 60 bankami.

•

Najväčšia transakcia v Liteconoch bola 58 miliónov a stála iba 0,5 doláru a trvala pár
minút.

•

Priemerná cena transakcie v BTC je 0,36 dolára a minuloročné transakcie stáli 25usd.

•

Štvrtá najväčšia európska burza, SIX Swiss Exchange, spúšťa ETP. Je to burza s trhovou
kapitalizáciou vo výške 1.6 biliona USD. V podstate spustí ETF.

•

Bývali pracovníci firiem Blizzard, Activision a Yahoo budú vyvíjať hru, ktorá využije
blockchain. Hra by mala být postavená na EOS a dApps.

•

IOTA spolupracuje s Bosch.

•

Stellar spolupracuje s IBM.

•

Menový fond Európskej únie odporúča krajinám EÚ, aby začali vyvíjať štátne
kryptomeny.

•

Štát Ohio umožní platbu daní v BTC a to od 26.11.2018. Pomocou kryptomien bude
možné zaplatiť 23 rôznych druhov daní za pomoci služby BitPay.

•

Nasdaq potvrdil, že od roku 2019 budú obchodovať Bitcoin Futures.

•

Binance bude mať decentralizovanú burzu DEX. Binance zmenila obchodovanie pre
fyzické osoby a teraz vyvíjajú obchodovanie pre inštitucionálnych investorov.

•

Samsung Galaxy S10 bude obsahovat kryptopeňaženku.

•

Na portály travala.com si môžete zarezervovať ubytovanie v 550,000 + hoteloch a v
210 krajinách už pomocou kryptomien
https://twitter.com/travalacom/status/1074289149606223872

•

Francúzsko vytvorilo za týmto účelom špeciálny tím pre kryptomeny a blockchain.

•

Francúzsko znížilo zdanenie kryptomien, a to z neuveriteľných 45% na 19% tým, že
„urobili” z kryptomien hnuteľný majetok, ktorý podlieha nižšej sadzbe.

•

Nemecko sa chystá použiť blockchain na zamedzenie daňových únikov a predchádzanie
daňových podvodov.

•

Venezuela spustila do obehu štátnu kryptomenu Petro potom ako ich mena Bolívar sa
znehodnotila hyperinfláciou.

•

Rusko - Vladimír Putin sa stretol s Vitalikom Buterinom (zakladateľom Etherea) a
aktívne so svojím tímom komunikuje na tému vytvoriť stablecoin naviazaného na rubeľ.

•

Čína po všetkých zákazoch čo vydala tak následne všetko povolila a dokonca vyvíja
vlastnú štátnu kryptomenu a plánujú použiť blockchain na monitorovanie svojich
občanov.

•

Spoločnosť Blockstream 17. decembra 2018 vypustila do vesmíru piaty satelit, ktorý
bude blockchain bitcoinu vysielať do ázijsko-pacifickej oblasti. Použiteľnosť bitcoinu,
sa tak stala ešte menej závislá na lokálnom prístupe ku klasickému internetu. Nový
satelit doplnil už existujúce pokrytie Afriky, Európy, Severnej a Južnej Ameriky.

•

Prečo BTC je bezpečný z dlhodobého hľadiská? cena rastie s technológiou:
Ročné minimá:
2012 4$
2013 - 65$
2014 - 185$
2015 - 200$
2016 - 365$
2017 - 780$
2018 - 3200$

•

Spoločnosť BitTorrent spúšťa svoju vlastnú kryptomenu na platforme TRON.

8. Sebarozvoj, práca na sebe, nájdenie svojho zmyslu
Pracovať na sebe je nesmierne dôležité i v zamestnaní a o to viacej je to dôležité v
MLM podnikaní. Nie nadarmo sa hovorí, že: "Väčšina ľudí zomiera do 25 rokov života, ale
pochovaní sú až o 50 rokov neskôr.“
Na začiatok je dôležité nájsť svoje PREČO? Čo Vás motivuje aby ste začali, Vaše
prečo musí byť naozaj silné a v prípade, keby ste chceli prestať spomeňte si na to, že prečo ste
začali.
Motivujú Vás peniaze? auto? dom? vedomosti? skúsenosti? spoznávanie nových ľudí?
cestovanie? vízia? nájdenie životného partnera? spoločné zážitky? zmena bankového
systému? sloboda? finančná sloboda?
Mali sme možnosť pracovať s rôznymi ľuďmi a každý má svoju vlastnú motiváciu, ak
to nie je len vonkajšia motivácia (napr. peniaze), ale máte aj vnútornú motiváciu (zmena
súčasného systému) tak je pravdepodobné, že budete vytrvalejší. Hovorí sa, že tých najlepších
ľudí si nemôžeš kúpiť a tí najlepší ľudia nepracujú pre peniaze, ale hľadajú iný zmysel.
Nechceme Vás odradiť od peňazí, zarábať peniaze chce každý a sú veľmi dôležité, ale
zo skúsenosti vieme, že človek má menšie sústredenie a vytrvalosť keď to robí iba pre
peniaze. Stanovte si ciele a neustále si stanovujte nové aby ste boli motivovaní vytrvať, po
dosiahnutí cieľov nemôže prestať, ale pokračujte ďalej! Ciele môžu byť i materiálne,
nemôžte sa dostať do bodu, že všetko ste už dosiahli a nemáte ďalší cieľ a svoje PREČO?
Úspech a dosiahnutie Vašich cieľov môže byť veľmi zlý učiteľ a to z dôvodu, že po
dosiahnutí Vašich snov začnete viacej oddychovať, menej pracovať, byť menej kreatívny čo
môže mať negatívny dôsledok na Vás.
Z knihy Roberta Kiyosakiho:
Autor knihy popisuje Cashflow Kvadrant ako postupnú cestu sebarozvoja. Dôležité je
postupné vyvíjanie, ak neberieme do úvahy veľmi úspešných zamestnancov, ktorí sú často
úspešnejší ako zamestnanci alebo majitelia biznisu. Nechcite všetko hneď a okamžite, buďte
systematickí, pracovití a vytrvalí. Vašu obchodnú sieť vybudujete, len chce to čas sa stať
majiteľom biznisu. Na ceste za úspechom si s Vašou obchodnou sieťou sa veľa naučíte ale i
zabavíte.

Odporúčaná audio/video literatúra na sebarozvoj:
Peter Krištofovič (dajú sa zakúpiť audio nahrávky do auta)
https://www.youtube.com/watch?v=0VovkMuhPw0
Odporúčaná knižná literatúra na sebarozvoj:
Robert Kiyosaki - Bohatý otec, Chudobný otec
Brian Tracy - Žiadne výhovorky
Eric Worre - GO PRO - 7 krokov k tomu, aby si sa stal networkingovým profesionálom
Tony Robbins - Nekonečná vnútorná sila
Autori majú i iné zaujímavé knihy, ktoré si môžete vyhľadať a prečítať.
Odporúčané motivačné filmy:
Steve Jobs 2013
Zakladateľ 2016
Vlk z Wall street 2013
Koho mám osloviť? Kto môže byť môj potencionálny partner? Ako ho uzatvoriť?
Na začiatok si treba zapamätať, že slovné spojenie "Nemám koho osloviť" neexistuje!
Či už ste podnikateľ alebo študent tak svoj okruh ľudí máte. Poteším Vás s tým, že Vaši známi,
priatelia a rodina väčšinou Vaši biznis partneri nebudú. Klienti sa možno stanú, ale Vaši
najlepší klienti a najlepší biznis partneri sú kamaráti Vášho okruhu ľudí.
Osloviť môžete naozaj každého, samozrejme mal by to byť človek čo je pozitívny a chce niečo
zmeniť.
Príklad: 1. pri oslovení svojho bývalého spolužiaka som sa dostal k jeho sestre, cez ňu k jej
mame, cez ňu k jej biznis partnerke z jedného biznisu a cez ňu k chalanovi, s ktorým sme sa
najprv oťukali a .následne nastavili dobrú spoluprácu. Ten pravý biznis partner bol až 5-ty
Príklad: 2. Oslovil som lídra z produktového MLM, dal mi odporúčanie na kamaráta, ktorý mi
dal kontakt na ďalšieho človeka a s ním som šiel do práce. Ten pravý biznis partner bol až 3-ty
Ak Vám niekto povie, že sa im to páči ale nemá peniaze alebo čas tak ho poproste, že
nech Vám dohodí niekoho koho by to mohlo zaujímať, mohol by mať peniaze a čas. S tým, že
ak to obchodné stretnutie bude zrealizované tak sa mu budete revanšovať. Ak bude obchodné
stretnutie z jeho kamarátom úspešné, tak je veľmi pravdepodobné, že po tejto informácii sa
pridá aj on a to napriek tomu, že nemá čas. ( Pridá sa z toho dôvodu, lebo nechce aby mu ušli
2 vlaky jeden je rast kryptomien a druhý je jeho človek čo by mohol v jeho tíme zarábať peniaze.
Uzatvorenie do 3 stretnutí
Kombinácia kryptomien, spoločnosti Crypton Digital a MLM je ťažko pochopiteľná na
jednom stretnutí. Niektorí obchodníci sú skúsení a dokážu obchod uzavrieť na prvom stretnutí,
samozrejme nemôžme zabudnúť na množstvo informácii, čo predáte klientovi. Preto Vám
odporúčame predajný rozhovor rozložiť na 3 obchodné stretnutia:
Pred každým stretnutím, si stanovím stratégiu. Musím vedieť základné informácie o
ňom a na základe toho prispôsobujem informácie, ktoré by ho mohli zaujímať, ktoré zase nie a

informácie čo mám povedať hneď alebo až postupne. (Prvé dve stretnutia by nemali presiahnuť
viac ako 1,5hodiny)
1. Informácie o trhu
Na prvom obchodnom stretnutí by ste sa mali baviť, o súčasnej situácii na trhu či verí
tomu, že bude mať dôchodok, čo hovorí na súčasnú politickú situáciu, či verí bankám a následne
sa ho spýtať, že či už počul o Bitcoine? Na túto otázku môže reagovať pozitívne aj negatívne,
ak reaguje pozitívne tak môžete kľudne prejsť na jednotlivé podtémy napr. blockchain, Satoshi
Nakamoto, využitie BTC. Ak reaguje negatívne, treba sa ho spýtať prečo? väčšina negatívnych
ľudí je v mínuse v kryptomenách alebo počula o niekom, kto je v mínuse, ale sú aj ľudia ktorí
sú skeptickí lebo si myslia, že je to virtuálne. Takýmto ľudom keď poviete niekoľko faktov o
štátoch, bankách, spoločnostiach čo pracujú na vývoji tak po niekoľkých argumentov Vám dajú
za pravdu. Ak už cítite, že sa to vyargumentovalo, môžete prejsť na podtémy a rozprávať sa o
tom. Dohodnem si na záver ďalšie stretnutie na túto tému. Prípadne si vypýtam email a pošlem
mu nejaké základe informácie o tom prečo to má potenciál.
2. Informácie o trhu, novinky, Crypton Digital produkty
Druhé stretnutie bude prebiehať ohľadom noviniek v oblasti kryptomien alebo ohľadom
zopakovania informácií z prvého stretnutia. Po rozhovore z prvého stretnutia a úvodu z
druhého, musíte odhadnúť čo by pre toho klienta mohlo byť zaujímavé. Či jednorazový nákup
alebo pravidelný? Pasívny príjem s menším rizikom alebo vyšší zisk s vyšším rizikom?
Rozprávajte sa naozaj iba o veciach, ktoré sú zaujímavé. Téma kryptomeny je naozaj zložitá a
tiež by sa Vás mohlo nudiť keby Vám niekto rozprával o podrobnostiach jadrovej fyziky príliš
dlho. Niekedy menej informácii uzatvára skôr obchod ako keď ho zaplavíte zbytočnými
informáciami. Na záver si vypýtam emailovú adresu a pošlem mu prezentáciu, videá a ďalšie
podklady o firme.
3. Crypton Digital čo na to hovoríš, kúpa
Doplňujúce informácie. Zodpovedanie otázok. Registrácia klienta. Výber produktu
zaplatenie produktu.

a

Veľa obchodníkov presadzuje názor, aby obchodné stretnutia prebiehali trošku
agresívnejším spôsobom, s cieľom uzavrieť registráciu s novým klientom čo najskôr. Následne
je potreba stanoviť si časový horizont - termín dokedy môže klient daný produkt zaplatiť. Ak
však klient nezaplatí, príde o výhodu skoršej registrácie a jeho registrácia sa mu môže časom
aj zrušiť. Po stanovení konkrétneho termínu úhrady, je možné klienta podrobnejšie dosledovať,
čo Vám taktiež pomôže zistiť, či budete s týmto klientom aj naďalej spolupracovať alebo sa
máte sústrediť na niekoho iného.

9. Offline & Online Marketing
V nasledujúcich dvoch kapitolách rozvinieme ako môžem nájsť partnerov do svojej
obchodnej siete. Potencionálnych partnerov môžete oslovovať offline alebo online.
V nasledujúcich riadkov Vám napíšeme pár tipov, kde môžete začať. Základom vybudovania
úspešnej siete je byť:
Sústredený - Focus
Kreatívny - Creativity
Vytrvalý
- Persistance

9. 1 Offline marketing
Každý človek má svoj okruh známych, tento okruh známych vieme definovať ako
blízkych potencionálnych klientov. Naším odporúčaním je pracovať s okruhom známych
Vašich známych. Týmto spôsobom zabezpečíte neustály príliv nových kontaktov.
Dôležitým faktorom úspešného stretnutia je zaujať, mať dostatok informácii, byť profesionál,
byť energický.
Či už si budete chcieť dohodnúť stretnutie s Vašim kamarátom alebo so vzdialenejšou
osobou, tak dané stretnutie si môžete dohodnúť napr. cez Facebook alebo telefonicky.
Nezabudnite na to, že prvotné oslovenie musí byť výstižné a zaujímavé. Nesnažte sa
vysvetľovať, argumentovať s rozprávaním do telefónu alebo ešte horšia varianta vypisovaním
do facebook messengeru. Čím viac sa budete rozpisovať, tým je menšia pravdepodobnosť, že
si to daný človek prečíta alebo je plne sústredený.
Svet sa neustále zrýchľuje a Vy nemôžete riskovať to, že keď budete písať do správy
všetky argumenty, že si to ten človek naozaj aj prečíta.
Pri dohadovaní osobného stretnutia sa Vám môže stať, že Vám niekto povie a prečo by
sme sa mali stretnúť? Nevidím v tom dôvod, keď tak mi pošli niečo na email a ja keď budem
mať záujem ozvem sa ti. Preto osobné stretnutie je dobré odprezentovať na štýl, zaujíma ma
ako si v živote pokročil čo máš nové, čomu sa venuješ a možno využijem tvoje služby aj ja
alebo moji kamaráti.
Váš náročnejší potencionálny partner musí mať pocit, že pôjde o stretnutie, ktoré bude
mať prínos pre obidve strany. Ak jeho služby nevyužijete nevadí, on sa Vám odprezentoval a
môžete ho odporučiť v budúcnosti.
Predpokladajme, že stretnutie dopadne úspešne a pomocou celkovo 3 stretnutí dokážete
Vášho partnera uzavrieť a zaregistrovať ho do tímu.
Po tom ako sa stane Vašim klientom je dôležité zistiť či bude iba pasívny klient alebo
má záujem robiť aj marketing, akonáhle má záujem robiť aj marketing tak treba osloviť jeho
okruh známych a postupne ich zapájať do tímu. Postupne budete mať stále viacej úspešných
stretnutí a Váš tím sa začne rozrastať na niekoľko členné skupiny. Z nich sa potom vytvoria
veľké obchodné siete.
Práca s partnermi a následne dosledovanie je veľmi dôležité, potrebujete zabezpečiť aby
mali zodpovedané otázky a mali dostatok noviniek.

Poukážte im na marketingové materiály, videá, webináre a prezentácie. V prípade
konania sa školenia ich informujte o čase, mieste i programe školenia a odporúčajte im to
absolvovať.
Hľadajte si biznis partnerov
Ak Vám nevyhovuje práca samotára tak nevadí, práve od toho tu máte Vášho lídra prípadne
jeho lídrov, ktorí Vám vedia pomôcť so stretnutiami, s nastavením obchodnej siete a
zodpovedaním otázok.
Odporúčame Vám prácu vo dvojici a to z nasledujúcich dôvodov:
1. Lepšia argumentácia a istota v obchodných stretnutiach, viete sa vzájomne dopĺňať a naučiť
sa
2. Je to zábavnejšie, dokážete si zdieľať Vaše situácie, prehry, výhry
3. Vo dvojici môžete medzi sebou súťažiť, budete vytrvalejší, sústredenejší, kreatívnejší a lepší.
9. 2 Online marketing
Svet sa digitalizuje stále viac a to i v oblasti obchodu. Marketéri začínajú častejšie pracovať
online, každý deň robia skypy, webináre a chatujú si s ľuďmi na sociálnych sieťach s
potencionálnymi obchodnými partnermi.
Zo skúsenosti Vám odporúčame 3 sociálne siete o ktorých si myslíme, že sú najlepšie na
potencionálnych obchodných partnerov v Európe.
Facebook
Na Facebooku, môžete nájsť všetky tipy ľudí. (profesionálov, zamestnancov, ale aj
aktivistov, ktorí chcú niečo v živote dokázať)
Musíte sa rozhodnúť či sa chcete zamerať na zahraničný trh alebo na domáci trh. Ak ide o
zahraničný trh odporúčame primárne Európu z dôvodu, že produkty sú hlavne nastavené pre
európskych občanov. Na zahraničný trh vieme preniknúť cez produkt Hodl Index.
Na slovenskom a českom trhu odporúčame si pridávať priateľov a oslovovať ľudí, ktorí
sú aktívni v osobnostnom rozvoji, v mlm firmách, v podnikaní, sú pozitívni a hľadajú možnosti.
Týchto ľudí môžete nájsť v skupinách/funpagoch ako je napr.: Andy Winson, Peter
Krištofovič, Ovb, Partners Group, Lyoness, Jeunesse, Fireflies, World Ventures, LR, Amway,
Zbližovanie s ľuďmi, ktorí robia obchod v nejakom inom biznise Vám nemusia spraviť vždy
obchod, každé jedno obchodné stretnutie Vám dokáže dať nové informácie, ktoré Vám pomôžu
v budúcnosti. Môžte si dohodnúť skype call alebo aj obchodné stretnutie. Prvé skypy alebo
stretnutia odporúčame sprocesovať s Vašim lídrom. Vo dvojici si môžete potom povedať spätnú
väzbu. Takže berte to pozitívne aj po negatívnych stretnutiach treba ísť ďalej. Vytrvajte a ono
to príde!
Instagram
Instagram ako sociálne médium je každým dňom populárnejšie. Na základe toho
odporúčame každému si robiť svoju značku a pracovať na zlepšovaní svojho profilu. Ak
chceme byť efektívny tak je nevyhnutné využívať vyhľadávanie fotiek podľa hashtagov alebo
miest. Podľa toho vieme skombinovať cielené mesto, kde chceme rozbehnúť biznis.

Facebook a Instagram
Od prvého oslovenia Vás ľudia začínajú sledovať, využívajte funkcie ako je "Môj deň"
a "Instastory". Všetko čo pridáte ma vysokú pravdepodobnosť, že si to pozrú aj tí ľudia čo ste
ich už oslovili. Možno Vám povedali nie, ale oni Vás sledujú ako pracujete, ako cestujete ako
sa zabávate alebo relaxujete.
Vytvorte si priečinok v telefóne, kde budete mať uložené fotky, ktoré chcete pravidelne
zdieľať. Tieto fotky môžete zdieľať priebežne počas Vášho dňa. Skombinujte tie fotky s
mestom kde sa práve nachádzate alebo aj keď uvediete iné mesto tak tí ľudia nevedia kde sa
práve nachádzate. Dôležitý je tu dosah užívateľov a ukázanie, že stále cestujete. Priečinok sa
môže skladať kľudne z 20-100 fotiek, na ktorých máte napr. výroky slávnych ľudí, vyhlásenia
a fakty prečo kryptomeny uspejú, produkty firmy, výnos za posledné obdobie,....
LinkedIn
S touto sociálnou sieťou zatiaľ nemáme osobné skúsenosti, ale je to najprofesionálnejšia
sieť akú máme teraz k dispozícii. Nájdete tam podnikateľov, vysokých zamestnancov, CEO
firiem, ale i MLMkárov. Komunikácia s týmito ľuďmi musí byť na vyššej úrovni a určite si
každý z nich potrpí na vykaní a slušnom správaní. Ak uspejete tak je vysoko pravdepodobné,
že získate kvalitnejšieho človeka ako na Facebooku alebo Instagrame.

9. 3 Predajný rozhovor - Kryptomenová Budúcnosť
1) Predstavenie
Určite ste už počuli o virtuálnych peniazoch – kryptomenách, ktoré od roku 2009
v ziskovosti valcujú všetky ostatné investičné príležitosti. Kryptomeny sa dajú získať ťažbou,
alebo nákupom na burze. Vďaka ich anonymite a rýchlym transakciám pri platobnom styku sú
považované za technológiu budúcnosti. Kryptomenami už teraz môžete platiť za tovar a služby
všade, kde ste už doteraz platili platobnou kartou a vybrať peniaze si môžete kdekoľvek, kde je
bankomat. Prinášajú do platobného styku podobnú revolúciu ako priniesol email listovej pošte.
Ruka v ruke s kryptomenami ide aj technológia BLOCKCHAIN, čo je verejná účtovná kniha.
Desiatky štátov, stovky bánk a tisíce firiem prechádzajú na túto technológiu, pretože je nízko
nákladová a vysoko efektívna.
2) Čo je Crypton Digital?
Práve tu videli zakladatelia spoločnosti Crypton Digital SE obrovský potenciál a v roku
2017 v Bratislave založili spoločnosť so základným imaním 132 900 €. Víziou bolo priblížiť
kryptomeny nie len bonitným, skúseným investorom, ale aj bežným ľuďom tak, aby mohli
jednoducho a bez rizika profitovať na tomto unikátnom trhu. Spoločnosť vlastní ťažobný
kontajner (kryptofarmu), kde je zapojených niekoľko desiatok strojov na ťaženie kryptomien,
využívajúce alternatívne zdroje energie šetrné k životnému prostrediu. Následne prišli na trh
s produktom Collateral, ktorý je ideálne riešenie pre investorov s väčším vstupným kapitálom,

kde spoločnosť poskytuje vopred stanovené zhodnotenie a tým sa tento produkt zaradzuje
medzi výborné riešenia aj pre konzervatívnejších klientov. Nezabudneme spomenúť takisto aj
produkt HODL INDEX, tzv. kryptomenový fond. Absolútnou novinkou na slovenskom
a českom trhu, je ale produkt Kryptomenová budúcnosť.
3) Prezentácia produktu Kryptomenová Budúcnosť
Tento produkt je vhodný pre každého klienta ktorý má ciele. Prináša možnosť
pravidelného sporenia(na mesačnej báze) už od sumy 50 € – čím je dostupný úplne pre každého,
komu nie je jeho budúcnosť ľahostajná. Čo by ste si dnes kúpili, ak by ste si v tomto produkte
sporili už 2-5 rokov? Už dnes by ste mali dostatok finančných prostriedkov na kúpu nového
auta, chaty, dovolenky, vyplatenie úverov alebo peniaze na štart do života pre Vaše dieťa.
Prečo? Existujú tisíce prípadov naprieč celým svetom, kde sa ľudom podarilo na
kryptomenovom trhu zbohatnúť. Takisto existujú tisíce prípadov, kde sa ľuďom podarilo na
kryptomenovom trhu prísť o peniaze.Viete aký je medzi týmito ľuďmi rozdiel?
Prvá skupina ľudí : má informácie, vzdeláva sa, rozumie tomu, že zbohatnúť sa nedá za
mesiac, uvedomujú si že kryptomeny z dlhodobého hľadiska rastú. Druhá skupina ľudí : nemá
informácie, pozerá sa na trh s kryptomenami ako na možnosť rýchleho zbohatnutia, konajú
neuvážene, nakupujú na základe rád svojich známych, poprípade hazardujú s požičaným alebo
cudzím kapitálom, zverujú svoje peniaze ľuďom, ktorí takisto nemajú informácie ( spoliehajú
sa na šťastie)
Pripravme sa spolu na budúcnosť už dnes – je to veľmi jednoduché a stačí Vám na to
iba pár eur mesačne.
Kedy ste pripravení urobiť prvý krok ?
Budete čakať na rast trhu? Ako všetci ostatní?
Myslíte si, že na kryptomenách dokáže zarobiť každý? Alebo len niekto, kto tomu rozumie?
Budete obchodovať na vlastnú päsť?
Koľkým z Vášho okolia sa to oplatilo?
Koľkí z Vášho okolia zbohatli na kryptomenách?
Ak nikto, prečo si myslíte že to tak je?
Ktorú možnosť si vyberiem?
Investujem do technológie budúcnosti? Alebo si ju nechám ujsť?
Ak investujem, tak rozumne? S niekým kto sa mi o to postará? Alebo s ,,kamarátom“, ktorý bol
minulý mesiac čašník, a dnes je Trader?
4) Uzatvorenie zmluvy
Registrácia cez Affiliate link, Klik buy backoffice, uhradiť podľa faktúry z emailu,
zadanie trvalého príkazu na sumu 50€. Po pripísaní platby sa zaktivuje konto na hodlx.digital ,
kde uvidíte presný stav vášho účtu. Následne si viete cez náš affiliate link vytvoriť WIREX
kartu, je to klasická VISA, s ktorou viete pri platbe u obchodníka použiť Vaše kryptomeny.
5) Cross-sell
Predaj Collateralu, prípadne vyzbieranie odporúčaní, pozitívna referencia na FB kde označí
profil, stránku, web. „ Moje služby sú bezplatné ale nie sú zadarmo“ Mojim honorárom ale od

Vás nebude finančná čiastka ale referencia na ľudí ktorým taktiež záleží na ich budúcnosti.
Napíšte mi prosím prvých 3 ľudí, ktorí Vám napadnú a:
1) Majú malé deti a chcú urobiť niečo pre ich ľahší štart do života
2) Majú splátky ktoré ich zaťažujú a chcú sa ich predčasne zbaviť.
3) chcú si zabezpečiť zdroj peňazí na život v dôchodku
4) ľudia, ktorí vyhľadávajú atraktívne investičné príležitosti.
Vypísať kontakty, pýtať si odporúčania

Spracovanie námietok – argumenty
FOND NA OCHRANU VKLADOV (táto argumentácia slúži na vyvedenie človeka
z rovnováhy, uvedomenie si, že finančný systém nie je dokonalý a peniaze, ktoré má banke,
nie sú garantované).
Ak má Slovák peniaze v banke, jeho peniaze sú kryte FOV. Pozrime sa na to, ako to ale funguje
v praxi.
V 90 rokoch skrachovalo 6 veľkých bánk na SK (poľnobanka, IrB, Devín banka, priemyselná
banka...) a FOV musel odškodniť klientov, ktorí prišli o svoje peniaze.
Celková výška odškodnenia prevyšovala 3násobok HDP Slovenskej republiky. Prešlo 28 rokov
a FOV má stále niekoľko miliardový deficit finančných prostriedkov.
Preto je v Zákone háčik: fond Vás má povinnosť odškodniť, ale nedefinuje, kedy tak urobí.
Vašich 6 000 €, ktoré ste mali v banke ako rezervu, Vám môže vracať aj 5 rokov po 100 €
mesačne.
Aký máte z toho pocit? Na SK je k dnešnému dňu 28 bánk ale len 6 z nich spĺňa rating „
bezpečná „ podľa svetovej agentúry Standard&Poors.
PRÍLEŽITOSŤ (táto argumentácia slúži na to, aby človek pochopil, že kryptomeny tu sú
a budú, a že je veľké plus, dokonca nutnosť, mať v nich investované peniaze. Kryptomeny
nepadli! Práve sa začínajú naberať na sile! )
Účelom dnešného stretnutia/konzultácie je, aby ste pri plnení svojich cieľov
nepremeškali príležitosť.
Prečo BTC?
August 2010 cena 0,06 USD
Jún 2011 cena 30 USD (49 900 % +) pri vklade 100 € by ste mali 50 000 €
November 2011 cena 2 USD (-93 %)
Apríl 2013 cena 230 USD (11 400 % +) pri vklade 100 € by ste mali 11 500 €
Júl 2013 cena 67 USD (-71%)
November 2013 cena 1147 USD (1 611 % +) pri vklade 100 € by ste mali 1711 €
Január 2015 cena 180 USD (-85%)
December 2017 cena 19 535 USD (10 753 % +) pri vklade 100 € by ste mali 10 852 €
November 2018 cena 3 448 USD (-82 %)

BUDÚCNOSŤ???
!!! KRYPTOMENY NEZAŽÍVAJÚ NAJVAČŠÍ PREPAD, V MINULOSTI ZAŽIL TRH UŽ
NIEKOĽKKRÁT VAČŠÍ PREPAD, AKO JE AKTUÁLNY !!!
Svoju príležitosť si premárnil už 4x. Koľko príležitostí ešte premárniš?
Od roku 2009 bol bitcoin v médiách vyhlásený za padnutý už viac ako 90 krát. Ako je možné,
že títo ,,odborníci“ sa vždy doposiaľ mýlili?
Warren Buffet v roku 2014 vyhlásil krach bitcoinu. Ako je možné že odvtedy BTC stúpol o
10 000 %?
Významná americká banka J.P. Morgan & Chase vyhlásila BTC za bublinu, na čo trh
zareagoval poklesom. Následne sa zistilo, že práve v tomto poklese daná banka nakúpila BTC
za niekoľko 100 miliónov USD.
Koľkým z Vás už informácie z médií v živote zarobili peniaze? Nájdete tam informácie, ktoré
nám všetkým pomôžu zarobiť a zlepšiť si život? Alebo sú to informácie pre ,,ovce“?
FAKTY
Kryptomenu Ripple využíva na prevody peňazí viac ako 60 bánk, napr. aj UniCredit Bank,
American Express a pod.
Privátni bankári už dnes odporúčajú bonitným investorom nákup kryptomien.
NASDAQ( tretia najväčšia burza v Amerike), vstupuje na trh s kryptomenami a umožňuje
investorom nákup kryptomien
Fond Fidelity (kapacita 7bil.dolárov) sa otvoril kryptomenovému trhu
Počet obchodníkov akceptujúcich kryptomeny narastá raketovým tempom.
BTC zmenárne, burzy a BTC automaty neustále pribúdajú po celom svete.
Estónsko využíva blockchain technológiu pri voľbách
Vo švajčiarsku už dnes existujú mestá ktoré fungujú na blockchain technológiách a využívajú
prioritne kryptomeny. Vedia čo robia?
Banka v Abu Dhabi – Al Hilal Bank, emitovala dlhopisy cez blockchain za 500 mil. dolárov
Šéfka MMF(medzinárodný menový fond) CH.Lagardová vyhlásila, citujem: „aj centrálne
banky by mali vydávať kryptomeny“
Tim Draper, miliardár, kryptomenový advokát vyhlásil, že bitcoin dosiahne v roku 2022 cenu
250 000 USD
Coinbase spustila OTC (over the counter ) obchodovaciu platformu
Denný objem transakcii na bitcoine je 8 miliard, denný objem transakcii Mastercard je 12
miliárd.
Majiteľ Etherea (Vitalik Buterin) spolupracuje s Putinovou vládou na vytvorení Ruskej
národnej kryptomeny.
Južná Kórea schvaľuje spoluprácu bánk a kryptobúrz
Čína zlegalizovala a schválila Bitcoin ako majetok
Mastercard patentuje mikrotransakcie cez blockchain
Venezuela vyriešila hyperinfláciu bitcoinom
Švédsko zakladá prvú národnú kryptomenu EKRONA
Švajčiarska burza BORSE sa pridala do obchodovania s kryptomenami

CITIGROUP vstupuje na kryptomenový trh
Morgan Stanley plánuje spustiť obchodovanie kryptomien
4-tá najväčšia európska burza, SIX Swiss Exchange spustila ako prvá na svete krypto ETP
(burza s tržnou kapitalizaciou viac ako 1,6 bilióna USD)
Kryptomena IOTA spolupracuje so spoločnosťou BOSCH
Stellar spolupracuje s IBM
OHIO umožnilo platbu daní v BTC
PREČO SPORENIE? (Pretože každý by mal mať v kryptomenách investované peniaze. Ak nie
10 000, tak aspoň 1 000. Ak nie 1 000, tak aspoň 100)
Jožko v Decembri 2017 čítal na internete o kryptomenách a rozhodol sa zainvestovať
svojich 600 € v nádeji, že z nich rýchlo bude 3 000 €. Avšak trh klesol a Jožko má zo svojich
600 € zostatok 50 €. Jožko si povedal že bublina praskla a predal svoje kryptomeny so stratou.
Samko sa rozhodol investovať pravidelne po 50 € mesačne každý mesiac. Vždy keď trh klesol,
Samko nakúpil a svoje kryptomeny si odkladal. V čase keď Jožko svoje kryptomeny s ľútosťou
predal, Samko mal našetrených už niekoľko sto eur. Ak by Jožko nepredal a čakal kým bude
na nule, Samko by mal na účte každý svoj vklad už niekoľkonásobne zhodnotený. Buď
rozumný a investuj pravidelne. Nebuď ako Jožko.
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Prečo by som mal platiť vstupný poplatok ?
Na finančnom trhu neexistuje produkt, ktorý je kompletne bez poplatkov. Tak ako vo
všetkých bankách a správcovských spoločnostiach je účtovaný poplatok ako náhrada za
náklady, tak aj v produkte sporenie. Vstupný poplatok zahŕňa náklady na administratívu
a doživotné vedenie účtu, zmenu eura na kryptomeny a všetky následné poplatky za transakcie.
Oproti ostatným produktom máme najnižšie poplatky na trhu. Napr.
1) životné poistenie 50 € mesačne – poplatok za zmluvu 1 200 € (2 ročné poistné)

2) stavebné sporenie (cieľová suma 20 000 €) – poplatok 180 € jednorazovo, následne 2,66€
mesačne
3) podielové fondy (cieľová suma 20 000 €) poplatok od 600 - 1 000 €
4) investícia do zlata (cieľová suma 20 000 €) poplatok 1000 €
„Prečo si sporiť cez produkt Kryptomenová Budúcnosť keď si môžem sporiť aj sám?“
Hlavná výhoda produktu sporenie spočíva v tom, že sporenie je aktívne riadené
portfólio, kde tím špičkových odborníkov dennodenne analyzuje trh s kryptomenami a vyberá
tie meny, s ktorými je spojený najvyšší potenciál výnosu a minimálne riziko. Musím si založiť
viacero búrz, aby som si mohol nakúpiť všetky kryptomeny, ktoré mi nakupuje firma. Ak
napríklad budem len držať krypto na nejakej burze, daná mena sa môže delistovať, prídem o ňu
ani o tom nebudem vedieť. Poplatky za nákup mien sú veľké, najviac sa oplatí nakupovať vo
väčšom množstve.
U nás máme affiliate. Máte možnosť registrovať pod seba klientov. Klientov zaradíme
do Lojálneho programu, kde môžu poberať pasívny prijem.
Všetci ,,mega úspešní traderi“ z roku 2017, ktorí sľubovali, že Vám zhodnotia peniaze
o 1000-ky percent, už dnes chodia zasa do práce.
„Prečo Crypton Digital?“
Je to slovenská firma registrovaná v BA (Staré Grunty 18), základné imanie 132 900 €.
Spoločnosť funguje od 25.8.2017, najprv sme sa zaoberali ťažbou kryptomien, doteraz
vlastníme kontajner s ťažobnými strojmi v hodnote cca 200 tis. € ktorý dennodenne generuje
spoločnosti príjem v kryptomenách.
„Kde spoločnosť drží moje kryptomeny?“
Vaše kryptomeny sú bezpečne uložené na trezoroch – trezor je offline peňaženka, odolá
voči hackerským a iným útokom. Trezory sa celosvetovo využívajú na ochranu kryptomien
investora.
„Akú mám záruku, že neprídem o peniaze?“
Sporenie funguje na základe klasickej zmluvy o sporení medzi spoločnosťou a klientom.
Celý proces je maximálne transparentný. Klient zasiela peniaze na zberný účet v zmenárni kde
sa 1x za mesiac za tieto peniaze nakúpia kryptomeny ktoré putujú priamo na klientov účet.
„Kedy si môžem peniaze vybrať?
Ak klient chce dosiahnuť maximálne možné zhodnotenie bezpečnou cestou,
odporúčame 5 ročný investičný horizont. Avšak, našich klientov limitovať nechceme, preto sú
výbery možné kedykoľvek, požiadavka na výber bude spracovaná do 48 hodín od jej zadania.
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Príklad 1 : nachádzam s na 1. Pozícii, za daný mesiac som urobil 7 sporení
7 x 40 = 280 €
Príklad 2 : nachádzam sa na 2. Pozícii, za daný mesiac som urobil 5 sporení a mám pod sebou
3-och ľudí na prvej pozícii, ktorí urobili každý po 5 sporení
5 x 50 = 250 + 5 (sporení) x 10 (medzi rozdiel ) x 3 (ľudia) = 400 €
Príklad 3 : nachádzam sa na 3. Pozícii, za daný mesiac som urobil 6 sporení, mám pod sebou 5
ľudí na druhej pozícii, z ktorých každý urobil po 10 sporení a 2-och ľudí na 1. Pozícii, ktorí
urobili každý po 5 sporení
6 x 60 = 360 + 10 x 10 x 5 + 5 x 2 x 20 = 1 060 €
Príklad 4 : nachádzam sa na 4. Pozícii, za daný mesiac som urobil 2 sporenia, mám pod sebou
8 ľudí na druhej pozícii, ktorí so štruktúrami urobili každý po 20 zmlúv a 3-och nových ľudí,
z ktorých každý urobil po 5 zmlúv
2 x 70 = 140 + 20 x 20 x 8 + 5 x 30 x 3 = 3 790 €
Príklad 5 : nachádzam sa na 5. Pozícii, za daný mesiac som urobil 5 sporení, mám pod sebou
3-och ľudí na 4. Pozícii, ktorí urobili so štruktúrami po 30 zmlúv, 5 na 3. Pozícii, ktorí urobili
po 20 zmlúv, 8 na druhej pozícii, ktorí urobili 10 zmlúv a 10 na prvej pozícii, každý urobil po
2 zmluvy
5 x 75 = 375 + 30 x 5 x 3 + 20 x 15 x 5 + 10 x 25 x 8 + 2 x 35 x 10 = 5 025 €

9.4 Otázky na ktoré neviete zodpovedať
Ľudia sú rôzny. Počas vašej obchodníckej činnosti sa stretnete s rôznymi typmi ľudí
a potencionálnych klientov alebo aj špekulantov, ktorí vám budú klásť niekedy doslova až
zákerné alebo nezmyselné otázky len aby vás presvedčili o tom, že niečo neviete alebo aby si
oni mohli dokázať svoju premúdrelu pravdu.
Stretnete sa s otázkami typu: „Čo je to hashovacia funkcia? Ako funguje algoritmus
kryptomien? Ako funguje mining difficulty? Atď...

Treba si uvedomiť, že nie každý z nás je najtechnickejší typ a nevieme presne vysvetliť
tieto odborné veci z jadra kryptomien, ktorým niekedy ani sami nerozumieme. Na druhej strane,
veď aj auto jazdí a nepýtame sa na každý jeden komponent motora. Telefonujeme a nepýtame
sa ako sa prenáša a prijíma zvuk a obraz z bodu A do bodu B. Nepýtame sa na prenos dát
prostredníctvom internetu. Proste tie veci fungujú a používame ich!
Nenechajte sa takýmito otázkami vyviesť z miery a uvedomte si, že VY ste ten kto
niekomu niečo prezentuje. V prípade, že sa stretnete s otázkami takéhoto typu, pravdivo
priznajte, že na niečo neviete odpovedať a že na každú otázku sa dá nájsť odpoveď. Niekedy
stačí použiť internet a google J

10. Etický kódex spoločnosti
Chceli by sme touto témou poukázať správanie obchodníka a to i napriek tomu, že máme
všetky legislatívne podmienky vyriešené.
Prečo? Nedisciplinovaný obchodník, ktorý za účelom zisku zdieľa videá, materiály,
webináre s klamlivým, neodborným alebo zavádzajúcim textom môže vyprovokovať rôzne
skupiny ľudí, ktoré môžu spôsobiť sťaženie a zmenu v legislatívnych podmienkach. Napriek
tomu, že advokátsky a bankársky tím pracuje na ďalších vylepšeniach a neustále monitoruje trh
tak kryptomeny sú mladé a pričinením obchodníkov, môžu nastať negatívne zmeny.
Na základe toho spoločnosť apeluje na disciplinovanosť a v prípade dokázania zlého
správania môže firma pokutovať obchodníka až do výšky 100 000€.
Online marketing musí mať svoje pravidlá a nemôže spamovať každú jednu skupinu
dookola a preto odporúčame využívať priame správy alebo skupiny v ktorých ste admini.
Od obchodníka očakávame:
- Dostatočné stotožnenie s víziou a filozofiou spoločnosti
- Rešpektovanie spoločenských zásad založených na úcte človeka k človeku
- Uvedomenie si zodpovednosti voči sebe, kolegom, nadriadeným a zákazníkom.

