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PREHĽAD TRHU V KOCKE –  
PRVÝ KVARTÁL 2022  

Cenový vývoj Bitcoinu 

 
Zdroj: Messari 

Bitcoin otváral nový kalendárny rok s valuáciou 46 187 amerických dolárov. S malými 
odchýlkami sa takmer celý prvý kvartál niesol v znamení fluktuácie v cenovom pásme 35 000 
až 45 000 dolárov. Bitcoin sa však koncom marca z tohto pásma vymanil a uzavrel prvý 
kvartál na cene 45 537 dolárov so stratou takmer - 1,7 % v porovnaní otváracou cenou k 1. 
januáru 2022. Najlepším dňom v prvom kvartáli bol pre bitcoin 28. február, kedy jeho hodnota 
vzrástla v priebehu jedného dňa o 14,59 %. 
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Cenový vývoj TOP 10 altcoinov 

 
Zdroj: Tradingview 
 

Spomedzi TOP 10 altcoinov (s výnimkou stablecoinov) sa v úvodnom kvartáli kalendárneho 
roka 2022 darilo najlepšie platforme Terra, ktorej cena vzrástla o vyše 24 %. Ostatné altcoiny 
z kategórie TOP 10 s výnimkou kryptomeny Ripple však uzavreli úvodný kvartál v strate. 
Najhoršie z nich dopadla Solana, ktorá v priebehu troch mesiacov stratila až 27 % svojej 
hodnoty. 

Vývoj kapitalizácie trhu kryptomien 

 
Zdroj: Coinmarketcap 

 
Hodnota celého trhu kryptomien bola začiatkom roka 2022 na úrovni 2,18 miliardy dolárov.  
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V priebehu troch mesiacov poklesla kapitalizácia trhu až o 7 % na úroveň  
2,03 bilióna dolárov. Najvyššia trhová kapitalizácia v úvodnom kvartáli bola  
dosiahnutá 4. januára 2022 a to vo výške 2,26 bilióna dolárov. 

NAJDÔLEŽITEJŠIE UDALOSTI  
ZO SVETA KRYPTOMIEN  

Kryptomeny a vojna na Ukrajine  
Posledný februárový týždeň otriasla svetom veľmi negatívna správa. Oznámenie o začatí 
špeciálnej vojenskej operácie zo strany Ruskej federácie spôsobilo vlnu neistoty naprieč 
globálnou ekonomikou a finančnými trhmi, pričom trh kryptomien nebol výnimkou. 
 
Bitcoin sa po prevalení tejto správy relatívne rýchlo prepadol na lokálne minimum 34 000 
dolárov, no už za pár hodín sa svižne vrátil tesne pod hodnotu 40 000 dolárov. Hlavným 
hnacím motorom posilnenia bitcoinu boli rozhodnutia Európskej únie a západných krajín 
izolovať Rusko od globálnej ekonomiky v dôsledku jeho invázie na územie Ukrajiny.  
 
Tragickejšie chvíle v tom čase zažíval ruský rubeľ (RUB), ktorého hodnota sa v nepriamej 
kotácii voči americkému doláru vôbec prvýkrát v histórii prepadla až pod jeden cent. 
Významne oslabenie domácej meny v Rusku však spôsobilo prílev kapitálu od ruských 
investorov do bitcoinu, ktorý hľadali pre svoje peniaze bezpečnú, rýchlo prevoditeľnú a 
stabilnú alternatívu. 
 
Tu sa úloha kryptomien počas ruskej invázie však neskončila. Ukrajinský prezident totiž 
podpísal zákon o legalizácii krypto sektoru na Ukrajine, čo umožňuje bankám otvárať účty pre 
krypto spoločnosti a zároveň legalizuje pôsobenie krypto búrz na územi Ukrajiny. Ukrajina sa 
počas tejto tragickej vojnovej situácie stala prvou krajinou na svete, ktorá oficiálne akceptuje 
finančné dary v kryptomenách. Množstvo spoločností a známych osobností zo širokej krypto 
komunity ukázali svoj akt solidarity a prostredníctvom darov poslali na Ukrajinu behom 
niekoľkých týždňov kryptomeny v hodnote viac ako 100 miliónov dolárov. 
 
Na druhej strane ekonomické sankcie, ktoré spojenci Ukrajiny uvalili na Rusko, znemožnili 
ruským inštitúciám vstup na globálne finančné a platobné trhy. Zrodila sa tak debata o tom, 
že Rusko siahne po kryptomenách, aby mohlo obísť sankcie uvalené západom. Rusko však 
prostredníctvom bitcoinu a kryptomien sankcie neobíde, nakoľko trh s kryptomenami nie je 
dostatočne veľký a likvidný na to, aby dokázal pokryť objemy finančných potrieb Ruska. 
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Okrem toho, pseudonymná povaha transakcií umožňuje orgánom spájať 
 verejné adresy s osobami z reálneho sveta, čo prakticky umožňuje nežiadúce  
transakcie priamo sledovať.  
 

Európsky parlament a zákaz kryptomien typu  
Proof-of-Work 

Začiatkom roka obletela svet informácia o tom, že Európska únia by mala zakázať používanie 
kryptomien, ktoré sú založené na konsenzuálnom mechanizme Proof-of-Work. Do tejto 
kategórie spadajú aj dve najpopulárnejšie kryptomeny: Bitcoin a Ethereum. Autorom tohto 
vyjadrenia bol Erik Thedéen, podpredseda Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy 
(ESMA). Thedéen tvrdil, že ťažba PoW kryptomien je energeticky neudržateľná a nehrá v 
prospech Parížskej dohody. Navrhol tak zákaz používania Proof-of-Work kryptomien, pričom 
sa prikláňal skôr k aktívnejšiemu využívaniu kryptomien typu Proof-of-Stake, ktorý má 
výrazne nižšiu energetickú spotrebu. 
 
V prvej polovici marca sa uskutočnilo zasadnutie Európskeho parlamentu pre hospodárske a 
menové záležitosti (ECON), počas ktorého poslanci rozhodovali o zákaze kryptoaktív 
založených na mechanizme Proof-of-Work. V procese hlasovania bolo za zamietnutie tohto 
návrhu 32 poslancov, pričom za jeho schválenie bolo našťastie len 24 poslancov. Ustanovenie 
týkajúce sa zákazu tohto druhu kryptomien je zároveň súčasťou navrhovanej legislatívy 
Európskej únie v oblasti kryptomien s označením MiCA (Markets in Crypto-Assets), ktorá 
okrem iného obsahuje aj problematiku dodržiavania prísnych pravidiel KYC a AML. 

 
Oficiálna tlačová správa Európskeho parlamentu ďalej informovala o tom, že širšia legislatíva 
MiCA bola schválená. To znamená, že poslanci sa zhodli na návrhu pravidiel dohľadu, ochrany 
spotrebiteľov a environmentálnej udržateľnosti kryptomien. Konzervatívnejšia verzia 
pravidiel MiCA, z ktorej bol vyňatý najdôležitejší bod týkajúci sa zákazu Proof-of-Work 
kryptomien, bude teraz predmetom rokovaní medzi Európskym parlamentom, Európskou 
komisiou a Radou Európskej únie, ktorí sa budú snažiť nájsť konsenzus pre kryptoreguláciu 
priateľskú k inováciám.  

Rastúci počet krypto investorov 

Najnovší prieskum spoločnosti Huobi Group, prevádzkovateľa jednej z najväčších 
kryptomenových búrz Huobi, priniesol verejnosti množstvo zaujímavých štatistických 
údajov. 
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Podľa zverejneného dokumentu Crypto Perception Report 2022 približne  
70 % krypto investorov v Spojených štátoch začalo investovať do kryptomien  
až v roku 2021. Spoločnosť uskutočnila v polovici decembra 2021 prieskum medzi  
približne 3 100 dospelými Američanmi, aby zhodnotila znalosti respondentov o krypto-
menách a o tom, čo si myslia o masívnom raste krypto trhu v roku 2021.  

Prieskum zistil, že až 68 % respondentov sa prvýkrát dostalo do styku s kryptomenami v 
poslednom roku. Zhruba 21 % z nich začalo investovať do kryptomien pred dvomi rokmi, 
zatiaľ čo 11 % investorov začalo investovať do kryptomien pred viac ako dvoma rokmi. Podľa 
zistení prieskumu boli investori pri svojich prvých investíciách opatrní. Až 46 % respondentov 
uviedlo, že do kryptomien investovali 1 000 USD alebo menej. Takmer 25 % opýtaných 
uviedlo, že do kryptomien investovali od 1 000 do 10 000 USD. Ďalších 29 % investorov 
vlastní kryptomeny celkovo v hodnote viac než 10 000 USD.  

Zaujímavou štatistikou je taktiež rastúci počet žien, ktoré investujú do kryptomien. Štatistiky 
Bitstamp burzy ukázali, že počet ženských investoriek vzrástol počas roka 2021 o 198 %, 
pričom väčšinu investoriek tvorila veková skupina od 30-35 rokov, no najúspešnejšou bola 
veková skupina od 55-60 rokov, ktorá je prekvapivo viac otvorená risku a do kryptomien 
investovala väčšie čiastky. 

Ženy začínajú sebavedomo obsadzovať voľné pracovné miesta v blockchainovom a 
kryptomenovom priemysle. Podľa CoinMarketCap počet zamestnankýň v krypto priestore 
vzrástol za posledný rok o 43 %. V kryptosfére však stále dominujú muži. Podľa najnovších 
údajov tvoria 66 % krypto investorov muži a 55 % z nich je mladších ako 35 rokov. V roku 
2018 tvorili muži podľa CoinDance až 91 % bitcoinovej komunity. 

Rozuzlenie kauzy Bitfinex 
Ďalšia z významných správ zo sveta kryptomien sa dostala na verejnosť vo februári, kedy sa 
úradom v Spojených štátoch podarilo po piatich rokoch skonfiškovať 3,6 miliardy dolárov v 
bitcoine pochádzajúcich z hacknutia burzy Bitfinex, v ktorom bolo v auguste 2016 
odcudzených až 119 756 bitcoinov. Špeciálnym agentom sa podarilo získať prístup k viac ako 
94 000 BTC na základe domovej prehliadky, pri ktorej našli u dvojice podozrivých súbory 
obsahujúce súkromné kľúče k peňaženke.  

Americké ministerstvo spravodlivosti nariadilo zatknutie dvojice podozrivých v podobe 
manželského páru Ilju Lichtensteina a jeho manželky Heather Morgan za údajné sprisahanie 
a pranie špinavých peňazí prostredníctvom kryptomien, ktoré sú spojené s hackom krypto 
burzy Bitfinex. Za to im hrozí trest odňatia slobody až vo výške 20 rokov. 
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Od hacknutia burzy v roku 2016 hackerský pár s ukradnutými bitcoinmi  
uskutočňoval pravidelné, ale zato relatívne malé presuny v samostatných  
transakciách. Aj keď si boli podozriví vedomí, že ich transakcie sú pod drobno- 
hľadom, dvojica ostávala aj naďalej aktívna na verejnosti a na sociálnych sieťach.   
Na pranie ukradnutých kryptomien používala rôzne metódy, vrátane vytvárania fik- 
tívnych identít, využívania darknetových trhov až po presúvanie prostriedkov na iné formy 
kryptomien, ktoré používajú pokročilejšie prvky anonymity. 

Z twitterového účtu Ilyu vyplývalo, že bol podnikateľ, anjelský investor a Web3 vývojár a jeho 
polovička sa na sociálnych sieťach prezentovala ako rapperka pod menom Razzlekhan, 
pričom v minulosti písala príspevky pre Forbes magazín a disponovala hodnotnými 
znalosťami v priestore kyber bezpečnosti. Vyšetrovacie tímy uviedli, že pracovali na vypátraní 
prostriedkov už od roku 2016. Hoci nešpecifikovali, akým spôsobom sa dostali práve k 
Morgan a Lichtensteinovi, zástupca riaditeľa FBI uviedol, že agentúra má vlastné nástroje na 
sledovanie digitálnej stopy.  

KRYPTOMENY A SVET TRADIČNÝCH FINANCIÍ 

Master card ponúka krypto consulting 
Mastercard aj naďalej pokračuje v expanzii svojich služieb do sveta kryptomien. Spoločnosť  
nedávno začala poskytovať konzultačné služby v oblasti kryptomien v najnovšom úsilí o 
zlepšenie všeobecného akceptovania kryptomien. Spoločnosť ďalej informovala, že jej 
snahou bude pomáhať bankám bezpečnejšie sa pohybovať v tomto prostredí a pomôcť im s 
prijímaním digitálnych mien.  
Konzultačné úsilie spoločnosti Mastercard s bankami a maloobchodníkmi zastrešuje široké 
možnosti digitálnych zahraničných peňazí, od školenia v počiatočnom štádiu, hodnotenia 
nebezpečenstiev a celobankového rastu krypto a NFT techník až po krypto hracie karty a 
návrh krypto vernostných aplikácií. 

V januári spoločnosť Mastercard dokonca uzavrela partnerstvo so spoločnosťou Coinbase, 
aby sprístupnila fenomén nezameniteľných tokenov (NFT) pre širokú verejnosť. Záujemcovia 
tak budú môcť používať svoje debetné karty Mastercard na nákupy na prichádzajúcom NFT 
trhu spoločnosti Coinbase. 
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KPMG nakúpilo bitcoin 
Kanadská pobočka KPMG, ktorá je súčasťou celosvetovej siete poraden- 
ských spoločností poskytujúcich služby v oblasti auditu, daní a poradenstva,  
začiatkom februára oficiálne oznámila, že pridala kryptomeny bitcoin a ethereum  
na svoju obchodnú súvahu.  
 
Spoločnosť v správe informovala, že investícia odráža ich “vieru, že inštitucionálne prijatie 
kryptoaktív a technológie blockchain bude naďalej rásť a stane sa bežnou súčasťou mixu 
aktív.” Ohlásenie tejto novinky spoločnosťou KPMG ako člena BIG 4, teda štyroch najväčších 
audítorských spoločností na svete, je považované z hľadiska inštitucionálnej adopcie zatiaľ 
najväčšou správou tohto roku. Spoločnosť sa zaradila medzi ďalších velikánov a prívržencov 
kryptomien ako sú MicroStrategy, Galaxy Digital či Tesla. 
 
Dodnes nebolo zverejnené, aký objem kryptomien spoločnosť nakúpila, informovala však o 
nákupe uhlíkových kompenzácii (carbon offsets), aby tak kompenzovala emisie, ktoré môžu 
byť spojené s kúpenými BTC a ETH. KPMG ďalej informovalo, že uhlíkové kompenzácie boli 
pridané aj z dôvodu naplnenia svojich záväzkov v oblasti životného prostredia, sociálnych vecí 
a riadenia. Nákupy kryptomien boli vykonané prostredníctvom spoločnosti Gemini Trust Co., 
ktorá im poskytla svoje služby v podobe úschovy týchto aktív. 

Kryptomeny ako oficiálne platidlo v meste Lugano  
Švajčiarske mesto Lugano v južnom Švajčiarsku v marci oznámilo, že uzákonní Bitcoin, 
stablecoin Tether a lugánsky token LVGA ako zákonné platidlo. Tieto kryptomeny sú tak 
akceptované v tomto meste spolu so švajčiarskym frankom. 
 
Paolo Ardoino, hlavný technický riaditeľ spoločnosti Tether, informoval, že firma v spolupráci 
s predstaviteľmi Lugana vytvorila fond vo výške 3 miliónov švajčiarskych frankov a tak budú 
ďalej pracovať na podpore prijatia BTC, USDT a LGVA na obchodných miestach v Lugane. 
Výkonný riaditeľ Tetheru uviedol, že do Lugana pritiahne veľké talenty. Okrem toho to tiež 
pomôže Luganu stať sa hlavným blockchainovým centrom v Európe. 
 
Švajčiarsko už dlhšie patrí medzi krajiny, ktoré sa voči kryptomenám stavajú priateľsky. 
Obyvatelia mesta Lugano budú môcť platiť zmieňovanými kryptomenami aj mestské 
poplatky, ale akceptovať ich ako platidlo budú môcť bez problémov aj akékoľvek 
podnikateľské subjekty v tomto meste. 
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Krypto banky v štáte Virginia  
Ďalší krok k mainstreamovej adopcii kryptomien uskutočnil senát americ- 
kého štátu Virginia po tom, čo jednomyseľne schválil žiadosť o zmenu zákona,  
ktorá umožní tradičným bankám v štáte Virginia poskytovať služby úschovy vir- 
tuálnych mien. 

Zákonodarca Christopher H. Head tento návrh zákona predstavil už v januári tohto roku, no 
schválenia sa dočkal až v marci. Banky tak budú môcť svojim zákazníkom ponúkať služby 
nákupu a úschovy kryptomien. Banky ponúkajúce tieto služby budú musieť spĺňať prísne 
pravidlá, ktoré sa týkajú najmä správne nastaveného systému riadenia rizík. Tento zákon 
prešiel v hlasovaní v pomere 39-0 a pre jeho uvedenie do praxe je ešte potrebné, aby ho 
podpísal guvernér Glenn Youngkin. 

ON-CHAIN DÁTA   
BTC - aktívne adresy na blockchaine 

 
Zdroj: Messari 

 

Metrika aktívnych adries na bitcoinovom blockchaine sleduje celkový počet jedinečných 
adries, ktoré boli počas sledovaného obdobia aktívne v sieti. Aktivita v tomto prípade 
znamená, že tieto adresy boli buď príjemcom alebo iniciátorom platby. Jedinečnosť adries 
zabezpečuje, že aj keď niektoré adresy prijali alebo odoslali počas sledovaného obdobia viac 
než jednu transakciu, budú do tejto štatistiky započítané len raz.  
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K prvému dňu tohto kalendárneho roka bol počet takýchto aktívnych  
adries 695 722, pričom v priebehu prvého kvartálu ich počet vzrástol až 
 o 40 % na hodnotu 979 952 k 31. 3. 2022. 

  

BTC - Adresy so zostatkom viac ako 0,001 BTC 

 
Zdroj: Messari 
 

Metrika adries so zostatkom viac ako 0,001 BTC sleduje celkový počet jedinečných adries, na 
ktorých sa počas sledovaného obdobia nachádzalo aspoň 0,001 BTC, čo je v prepočte asi 45 
dolárov. Počet takýchto adries sa len za posledné tri mesiace zvýšil takmer o 3,7 %, čo 
signalizuje prílev a kontinuálne rastúci záujem investorov o bitcoin. Hlavnými motívmi 
rastúcej akumulácie bitcoinov u retailových investorov sú pravdepodobne výnos, ochrana 
pred infláciou a taktiež špekulácie. 
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BTC - Ročná aktívna zásoba 

 
Zdroj: Messari 

 

Ukazovateľ ročnej aktívnej zásoby kumuluje počet jedinečných bitcoinov, ktoré boli 
presunuté v transakcii aspoň raz za posledný rok až do konca sledovaného intervalu. 
Jedinečné bitcoiny, ktoré boli presunuté viac než raz, sú do tejto metriky zahrnuté len 
jedenkrát. Počet bitcoinov, ktoré boli aktívne počas posledného roka aj naďalej klesá. To 
signalizuje, že stále viac a viac investorov drží svoje bitcoiny a nevykonáva s nimi žiadne 
aktivity súvisiace s ich presúvaním na burzy. Klesajúci trend tohto ukazovateľa navyše 
spôsobuje pokles likvidných bitcoinov na burzách, čo môže v istom bode spôsobiť, že na 
burzách bude nedostatok bitcoinov určených na predaj. V prípade, ak dopyt výrazne prevýši 
ponuku bitcoinov na burzách, môže dôjsť k raketovému rastu ceny bitcoinu. 

 



 
 

KVARTÁLNY PREHĽAD TRHU KRYPTOMIEN 

16 

Fear & Greed index  

 
Zdroj: Btctools 
 

Fear & Green index zaoberajúci sa analýzou aktuálneho sentimentu na trhu sa celý prvý 
kvartál, s výnimkou troch dní, pohyboval v oblasti strachu (fear) a chamtivosti (greed). Index 
sa počas sledovaného obdobia ani raz nedostal do červenej zóny extrémneho strachu, čo 
reflektuje, že investori majú aj naďalej záujem a chuť investovať do bitcoinu a iných 
alternatívnych kryptomien. 
 

ETH - Celkový počet adries 

 
Zdroj: Messari 

 

Celkový počet adries v sieti Ethereum pokračuje aj naďalej v spanilom raste.  
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V priebehu prvých troch mesiacov nového kalendárneho roka vzrástol  
počet adries v sieti Ethereum až o 8,57 % na úroveň 78 376 564 adries. Výz- 
namný rast adries signalizuje neutíchajúci záujem používateľov po interakcii s dece-
ntralizovanými aplikáciami a NFT zbierkami. Okrem toho, blížiaci sa upgrade ETH 2.0 
vzbudzuje pozornosť u množstva investorov, ktorí akumulujú ethereum ako investičné 
aktívum v dlhodobom časovom horizonte. 

 

ETH - Priemerný transakčný poplatok 

 
 
Zdroj: Messari 
 

Vždy, keď dôjde k transakcii v sieti Ethereum, vzniká transakčný poplatok. Výška poplatkov 
je variabilnou premennou, ktorá sa mení v závislosti od zložitosti transakcie a od toho, ako 
rýchlo má k vyrovnaniu transakcie dôjsť. Počas prvého kvartálu došlo k výraznému poklesu 
priemerného transakčného poplatku v sieti Ethereum. Medzi hlavné dôvody poklesu 
transakčných poplatkov patrí rastúca popularita alternatívnych blockchainových platforiem 
zameraných na DeFi, ako aj rastúci záujem o používanie riešení druhej vrstvy (L2) na 
blockchaine Etherea.   
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DeFi 

Celková uzamknutá hodnota aktív -  
TVL (total value locked) 

 
Zdroj: Defipulse 
 

Metrika TVL (total value locked) sleduje celkovú hodnotu uloženú v decentralizovaných 
protokoloch - či už sa jedná o pôžičky, staking kryptomien, liquidity pools, alebo iné aktivity, 
pri ktorých si užívateľ svoje kryptomeny “uzamkne” v smart kontrakte decentralizovaného 
protokolu a poskytuje likviditu. TVL nám dáva indikácie o tom, ako sa vyvíja záujem 
užívateľov a investorov o rozličné aktivity pri interakcii s protokolmi ako AAVE, Compound, 
Maker a mnohými ďalšími populárnymi projektami. 

 

Začiatok roka sa niesol v znamení poklesu TVL, ktorý koreloval s cenovými fluktuáciami BTC 
a ďalších kryptomien. Výrazne klesal celý DeFi sektor, avšak protokoly na Ethereum sieti sa 
počas poklesu trhu ukázali ako viac stabilné v porovnaní s ostatnými menej zaužívanými 
sieťami. Našli sa však aj výnimky, ktoré si aj počas pádu trhu viedli dobre, ako napríklad vyššie 
spomínaná Terra.  
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V posledných mesiacoch sa TVL konsoliduje v pásme medzi 73 a  
85 miliárd USD, čo naznačuje stabilný záujem. Vplývajú na to viaceré  
faktory. Značný faktor, ktorý ťahá TVL dole, je neistota ohľadom regulácie  
celého DeFi sektoru, na ktorú čakajú nielen samotné firmy vytvárajúce tieto  
protokoly, ale aj investori a bežní používatelia. Pozitívom však je, že sa o DeFi  
začínajú zaujímať inštitúcie a radi by sa podieľali na týchto aktivitách, pretože DeFi  
ponúka nové možnosti riadenia rizika, arbitráže a tradingu. Vyššie riziko znamená aj  
vyššie výnosy v porovnaní s tra-dičnými dlhopismi, akciami, či tradingom forexových  
párov. Nasledujúce mesiace budú dôležité z hľadiska nájdenia balancu medzi reguláciami 
a novým prichádzajúcim investičným záujmom s perspektívou pre budúce uplatnenie DeFI 
aj v prostredí inštitúcií. 

  
 
 

 
Zdroj: theblockcrypto 
 

 

Ethereum je naďalej najpopulárnejšou smart kontraktovou platformou. V popredí aj naďalej 
zostávajú Terra, Binance Smart Chain, Avalanche, Solana a Fantom ako populárne alternatívy, 
na ktorých momentálne vznikajú mnohé konkurenčné DeFi projekty. Najväčší relatívny 
nárast zaznamenala sieť Terra, ktorej token Luna sa na rozdiel od ostatných konkurenčných 
projektov momentálne nachádza na cenových maximách.  
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Výber z DeFi – Terra 
 
 

 
Zdroj: theblockcrypto 
 

 
TVL projektov na sieti Terra sa najmä v posledných mesiacoch značne zvýšil, čo naznačuje 
rýchlu adaptáciu a rozšírenie uživateľskej základne pre projekty. Rýchly nárast ekosystému 
bol spôsobený technickou podporu pre vývojárov blockchainových aplikácií, čo viedlo k 
nárastu investičných možností do projektov ako Anchor savings či Lido, ktoré umožňujú 
používateľom staking alebo získavanie úroku zo stablecoinov, čo je atraktívnym riešením 
práve v období, keď ceny kryptomien stagnujú. TerraSwap je decentralizovaná burza, 
alternatíva Uniswap burzy na Ethereovej sieti, ktorá najmä v posledných týždňoch 
zaznamenala zvýšenie trading volume spolu s rekordným nárastom užívateľov využívajúcich 
Terra Station Wallet.  

Terra akumuluje bitcoin 
Luna Foundation Guard (LFG) je nezisková organizácia založená v Singapure, ktorá sa venuje 
poskytovaniu väčšej ekonomickej suverenity, bezpečnosti a udržateľnosti softvéru a aplikácií 
s otvoreným zdrojom, ktoré pomáhajú budovať a rozširovať decentralizovanú ekonomiku.  
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Táto organizácia na čele s Do Kwonom, zakladateľom platformy Terra,  
plánuje nakúpiť bitcoin v celkovej výške až 10 miliárd dolárov. Má slúžiť ako  
rezerva na podporu cenovej stability stablecoinu UST. 
 

 
Zdroj: https://twitter.com/danku_r 

 
TerraUSD (UST) je najznámejší a najsilnejší stablecoin postavený na blockchaine Terra. 
Stablecoin UST je hodnotovo viazaný na americký dolár v pomere 1:1. Za emisiou UST nestojí 
žiadna konkrétna entita alebo firma, nakoľko monetárna zásoba UST je kontrolovaná 
algoritmicky, pričom trhová ponuka stablecoinu UST je určená na základe emitovania alebo 
spaľovania tokenu LUNA. Popularita tohto algoritmického stablecoinu rastie raketovým 
tempom a jeho trhová ka-pitalizácia je už viac než 16 miliárd dolárov. 
 
Organizácia už doposiaľ uskutočnila viaceré nákupy a v súčasnosti vlastní viac než 30 000 
bitcoinov v celkovej hodnote prevyšujúcej 1,4 miliardy dolárov. Nákupy však pravdepodob-
ne ani zďaleka nie sú na konci, keďže Kwon plánuje celkovo utratiť až 10 miliárd na nákup 
BTC. Na tieto nákupy reaguje aj natívny token siete s označením LUNA, ktorý sa obchoduje 
na svojich historických maximách. 
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Stablecoiny 

 

 
Zdroj: Dune Analytics 
 

V prvom kvartáli sme zaznamenali značný nárast záujmu o stablecoiny. Najmä v obdobiach 
korekcie a cenovej konsolidácie ľudia často siahnu po stablecoinoch z rozličných dôvodov. 
Mnoho ľudí používa stablecoiny, najmä Tether, ako kolaterál na obchodovanie futures 
kontraktov pri otváraní short pozícií, vďaka ktorým môžu profitovať aj pri cenových 
poklesoch. Ďalší používajú stablecoiny ako možnosť úschovy svojich ziskov alebo svoje 
zakúpené stablecoiny poskytujú ako likviditu pre pôžičky, pričom profitujú z pôžičkového 
úroku. Tento jav sme videli aj niekoľkokrát počas roka 2021 v časoch, keď bola cena 
kryptomien stabilnejšia a ceny sa nešplhali na absolútne maximá.  
 

Graf zobrazuje pomery jednotlivých stablecoinov v cirkulácii. Tether (USDT) stále zostáva 
najpoužívanejšou alternatívou, avšak jeho dominancia sa v Q1 znížila o 5 %. USDC a BUSD 
zostávajú na stabilných % podielu z celkovej cirkulácie všetkých stablecoinov. Najviac si 
proporčne prilepšil UST (TerraUSD), najmä vďaka rozmachu DeFi na Terra blockchaine. 
 

 
Zdroj: theblockcrypto 
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NFT & Metaverse 

Objem obchodov na platforme OpenSea 

 
Zdroj: Dune Analytics 
 

NFTs sú stále populárnou témou a dalo by sa povedať, že ošiaľ, ktorý sme zažili v roku 2021, 
pokračuje. Záujem o NFTs a trading objemy do určitej miery korelujú s cenovým vývojom 
bitcoinu a ďalších kryptomien. Ak je na trhu neistota a ceny kryptomien sa pohybujú smerom 
dole, môžeme očakávať aj nižší záujem o NFTs. Akonáhle sa v marci cena BTC zastabilizovala, 
objemy a nadšenie pre špekulácie s NFTs opäť vzrástlo. 
 
Na populárnych NFT trhoviskách ako OpenSea, Rarible či LooksRare sa denne objavujú nové 
kolekcie NFTs a kým niektoré po krátkej dobe skončia ako bezcenné JPEGy, niektoré vyrazia 
na cestu úspechu a dokážu priniesť veľké výnosy. Čo odlišuje blue chip NFT kolekcie ako 
Bored Ape Yatcht Club či Akuki je podporujúca komunita, nabitý roadmap, rôzne kreatívne 
možnosti pre použitie NFTs (napr. predaj merchu s NFT), eventy či spolupráce s umelcami a 
celebritami. 
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Spoločnosť za Bored Ape Yacht Club (BAYC)  
kúpila práva na CryptoPunks 
Yuga Labs je spoločnosť, ktorá stojí za populárnou NFT kolekciou Bored Ape Yacht Club.  
Tá sa stala TOP 1 v porovnaniach na základe trading volumes a floor price za 1 NFT, ktorá  
je udávaná najnižšou cenou, za ktorú je možné kúpiť NFT z danej kolekcie.  
 
V Q1 táto spoločnosť kúpila práva na ďalšie dve veľmi populárne NFT kolekcie, CryptoPunks 
a Meebits, za ktorými stojí konkurenčná firma Larva Labs. Okrem špekulácií o cene akvizície 
týchto práv sa debatuje aj o dôvodoch a budúcnosti CryptoPunks, ktoré v roku 2021 
odštartovali NFT ošiaľ. Yuga Labs sa už od začiatku zameriavali na komunitu či marketing a 
robili rôzne aktivity, napríklad grantovanie IP práv vlastníkov NFTs, spoluprácu s umelcami 
ako Snoop Dog a Jimmy Fallon a časté airdrops, ktoré si našli mnohých priaznivcov. Po tejto 
akvizícii už nielen majitelia BAYC NFTs, ale aj tí, čo vlastnia CryptoPunks či Meebits môžu 
predávať predmety s NFT, ktoré vlastnia.  

TOP 6 NFT kolekcií na platforme OpenSea 

 
Zdroj: Open Sea 

 
Okrem populárnych BAYC je na druhom mieste kolekcia Mutant Ape  
Yacht Club. Zaujímavosťou je, že mutant apes môžu byť vytvorení len  
v prípade, že vystavíme existujúce Bored Ape NFT špeciálnej ingrediencii  
s názvom mutant serum - toto je možné v prípade, že sa uskutoční verejný  
predaj, v ktorom mintneme (vytvoríme) Mutant Ape.  
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Z každého Bored Ape vieme vytvoriť takýmto spôsobom Mutant Apes,  
ak vlastníme serum NFT (M1, M2 alebo M3), ktorých je limitované množstvo.  
Ceny za Mutant Apes sa momentálne pohybujú v desiat- kach ETH.  
 

 
Zdroj: theblockcrypto 
 

Veľkú trakciu má v poslednom čase aj zbierka 10 000 NFT Azuki inšpirovaná anime. Tak ako 
aj ďalšie úspešné zbierky má Azuki vernú komunitu, nabitý plán na nasledujúce mesiace a 
črtajúce sa spolupráce. Chiru Labs, spoločnosť stojaca za Azuki, predstavila víziu, v ktorej 
majitelia NFTs získajú prístup do The Garden - miesta na internete, kde sa umenie, komunita 
a kultúra spájajú a vytvárajú mágiu. Na trhu je mnoho anime NFTs. Táto zbierka je inšpirovaná 
kartovou hrou Pokémon. Azukies mali od začiatku úspech - za prvý mesiac sa s nimi 
zobchodoval objem 300 miliónov dolárov a objavili sa aj v časopise Forbes. Do budúcna tento 
nádejný projekt plánuje vytvoriť animovaný seriál, hry, merch, partnerstvá, spustí token 
BEAN a mnohé ďalšie prekvapenia.  
 

 
Zdroj: Forbes 
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Twitter NFT profilovky 
Sociálna sieť Twitter v uplynulých mesiacoch oznámila možnosť prepojenia  
Twitter účtu s niekoľkými Web3 kryptopeňaženkami (MetaMask, Argent či Coin- 
base Wallet). Táto nová funkcionalita zároveň umožňuje použiť zakúpené NFT pre- 
pojiť s Twitter účtom a nastaviť si vybrané NFT ako profilový obrázok na Twitteri. Sociálna 
sieť spolupracuje na poskytovaní tejto služby s platformou OpenSea, najväčším trhoviskom 
NFT. Zatiaľ môžu byť podľa Twitteru použité ako profilový obrázok NFT štandardu ERC-721 
a ERC-1155. 
 
Ak si používateľ nastaví NFT profilovku, namiesto klasickej kruhovej profilovej fotky bude 
mať NFT obrázok na profilovke šesťuholníkový okraj. Hlavným cieľom tejto odlišnosti je 
zdôrazniť jedinečnosť a autentickosť NFT. Ak sa niekto pokúsi skopírovať NFT niekoho iného 
a použiť ho ako svoj profilový obrázok, dostane štandardný kruhový rám. Týmto spôsobom 
je možné odlíšiť reálnych vlastníkov NFT zbierok od podvodníkov. 
 
Stále však v tejto oblasti existuje jeden problém. Ak zlodej stiahne váš profilový NFT obrázok 
a znova ho nahrá na NFT platformu a vyrazí ho ako nové NFT, je možné, že po prepojení jeho 
peňaženky s Twitter účtom získa síce bezcennú, ale šesťuholníkovú profilovú fotku podobnú 
originálu. Zatiaľ nie je známe, ako chce Twitter zabránť takémuto falšovaniu. 

Bored Ape Yacht Club a ApeCoin 
Veľký ošiaľ na trhu kryptomien vyvolal nový druh mince s názvom ApeCoin, ktorý bol 
emitovaný držiteľom NFT zbierky Bored Ape Yacht Club formou airdropu. ApeCoin je natívna 
kryptomena ekosystému BAYC. Od jeho spustenia dostal každý člen BAYC na peňaženku 10 
094 APE (v tom čase 128 000 $), pričom držitelia Mutant Ape (MAYC)  
dostali do peňaženky 2 042 APE (v tom čase 26 068 USD). 
 
Napriek tomu, že ide o úplne nový token, ihneď sa dostal na najpopulárnejšie  
burzy ako Coinbase, FTX, Kraken či Binance. ApeCoin je možné verejne obcho- 
dovať a momentálne sa jeho cena pohybuje na úrovni 12 $. 
 
Aj napriek obrovskému úspechu a veľkým očakávaniam sa airdrop nezaobišiel bez problémov. 
Už v deň airdropu sa po Twitteri pohybovali podvodníci snažiaci sa zneužiť túto príležitosť a 
airdrop sa taktiež podrobil takzvanému flashloan útoku, pretože na rozdiel od iných airdropov, 
nevyužíval snapshot mechanizmus, a teda dovolil užívateľom hocikedy, aj počas airdropu, 
nakupovať NFTs, a nárokovať si tak distribúciu ApeCoinu.  
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ApeCoin má viacero priaznivcov, ale aj odporcov a jeho budúcnosť nie je  
úplne jasná. Yuga Labs plánujú z ApeCoinu urobiť governance token a využiť  
ho pre Yuga produkty a služby, ktoré plánujú spustiť v budúcnosti. 
 

 
Zdroj: @Rahim_Mahtab 

Metaverse 
Metaverse je slovo, ktoré posledné mesiace počúvame z každej strany. Či už sa jedná o 
zábavu, herný priemysel, umenie, prácu či sociálne siete - metaverse má veľký potenciál v 
budúcnosti zasiahnuť nadšensov z týchto sfér a ponúknuť im skutočný pocit virtuálnej reality. 
Metaverse je 3D verzia internetu, ktorá ponúka online interakciu na vyššej úrovni ako sme boli 
zvyknutí doteraz. Kedysi sme komunikovali najmä cez správy a hovory, neskôr sa k tomu 
pridali fotky, videá, streamy či TikTok. Ďalšou úrovňou je 3D interakcia paralelná s fyzickým 
svetom, kde môžeme tráviť svoj digitálny život a komunikovať s ostatnými ľuďmi napríklad s 
použitím avatarov. 
 
Zdá sa vám táto myšlienka o virtuálnej realite absolútne šialená? Potom vás možno prekapí, 
že firmy ako Meta (Facebook), Microsoft, Apple, Google, NVIDIA, Snapchat, Amazon a mnohé 
ďalšie do tohto odvetvia investujú. Predpokladá sa, že do začiatku roka 2024 savbude toto 
odvetvie pohybovať niekde na trhovej kapitalizácii 800 miliárd dolárov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metaverse nie je žiadna novinka, hlavne vo svete hier sa už toto slovo používa dlhšie a 
hráči majú možnosť zažiť rôzne úrovne virtuálnej reality. Avšak, keď sa Facebook rebrandoval 
na Meta a predstavil svetu svoju víziu o budúcnosti metaverse, začala sa súťaž 
technologických gigantov Google, Apple, Microsoft a Meta o to, kto z nich ako prvý sprístupní 
virtuálnu realitu užívateľom z pohodlia domova, napríklad s použitím VR headsetov ako 
Oculus od spoločnosti Meta či HoloLens od Microsoft.  
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Google má za sebou už jeden neúspěšný pokus, konkrétne inteligentné  
okuliare Google Glass, ktoré odišli z trhu po pár mesiacoch po predstavení  
v roku 2014. V súčasnosti sa špekuluje o tajnom projekte nazývanom Project Iris,  
ktorého výsledkom by malo byť predstavenie AR headsetov niekedy začiatkom roka  
2024. Nasledujúce mesiace a roky sa máme určite na čo tešiť a bude zaujímavé sledovať, 
ktorý z technických gigantov nakoniec predstaví virtuálnu realitu pre nás – bežných užíva-
teľov. 
 

Fumbi 

Výkonnosť produktov Fumbi v Q1 2022 
 

Produkt Výkonnosť v % 

Fumbi Index Portfólio - 2,63 % 

Fumbi Bitcoin a Zlato + 3,62 % 

 
Zdroj: Fumbi Research 

 
Bitcoin a väčšina altcoinov uzatvorili prvý kvartál v strate. Zatiaľ čo hodnota bitcoinu klesla 
len o takmer - 1,7 %, ethereum uzavrelo kvartál so stratou až - 10 %. Naše Fumbi Index 
Portfólio tvorené z bitcoinu a ďalších 23 kryptomien si pripísalo počas prvého kvartálu stratu 
- 2,63 %. 
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 Aj napriek poklesu na trhu kryptomien sa indexu Fumbi Bitcoin a Zlato  
podarilo dosiahnuť kladný výnos. Aj keď samotný bitcoin bol medzikvartálne  
v strate, pri poklesoch sa dokonale preukázala sila a stabilita reálneho zlata, ktoré  
dokázalo udržať výkonnosť indexu v kladných hodnotách.  

Ocenenie Superbrands Slovakia 2022 
Spoločnost Fumbi sa v uplynulom kvartáli stala vôbec prvou krypto- 
investičnou spoločnosťou na Slovensku, ktorú nezávislý program Super- 
brands ocenil ako jednu z top značiek na trhu. 
 
Medzinárodný program Superbrands je najuznávanejšou nezávislou globálnou autori- 
tou v oblasti hodnotenia obchodných značiek. Každoročne vyberá top brandy zo všetkých 
značiek pôsobiacich na trhu na základe obchodných výsledkov a prieskumu verejnej mienky. 
Tie následne posudzuje odborná porota Brand Council zložená z expertov na biznis, komuni-
káciu, marketing a médiá. 
 
Do klubu najsilnejších značiek sa zaradila aj naša spoločnosť Fumbi, ktorá na trhu pôsobí od 
roku 2018. Odvtedy sme si získali už vyše 100 000 používateľov a začali sme pôsobiť aj na 
trhoch v susedných krajinách. V roku 2021 sme prešli rebrandingom a podarilo sa nám uviesť 
prvú krypto-investičnú TV reklamu v Európe. 
 
“Tešíme sa, že sme sa zaradili medzi veľké uznávané spoločnosti,  
ktoré získavajú toto ocenenie, ako je napríklad Kaufland, dm-drogerie  
markt, Mecom či JOJ Group. V roku 2021 sme výrazne narástli personálne a  
zväčšili sme aj množstvo našich komunikačných aktivít. Som rád, že sa to pre- 
javilo aj týmto ocenením,” vyjadril sa k úspechu Boris Haško, Chief Marketing  
Officer našej spoločnosti. 

Plány na rok 2022 - nové produkty a ešte viac možností 
Ako platforma, ktorá na Slovensko priniesla inovatívne, jednoduché a bezpečné investovanie 
do kryptomien, sme sa v roku 2022 rozhodli v sérii inovácií posunúť o ďalší krok vpred. 
 
V tomto roku plánujeme naše služby súvisiace s investovaním do kryptomien ešte viac 
rozšíriť. V praxi to znamená väčšiu slobodu, viac produktov a flexibility, a hlavne širší výber 
kryptomien. Držať krok s aktuálnymi trendami zo sveta kryptomien je pre nás najdôležitejším 
inovačným hnacím motorom. 
 
Tím Fumbi už v súčasnosti pracuje na príprave produktov, ktoré našim klientom jednoducho 
a bezpečne umožnia investovať do širšej škály kryptomien.  
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Tí odvážnejší budú mať viac flexibility v tom, ako chcú svoje prostriedky  
investovať, zatiaľ čo naše produkty budú aj naďalej nápomocné v eliminácii  
rozhodovacej paralýzy či príliš rizikových stratégií. K tomu by mali slúžiť rôzne  
tematické investičné šablóny, ktoré vám predstavíme už čoskoro. Tí najodvážnejší  
si dokonca budú môcť zostaviť investičné portfólio na základe vlastných preferencií. 
 
Okrem toho pre vás pripravujeme aj produkty s pasívnym výnosom,  
úplne novú mobilnú aplikáciu, platobnú kartu, ktorá by vám umožnila  
vaše kryptomeny používať aj na platenie za tovary a služby a dokonca bu- 
deme rozširovať aj naše produkty pre firemných zákazníkov. Je teda toho  
naozaj veľa, na  čo sa naši klienti môžu tešiť. 

Investujte do kryptomien s Fumbi 
Využite aj vy potenciál kryptomien a investujte s nami jednoducho, bezpečne, efektívne a na 
pár klikov. Krypto prinášame širokej verejnosti už pri malom vklade a tak, aby sme 
minimalizovali všetky možné riziká. Od roku 2018 sa na nás spolieha už vyše 100 000 
používateľov. 
 
Vo Fumbi môžete investovať do dynamického portfólia alebo do vybraných kryptomien s 
vkladom už od 50 €. 

Portfólio produktov Fumbi 
 

● Fumbi Index Portfólio - Náš najobľúbenejší produkt Fumbi Index Portfólio  
sa momentálne skladá z viac ako 20 top preverených kryptomien. Sofistiko- 
vaný Fumbi Algoritmus v ňom kopíruje rast celého trhu kryptomien. 
 

● Fumbi Vlastná Voľba - S Fumbi Vlastnou Voľbou prinášame každému možnosť 
investovať do kryptomeny podľa vlastného výberu. Vyberte si vami preferovanú 
kryptomenu a investujte do nej jednoducho, pohodlne a bezpečne. 
 

● Fumbi Bitcoin a Zlato - Svetovo unikátny produkt Fumbi Bitcoin a Zlato sleduje 
hodnotu Bitcoinu a kryptomeny PAX Gold, ktorá je krytá reálnym zlatom. Algoritmus 
vaše financie rozdeľuje v pomere 50:50. Inteligentne dokupuje kryptomenu, ktorá 
klesla, a predáva tú, ktorá narástla. Vďaka tejto kombinácii si môžete jednoducho 
a bez stresov sporiť na svoju budúcnosť. 
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● Fumbi Biznis Voľba - Zhodnoťte majetok svojej firmy bezpeč- 
ne s prvou spoločnosťou na Slovensku, ktorá prináša sofistikova- 
ný nástroj na investovanie do kryptomien aj právnickým osobám. 

 
● Fumbi Úschova - Máte nakúpené kryptomeny a premýšľate, ako ich čo 

najbezpečnejšie uložiť? Využite prvotriednu možnosť úschovy kryptomien  
s Fumbi. Spolupracujeme s lídrami na trhu, aby bolo vaše krypto vždy v bezpečí. 

 
 
www.fumbi.sk 
 


