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Knižná publikácia s názvom Investovanie na trhu komodít a reálnych aktív (2018), vydaná 

vydavateľstvom Wolters Kluwer, je zaujímavým doplnením ponuky odbornej ekonomickej 

literatúry na slovenskom knižnom trhu. Ako už samotný názov napovedá, kniha sa venuje 

problematike jednotlivých segmentov komoditných trhov a tiež trhom reálnych aktív. Treba 

uviesť, že na slovenskom trhu ide o ojedinelý počin, nakoľko veľmi výrazná väčšina 

publikácií zameraných na finančné trhy sa zameriava najmä na akciové, dlhopisové alebo 

peňažné trhy, komoditné trhy a trhy reálnych alebo takzvaných alternatívnych aktív sú často 

celkom opomínané, alebo riešené iba okrajovo. 

Za novovzniknutou publikáciou stojí tím odborníkov z Ekonomickej univerzity v Bratislave. 

Jednotliví členovia autorského kolektívu majú bohaté skúsenosti s tematikou investovania 

a finančných trhov, o čom svedčia aj ich predchádzajúce knižné publikácie ako napríklad 

Kolektívne investovanie (2012), Finančné trhy: nástroje a transakcie (2014), Analýzy na 

akciových trhoch (2017), Dôchodkové fondy vo svete a na Slovensku (2017), The halloween 

effect on financial markets (2017), či články v prestížnych domácich a zahraničných 

vedeckých periodikách:  Expanzia tezaurácie zlata ako dôsledok straty dôvery vo svetové 

meny (2014), The Adaptive markets hypothesis and the BRIC share markets  (2015), Long 

term passive investment strategies as a part of pension systems (2015), The Halloween effect 

on the agricultural commodities markets (2017), Seasonal Patterns in Oil Prices and Their 

Implications for Investors (2018). Samotná kniha Investovanie na trhu komodít a reálnych 

aktív voľne nadväzuje na publikáciu Komoditné trhy a reálne investície (2012), za ktorou stál 

autorský kolektív s veľmi podobným zložením. 

Autori rozdelili publikáciu na dva tematické okruhy. Prvý okruh sa venuje komoditným trhom 

a druhý okruh sa venuje trhom reálnych aktív. Časť venovaná problematike komoditných 

trhov je ďalej rozčlenená na kapitoly zaoberajúce sa históriou, špecifikami a inštitucionálnym 
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rámcom komoditných trhov, ako aj rôznymi formami investičných nástrojov na týchto trhoch 

využívaných, a na kapitoly zaoberajúce sa konkrétnymi skupinami komodít (energetické 

komodity, drahé kovy, priemyselné kovy, poľnohospodárske komodity). Jednotlivým 

komoditám (autori sa hlbšie venujú približne päťdesiatim) je venovaný pomerne široký 

priestor nielen z pohľadu fundamentálnej analýzy ponuky a dopytu, ale tiež z pohľadu ich 

historického pozadia, ďalších vývojových perspektív a tiež investičných možností, ktoré sú 

dostupné bežnému retailovému investorovi. Tu je dôležité vyzdvihnúť najmä široký záber 

publikácie  Investovanie na trhu komodít a reálnych aktív, ktorá sa zaoberá aj širokej 

verejnosti menej známymi, no napriek tomu veľmi dôležitými komoditami. Venovať priestor 

približne 50 rôznym komoditám je neštandardné, väčšina zahraničných publikácií sa venuje 

len malému počtu tých najznámejších a najobchodovanejších. 

Druhý tematický okruh sa zaoberá problematikou trhov takzvaných reálnych aktív. Táto časť 

publikácie je rozdelená na podkapitoly venované trhom drahých kameňov, nehnuteľností, 

vody a emisných kvót, trhu umenia a zberateľstvu. Taktiež táto časť knihy je spracovaná 

dôkladným spôsobom, s dôrazom na rôzne aspekty a špecifiká jednotlivých trhov. Je tu 

náležite zdôrazňovaná predovšetkým problematika cenotvorby na trhu reálnych aktív, na 

ktorú vplýva celý rad často veľmi subjektívnych faktorov. Zaujímavá je tiež kapitola 

venovaná numizmatike a notafílii, s vysvetlením jednotlivých špecifík a tiež zaujímavostí. 

Publikáciu Investovanie na trhu komodít a reálnych aktív je možné hodnotiť pozitívne. Autori 

sa veľmi dobre vysporiadali s náročnou úlohou odborného a pritom zrozumiteľného 

spracovania veľmi rozsiahlej problematiky. Táto kniha môže byť výrazným prínosom nielen 

pre profesionálnu, ale aj pre laickú verejnosť so záujmom o svet komodít a reálnych aktív. 

 

Použitá literatúra: 

[1] ÁRENDÁŠ, P. - CHOVANCOVÁ, B. 2015.  The Adaptive markets hypothesis and the 

BRIC share markets. Ekonomický časopis, 63(10), s. 1003-1018, ISSN 0013-3035. 

[2] ÁRENDÁŠ, P. 2017. The Halloween effect on the agricultural commodities markets. 

Agricultural economic, 63(10), s. 441-448. ISSN 0139-570X. 

[3] ÁRENDÁŠ, P. 2017. The halloween effect on financial markets. Praha: Wolters Kluwer, 

2017. 103 s. ISBN 978-80-7552-576-5. 

[4] ÁRENDÁŠ, P. - CHOVANCOVÁ, B. - GVOZDJÁK, V. - HUDCOVSKÝ, J. - 

DOROCÁKOVÁ, M. - SLOBODNÍK, P. 2017. Dôchodkové fondy vo svete a na Slovensku. 

Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. 212 s. ISBN 978-80-8168-663-4. 



 

Vedecký časopis FINANČNÉ TRHY, Bratislava, Derivát 2018, ISSN 1336-5711,4/2018 

 
 

[5] ÁRENDÁŠ, P. - CHOVANCOVÁ, B. - GACHOVÁ, K. - PAVELKA, Ľ. 2018. 

Investovanie na trhu komodít a reálnych aktív. Bratislava: Wolters Kluwer, 2018. 366s. ISBN 

978-80-7598-186-8. 

[6] ÁRENDÁŠ, P. - TKÁČOVÁ, D. - BUKOVEN, J. 2018. Seasonal Patterns in Oil Prices 

and Their Implications for Investors. Journal of International Studies, 11(2), s. 180-192. 

ISSN 2306-3483. 

[7] CHOVANCOVÁ, B. - KUTZBEL, M. - ÁRENDÁŠ, P. - VOVKOVÁ, K. 2012. 

Komoditné trhy a reálne investície. Bratislava: Iura Edition, 2012. 349 s. ISBN 978-80-8078-

453-9. 

[8] CHOVANCOVÁ, B. - ŽOFČÁK, S. 2012. Kolektívne investovanie. Bratislava: Iura 

Edition, 2012. 384 s. ISBN 978-80-8078-449-2. 

[9] CHOVANCOVÁ, B. - MALACKÁ, V. - DEMJAN, V. - KOTLEBOVÁ, J. 2014. 

Finančné trhy: nástroje a transakcie. Bratislava: Wolters Kluwer, 2014. 661 s. ISBN 978-80-

8168-006-9. 

[10] CHOVANCOVÁ, B. - ÁRENDÁŠ, P. 2015. Long term passive investment strategies as 

a part of pension systems. Economics & Sociology, 8(3), 2015, s. 55-67.  ISSN 2306-3459. 

[11] CHOVANCOVÁ, B. - ÁRENDÁŠ, P - KOTLEBOVÁ, J - PILCH, C. 2017. Analýzy na 

akciových trhoch. Praha: Wolters Kluwer, 2017. 343 s. ISBN 978-80-7552-796-7. 

[12] PAVELKA, Ľ., - TURAN, A. 2014. Expanzia tezaurácie zlata ako dôsledok straty 

dôvery vo svetové meny. Ekonomický časopis, 62(2), s. 199-218. ISSN 0013-3035. 

 

 

 

 


