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Téma měsíce: Špecifické prístupy stávkových kancelárií 
 

Špecifické prístupy stávkových kancelárií a kde ich 
môžeme nájsť a ako toho využiť. 
 
Stávkové kancelárie majú rovnaký cieľ, nie však zhodnú 
cestu, ako sa k nemu dopracovať. Z tohto pohľadu sa 
v ničom neodlišujú od priemerného tipéra, ktorý si chce 
stávkovaním finančne prilepšiť, zúročiť vedomosti zo 
sveta športu hodnotným spôsobom alebo pridať do 
sledovania prenosov ďalšiu úroveň napätia pri uvolňovaní 
adrenalínu, pričom spôsob, akým sa snažia jednu z týchto 
troch (alebo pokojne aj všetkých troch) motivácií naplniť, 

je vždy svojský, jedinečný, originálny. 
 
Predstavte si, že by existovala jedna jediná SK, v ktorej by bolo možné vsadiť. Pravdou je, že sa 
nejedná o úplne utopickú predstavu, pretože každý niekde začínal a vždy musela byť len jedna 
konkrétna SK tou prvou. V takom prípade by možnosť využiť, resp. využívať odlišnosti rozhodne (a 
logicky) neexistovala. Článok sa bude snažiť priblížiť výhody jednotlivých SK v porovnaní s inými.  
 
Porovnávanie ponúk patrí k štýlom ako hľadať hodnotu. Neuznávam to, minimálne nie v tej najčistejšej podobe. 
Na druhej strane, časy, kedy sa tento spôsob dal s ľahkosťou aplikovať (bez nutnosti mať povedomie prečo? .. 
a mnohých ďalších doplnkových otázok), 
sú dávno za nami. Dôvodov je viacej – 
pomerne výrazný pokrok lokálnych SK, 
ktoré sa napojili, resp. spolupracujú so 
zahraničím, väčšia previazanosť s 
ázijskými SK, väčšia opatrnosť hlavného 
hráča Pinnacle, vznik MB/TB, pokračujúci 
boom rôznych druhov masmédií, resp. 
ľahší prístup k informáciam od výmyslu 
sveta. 
 
Špecifickosť je teda ukrytá niekde vo 
vnútri. Stačí spomenúť už prehistorický 
príklad u bet365. Najmä vo futbale sa 
pravidelne môžeme stretnúť s 
rozdielnymi kurzami pri ázijskych 
kurzoch a tých bežných (3way). Platí, že 
u ázijského vyjadrenia dostaneme 
väčšinou o nejaký drobný zlomok lepšiu 
ponuku (1,85 vs 1,9, 1,95 vs 1,975 
apod.). Keď už som pri známych 
záležitostiach, znova upozorním – na 
livku neskúšať hrať zjavné chyby s vierou 
ľahko zarobených finančných 
prostriedkov. V lepšom prípade to končí 
voidom-pushom, v tom horšom prehrou 
v kurze, ktorý by za danú možnú 
výhru/vklad len málokto vsadil.  
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