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Skvelé nápady, 10 rokov skúseností s kryptomenami aj stavaním superpočítačov 

na ťažbu a k tomu obrovská ochota urobiť pre svojich klientov maximum. Aj 

vďaka tomu sa dvom brnenským podnikateľom podarilo za 3 roky vybudovať 

úspešnú technologickú spoločnosť, s ktorou teraz pôsobia aj na európskom trhu.

Pri vzniku projektu Future Mining v  roku 2017 

mali jeho zakladatelia skromnú víziu priblížiť 

kryptomeny širšej verejnosti. S  rastom popula-

rity Bitcoinu a  ďalších kryptomien však klienti 

chceli omnoho viac než len poradenstvo. Firma 

sa tak pustila do stavania ťažiarskych poolov na 

objednávku, ich správy a taktiež do investícií.

Naša spoločnosť zažila nevídaný rozkvet v roku 

2019. Náš tím IT technikov sa rozrástol natoľko, 

že sme klientom začali poskytovať aj nadštan-

dardné služby. Jedni potrebovali optimalizovať 

počítače v  kancelárii, druhí zapojiť tlačiareň. 

Našli sa ale aj takí, čo nás požiadali o  správu 

svojho IT parku. A  to sme nemohli odmietnuť. 

O  rok neskôr  – 7.  8.  2020 sme tak oslávili pre-

menovanie spoločnosti Future Mining s.r.o. na 

Nastav.IT s.r.o. Nový názov totiž ďaleko lepšie 

vystihuje, aké služby ponúkame. A zároveň nám 

ich umožňuje kedykoľvek rozšíriť.

Ťažbe kryptomien a  stavaniu ťažobných za-

riadení sa ale venujeme aj naďalej, a  to ešte 

s väčším zapálením než kedykoľvek predtým. 

Na začiatku roku 2021 sme sa stali súčasťou 

veľkej investičnej skupiny GFF. V  tom čase 

sme pomáhali s IT už desiatkam firiem a s ťaž-

bou kryptomien viac než tisícke klientov z ČR 

a zo zahraničia. Aj vďaka týmto skúsenostiam 

a kladným referenciám sa na nás noví klien-

ti obracajú s  istotou, že sa v  investíciách do 

kryptomien a  technológií vydajú správnou 

cestou.

INFORMÁCIE
O NÁS

PÝTATE SA, AKO FUNGUJÚ 
SLUŽBY FUTURE MINING?

Pre klientov zostavíme supervýkonný počítač, ktorý 

vďaka našej správe ťaží vybrané kryptomeny. Získa-

né mince potom putujú do vopred nastavenej peňa-

ženky. Aby všetko prebiehalo hladko, na výpočtovú 

techniku dohliada tím skúsených IT špecialistov. Tí 

sú v prípade nečakaných porúch schopní reagovať 

okamžite – 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Ďalej spolupracujeme s klientmi, ktorí kryptomenám 

veria, ale nechcú príliš riskovať. Jednoducho cez nás 

investujú konzervatívnou formou, kde majú jasne 

stanovené termíny na vyplácanie výnosov a vrátenie 

pôvodného vkladu. Svoje peniaze tak dostanú vždy 

späť bez ohľadu na aktuálnu cenu kryptomien na 

trhu.







NAŠA
HISTÓRIA

Obstarali sme si 
vlastnú halu na ťažbu.

Do nášho tímu 
pribudli skúsení 
obchodníci.

Nový partner na 
účtovníctvo a právo 
v oblasti kryptomien. 
O jeho služby sa 
delíme s klientmi.

Emisie dlhopisov

Naše stroje pomáhajú 
nájsť liek na COVID-19.

Vybudovali sme 
ťažobné priestory za 
Brnom.

Zostavili sme tím 
skúsených technikov.

Forbes NEXT o nás 
napísal článok.

Rozbehli sme projekt 
Nastav.IT zaoberajúci 
sa službami 
outsourcingu IT.

Stávame sa súčasťou 
veľkej investičnej 
skupiny GFF.

Nedostatok kariet 
na celom trhu 
v Európe. V priebehu 
mesiacov sme zaistili 
dodávateľa.

Presťahovali sme sa 
do nových kancelárií.

Vznik showroomu.

Spolupráca 
s finančnými 
skupinami.

Vstupujeme úspešne 
na ďalšie zahraničné 
trhy.

Buďte súčasťou našej 
histórie.

Kontaktujte nás.
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PREČO JE VÝHODNÉ ZVERIŤ SPRÁVU VÁŠHO IT 
EXTERNÝM ODBORNÍKOM?
Firmy sa stále častejšie rozhodujú delegovať časť či celé IT na externé spoločnosti. Trh s IT outsourcin-

gom zažíva najväčší rozmach v posledných piatich rokoch, rast sa však očakáva aj v budúcnosti. Výhod 

tohto kroku je mnoho. Jednou z najväčších je však výrazná redukcia nákladov, kedy namiesto mzdo-

vých nákladov na IT zamestnanca firmy platia iba za odvedenú prácu. Vďaka neustálemu monitoringu 

potom pomôžu predísť rizikám a hrozbám, medzi ktoré často patria okrem iného napr. útoky malware 

alebo ransomware a pod.

V Českej republike si momentálne najíma IT odborníkov 73 % firiem. Rovnako ako u nás rastie trh s out-

sourcingom IT aj vo svete. Zatiaľčo v  roku 2018 mal tento trh hodnotu 85,6 mld. USD, o  rok neskôr 

vzrástla hodnota trhu na 92,5 mld. USD.

PREČO INVESTOVAŤ?
Sme špecializovaná technologická firma, ktorá sa neustále rozvíja. Investície nám pomôžu s  rastom 

a expanziou, tak priestorovou, ako personálnou, a to v rámci ČR aj zahraničia. Ak nechcete investovať 

priamo do kryptomien a dávate prednosť tradičnej forme investícií, dlhopisy sú ideálnou voľbou.

Výnosy dostanete v pravidelných platbách podľa garantovaných podmienok pre vyplácanie. Pôvodný 

vklad potom obdržíte v termíne splatnosti. Minimálna investícia je 2 000 EUR a výnosy dosahujú až 

12 % ročne po zdanení. 15 % daň platíme my.

Tržby v oblasti outsourcingu IT celosvetovo
Hodnoty v miliónoch USD
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Zdroj: medium.com/@inverita



NAŠA VÍZIA

Vízia projektu bola v začiatkoch jednoduchá. Vyťažiť čo 

najviac digitálnych mincí, kúpiť výkonnejšie grafické 

karty a zvýšiť ťažbu. Vďaka tomu sme sa z malého 

tímu nadšencov rozrástli do plnohodnotnej firmy.

Teraz chceme sprístupniť možnosť finančného zhodnotenia v rámci kryptomien 

ľuďom, ktorí nemajú veľký kapitál, a pritom toho chcú byť súčasťou. Pracujeme 

taktiež na súvislejších projektoch, ako je zmenáreň, sieť bankomatov a mnohé 

ďalšie, ktoré majú ľuďom pomôcť v práci s kryptomenami.

Chceme ľuďom ukázať, že virtuálne meny nie sú nelegálne a dá sa s nimi na-

rábať podľa českého zákona a to aj po účtovnej stránke. Preto sme napríklad 

spoluzaložili Crypto Účetnictví s.r.o., aby sme priblížili účtovanie týchto mien 

všetkým ich používateľom u nás.

Okrem digitálnych mien sa dnes venujeme aj správe IT parkov. Starostlivosť 

o svoju techniku nám už zverili majitelia desiatok firiem, ktorí potrebujú pre svo-

je podnikanie fungujúcu sieť, počítače a tlačiarne, ale nemôžu si dovoliť vlastný 

tím odborníkov na hlavný pracovný pomer.



ANALYZUJEME DÁTA Z TRHU
V roku 2021 nájdete na trhu viac než 1 600 kryptomien. V spoločnosti Future Mi-

ning si však vyberáme len krypto so stabilným správaním na trhu a potenciálom 

rastu z dlhodobého hľadiska.

Vzhľadom na to, že ťažíme na grafických kartách, nie sme viazaní na jednu kon-

krétnu kryptomenu. Sme schopní ťažiť napr. Ethereum, Monero, Zcash, ale aj 

desiatky ďalších druhov kryptomien. Táto stratégia sa nám a  našim klientom 

vypláca, o čom svedčí aj neustály rast a rozvoj našej spoločnosti.

V roku 2021 nájdete na trhu viac než 1 600 kryptomien. V spoločnosti 

Future Mining si však vyberáme len krypto so stabilným správaním 

na trhu a potenciálom rastu z dlhodobého hľadiska.

Vzhľadom na to, že ťažíme na grafických 

kartách, nie sme viazaní na jednu konkrétnu 

kryptomenu. Sme schopní ťažiť napr. Ethere-

um, Monero, Zcash, ale aj desiatky ďalších

druhov kryptomien. Táto stratégia sa nám 

a  našim klientom vypláca, o  čom svedčí aj 

neustály rast a rozvoj našej spoločnosti.

AKÉ KRYPTOMENY
ŤAŽÍME?

Totálna kapitalizácia kryptomien bez Bitcoinu
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Zdroj: coinmarketcap.com/charts



PREČO KRYPTOMENY DÁVAJÚ ZMYSEL?
V roku 2021 presiahla celková trhová kapitalizácia kryptomien hodnotu 2,5 bilióna USD. Okrem 

Bitcoinu je jednou z najrýchlejšie rastúcich kryptomien Ethereum, ktorého trhová kapitalizácia 

vyrástla medziročne dvadsaťnásobne. Pri Ethereu bol zaznamenaný výrazný nárast taktiež 

z hľadiska zmenového kurzu. Medzi ďalšie rýchlo rastúce kryptomeny patria napr. Ripple, Bi-

nance Coin či Cardano.

ETHEREUM JE 2. NAJVÄČŠIA KRYPTOMENA
Ethereum je platforma pre decentralizované aplikácie na princípe open-sour-

ce softvéru. Programátori ju hojne používajú na vývoj nových peňaženiek na 

kryptomeny, investičných aplikácií a  hier s  in-game aktívami s  možnosťou 

zarábať reálne peniaze. Nie je sa teda čomu diviť, že mena tejto platformy, 

Ethereum (ETH), na burze raketovo rastie. Jednu digitálnu mincu by ste na 

začiatku roka 2021 obstarali za viac než 1 900 $. Na porovnanie – ešte v marci 

2020 stála 1 minca približne 200 $. To z nej robí 2. najväčšiu kryptomenu na 

trhu.

MONERO SI CENÍ ANONYMITU
Digitálna mena Monero (XMR) slúži na rýchle, bezpečné a hlavne nevysto-

povateľné platby. Vďačí za to dômyselnému systému podpisov, ktorý ne-

obsahuje žiadne informácie o uskutočnenej transakcii. Identita odosielateľa 

a príjemcu tak zostáva anonymná. Táto výnimočná vlastnosť kryptomeny sa 

v posledných rokoch prejavila aj na jej cene. V priebehu jedného roku sa vy-

šplhala o viac než 120 $ za mincu.

LITECOIN JE ULTRA RÝCHLY PLATOBNÝ SYSTÉM
Ešte rýchlejšie potvrdzovanie transakcií, než zvláda Bitcoin, a  využitie na 

posielanie platieb peer-to-peer (jedna osoba druhej). To sú hlavné prednosti 

decentralizovanej siete, ktorá používa vlastnú jednotku zvanú Litecoin (LTC). 

Práve ten je hojne nakupovaný a predávaný v internetových zmenárňach. Ľu-

dia o tejto digitálnej mene často hovoria ako o ekvivalente striebra.



STAVIAME NA
TECHNOLÓGIE

STABILNÍ DODÁVATELIA ENERGIÍ
V našich halách máme vždy s dodávateľom energie zmluvu na niekoľko rokov. Už pri otvo-

rení novej haly vieme, že energia je prednakúpená na niekoľko rokov dopredu, a jej cena 

tak pre nás zostáva rovnaká. To isté platí aj pri stavbe hál na mieru (pozri produkty – za-

riadenie haly individuálne pre klienta), problematiky bioplynových staníc, vodných či sl-

nečných elektrární. Vždy máme dohodnutú najlepšiu možnú cenu energie na trhu.

MNOHOROČNÉ 
SKÚSENOSTI
Stojí za nami skúsený IT tím s viac 

než 6-ročnou praxou spojenou 

priamo s ťažbou kryptomien a sprá-

vou superpočítačov, špecializujú-

cich sa na ťažbu kryptomien.

VLASTNÝ TÍM 
VÝVOJÁROV
Vyvíjame nové produkty. Členovia nášho 

vývojárskeho tímu aktuálne vyvíjajú 

používateľské rozhranie, ktoré našim 

klientom umožní lepšie sledovať stavy 

svojich strojov a ich ťažby. Následne 

toto rozhranie bude poskytnuté širokej 

celosvetovej ťažiarskej spoločnosti.

NEPRETRŽITÁ 
OCHRANA
Okrem ochrany daného areálu, v kto-

rom sa jednotlivé haly nachádzajú, 

máme vždy aj vlastný kamerový 

systém, ktorý deteguje pohyb, zvuky, 

nočnú prevádzku aj rozpoznávanie 

tvárí. Tento systém je taktiež prístupný 

klientom, a to aj online. Majú tak 

svoje stroje vždy na očiach.

LEN NAJKVALITNEJŠÍ 
HARDVÉR
Iba najmodernejší a najkvalitnejší HW, 

ktorý je aktuálne možné na trhu zaistiť. 

Konštantne sledujeme výrobcov, aby 

sme si udržali najčerstvejšie infor-

mácie a boli tak neustále v obraze.



PORADENSTVO 
PRE KLIENTOV
V spolupráci s firmou Crypto 

Účetnictví s. r. o. prinášame našim 

klientom zvýhodnené podmienky 

ich produktov. Tie im vyriešia aký-

koľvek problém v kryptosvete.

SERVIS 24/7
Ku každému klientovi pristupujeme 

individuálne a berieme ho za svojho 

partnera. Rovnako sa správame aj 

k jeho HW. Preto sa u nás môžu klienti 

spoľahnúť na servis zaistený 24 hodín 

denne, 7 dní v týždni. Náš špecializo-

vaný IT tím zaisťuje všetko potrebné 

na to, aby všetko „bežalo“, ako má.

SME TÍM ODBORNÍKOV
Ako jedna z najväčších ťažiarskych firiem v oblasti kryptomien máme uzavretú spoluprácu 

s profesionálnymi obchodnými partnermi, zaoberajúcimi sa obchodovaním s kryptomenami 

a taktiež so spoločnosťami, ktoré sa zaoberajú komplexne celým kryptomenovým trhom. 

Súčasťou nášho špecializovaného IT tímu sú osoby, ktoré na dennej báze sledujú vývoj 

kryptomenového trhu, spracovávajú informácie, novinky a udalosti. Vďaka tomu môžeme našim 

klientom vždy čo najviac priblížiť situáciu na kryptomenovom trhu.



(+420) 602 276 143

podpora@futuremining.cz

www.futuremining.sk

Koliště 259/55, Zábrdovice, 

602 00 Brno

POĎTE ŤAŽIŤ S NAMI

FUTURE MINING V MÉDIÁCH


