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Od 1. januára 2009 sa euro sta-
ne ofi ciálnou menou Slovenskej 
republiky. Po americkom dolári je 
euro druhou najvýznamnejšou sve-
tovou menou. Už od júla tohto roku 
sa však na Slovensku začala inten-
zívna informačná kampaň o zave-
dení eura, ku ktorej sa pripája aj ča-
sopis Humanita so svojou prílohou 
Humanita Plus, v ktorej prinášame 
čitateľom potrebné základné a ak-
tuálne informácie. 

Pozitíva eura
Euro prinesie Slovensku: silnú 

a stabilnú menu, uznávanú všade 
vo svete, stabilný hospodársky rast 
a zvyšovanie životnej úrovne obyva-
teľstva, vyšší rast miezd, dôchodkov 
a zamestnanosti, jednoduchšie ces-
tovanie do zahraničia, ľahšie podni-
kanie, rozvoj medzinárodného ob-
chodu, ďalšie zahraničné investície.

Čo si treba pamätať
Je dôležité vedieť, že nielen jed-

no euro je sto centov, ale aj to, že 
v súčasnosti už je známy konverz-
ný kurz slovenskej koruny voči 
euru, ktorý je 30,1260 Sk. Stanovi-
la ho Rada Európskej únie na úrovni 
ministrov financií členských štátov 
Európskej únie (ECOFIN) na svojom 
zasadnutí 8. júla 2008 v Bruseli ako 

neodvolateľný prepočítavací ko-
eficient medzi eurom a slovenskou 
korunou (konverzný kurz) na úrovni 
1 € = 30,1260 Sk.

V súlade s predchádzajúcim 
rozhodnutím rady sa Slovenská re-
publika prvého januára 2009 stane 
súčasťou eurozóny, a teda v poradí 
16. krajinou Európskej únie, ktorá po-
užíva spoločnú menu euro. Konverz-
ný kurz bude účinný na prepočet 
a výmenu korún za eurá od 1. ja-
nuára 2009. Od 24. augusta tohto 
roku až do konca roku 2008 bude 
konverzný kurz slúžiť na účely duál-
neho (dvojakého) zobrazovania cien 
a iných finančných hodnôt. Všetky 
reálne zmenárenské operácie medzi 
slovenskou korunou a eurom sa až 
do konca roku 2008 budú naďalej 
uskutočňovať podľa trhového kurzu.

Čo prinesie euro

Aktuálne o prípravách na euro 
na Slovensku

Ministerstvo financií pripravi-
lo celý súbor opatrení, ktoré majú 
zabrániť neodôvodnenému rastu 
cien po zavedení eura na Sloven-
sku od 1. januára budúceho roka. 
Jedným z nástrojom je aj tzv. Ceno-
vá rada. Tento poradný orgán vlá-
dy bude, okrem iného, raz do me-
siaca posudzovať vývoj inflácie.

Cenová rada vznikne už v októb-
ri tohto roku. V júli o návrhu jej fun-
govania i o ďalších opatreniach v sú-
vislosti s eurom rokovala vláda. V jej 
návrhu sa uvádza, že na čele Cenovej 
rady by mal byť premiér a jej členmi 
ministri fi nancií, školstva, dopravy, 
hospodárstva, pôdohospodárstva 
a zdravotníctva. Najdôležitejším doku-
mentom, z ktorého budú vychádzať, 

bude správa o vývoji cien na Sloven-
sku. „Správa o infl ácii bude nástroj, 
ktorého cieľom bude identifi kovať 
vysoký a potenciálne neprimeraný 
rast cien v jednotlivých sektoroch či 
konkrétnych podnikateľských subjek-
toch,“ hovorí rezort fi nancií. Ten bude 
aj autorom správy a pripravovať by ju 
mal mesačne v období od 31. októbra 
tohto roka do 31. decembra 2009.
O cenách bude informovať pre-
miér

Správa o inflácii by mala zahŕňať 
aj prvotné impulzy, ktoré bude Ce-
nová rada posudzovať a na základe 
nich bude zadávať konkrétne úlohy 
jednotlivým rezortom. Každý mesiac 
bude obsah správy prezentovať pred-
seda vlády na tlačovej konferencii. 

Podľa ministerstva financií informo-
vanie verejnosti najvyššími miestami 
vytvorí jeden z najúčinnejších nástro-
jov verejného tlaku na podnikateľské 
subjekty, aby nezneužívali situáciu 
na neodôvodnené zvyšovanie cien.
Bude sa regulovať

Ak dôjde k významným odchýl-
kam vo vývoji cien niektorých dru-
hov tovarov alebo služieb a ak sa 
preukáže, že k zdražovaniu došlo 
pravdepodobne aj zo špekulatívnych 
dôvodov, Cenová rada bude môcť 
prijať opatrenia. Môže napríklad 
vláde predložiť návrh, aby rozhodla 
o regulácii cien tovarov, pri ktorých 
bol zistený výrazný nárast.

Zdroj: Vláda SR
Zo dňa: 3. 7. 2008 

Na euroceny bude dohliadať Cenová rada
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Takmer ihneď po vyhlásení kon-
verzného kurzu sa v mnohých slo-
venských obchodoch, najmä v super-
marketoch začali objavovať cenovky 
v eurách. To, či sú na nich sumy prepo-
čítané a zaokrúhlené správne, začali 
už v predstihu kontrolovať inšpektori 
Slovenskej obchodnej inšpekcie. Za-
tiaľ však pokuty za nesprávny postup 
neudeľujú, začnú s tým až 8. augusta, 
keď bude duálne zobrazovanie povin-
né. V tento deň preto, že je to presne 
mesiac po vyhlásení konverzného 
kurzu a duálne označovanie sa stane 
povinným. 

Kým veľké obchodné reťazce už 
s dvojakým označovaním cien začali, 

menšie obchody a obchodíky mali ešte 
čas viac ako dva týždne. Rady, ako na to, 
im na požiadanie poskytne aj Slovenská 
obchodná inšpekcia buď prostredníc-
tvom svojich inšpektorov, alebo na svojej 
webovej stránke www.soi.sk.

Inšpektori po 8. auguste začnú kon-
trolovať, či naozaj obchodníci a prevádz-
kovatelia služieb začali s duálnym zobra-
zovaním cien, a tiež to, či ceny tovarov 
a služieb sú prepočítané a zaokrúhľované 
správne. Budú si všímať, či viditeľne sprí-
stupnili zákazníkom aj informáciu o kon-
verznom kurze. Ten musí byť zobrazený 
so všetkými šiestimi číslicami v tvare 
1 EUR = 30,1260 SKK. Musí byť umiestne-
ný tak, aby ho spotrebiteľ videl a bol mu 

k dispozícii bez toho, aby oň žiadal. Môžu 
to urobiť napríklad na tabuli alebo pri po-
kladniciach. 

Cenovky v obchodoch by mali 
ukazovať cenu v korunách aj v eurách, 
aby si občania mohli zvyknúť na novú 
menu a lepšie sa zorientovať v cenách. 

Pri menších nedostatkoch, ktoré 
inšpektori zistia, môže zostať len pri 
napomenutí, ak ich podnikateľ doká-
že promptne odstrániť. Závažnejšie 
nedostatky, najmä ak ich obchod-
ník ani po upozornení neodstráni, 
môžu byť sankcionované pokutou až 
do výšky 30-tisíc eur. 

Zdroj: Slovenská obchodná inšpekcia 
Zo dňa: 23. 7. 2008

Najvyšší kontrolný úrad Sloven-
skej republiky (NKÚ) začal rozsiah-
ly projekt kontroly v organizáciách 
verejnej správy, ktorého cieľom je 
skúmať pripravenosť a dodržiavanie 
povinností pri zabezpečení hladkého 
prechodu na zavedenie eura v SR.

NKÚ v rámci kontroly pripravenej 
v spolupráci so splnomocnencom vlády 
pre zavedenie eura Igorom Barátom 
preverí plnenie úloh a dodržiavanie prí-
slušných povinností vo vybraných štát-
nych orgánoch a inštitúciách, orgánoch 
územnej samosprávy a verejnoprávnych 
inštitúciách pri zabezpečení ich priprave-
nosti na zavedenie eura, vyplývajúcich zo 
zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny 
euro v SR („generálny zákon“), ďalších 

právnych predpisov a tiež Národného 
plánu zavedenia eura v SR. 

„Kontrola NKÚ SR nám pomôže včas 
identifi kovať prípadné problémy a odpo-
ručiť urýchlené prijatie takých opatrení, 
ktoré by eliminovali prípadné negatívne 
dosahy vyplývajúce z nesprávneho, meš-
kajúceho, neúplného, právne nejasného 
alebo inak problematického zabezpe-
čenia pripravenosti inštitúcií v zmysle 
schváleného harmonogramu,“ vysvetlil 
splnomocnenec vlády Igor Barát. 

Podpredsedníčka NKÚ Zora Dobrí-
ková spresnila, že kontrola má dva ciele. 
Tým prvým je overenie účelnosti vyna-
kladania verejných prostriedkov na za-
bezpečenie pripravenosti verejnej správy 
na zavedenie eura v súlade s povinnos-

ťami a v termínoch vyplývajúcich z ge-
nerálneho zákona ďalších nadväzujúcich 
noriem. 

„Druhým – tým hlavným cieľom je 
identifi kovať slabé miesta a prípadné 
problémy v konaní jednotlivých subjek-
tov, ktorých neriešenie by mohlo mať 
negatívny vplyv na zvýšenie výdavkov 
verejných fi nancií v spojitosti so zavede-
ním eura a mohlo by celý proces skom-
plikovať,“ spresnila Z. Dobríková. V rámci 
tohto projektu NKÚ preverí 110 subjektov 
vrátane ministerstiev, iných ústredných 
orgánov štátnej správy a tiež samospráv-
nych organizácií, VÚC, krajských i okres-
ných miest a obcí. 

 Zdroj: Euromena
Zo dňa: 19. 6. 2008 

Preveria pripravenosť na euro

Cenovky v eurách už sledujú inšpektori

V súvislosti s blížiacim sa zavede-
ním eura splnomocnenec vlády pre 
zavedenie eura Igor Barát, Národná 
banka Slovenska a Prezídium Policaj-
ného zboru SR považujú za potrebné 
upozorniť verejnosť, že pravidlá, ter-
míny a možnosti na výmenu sloven-
ských bankoviek a mincí za eurovú 
hotovosť po zavedení eura na Slo-
vensku sú nastavené tak, aby občania 
mali čo najmenej úloh a povinností. 
Výmenu korún za eurá budú robiť len 
banky priamo vo svojich pobočkách. 
Týmito službami ani ich sprostredko-
vaním nebudú poverené žiadne oso-
by, ktoré by mali navštevovať obyva-
teľov v domácnostiach.

Korunové bankovky a mince možno 
od 1. januára 2009 bezplatne zameniť 
za eurá:
-  mince v bankách do 30. júna 2009 
-  bankovky v bankách do 31. decem-

bra 2009 
-  mince v Národnej banke Slovenska 

do 31. decembra 2013 
-  bankovky v Národnej banke Slo-

venska bez časového obmedzenia 
S cieľom predísť problémom pri 

výmene korunovej hotovosti sa verej-
nosti odporúča: Uložte si svoje úspory 
na účet ešte pred zavedením eura. 
Koruny na účte vám banka sama auto-
maticky zmení na eurá, bez akýchkoľvek 
poplatkov, bez žiadostí z vašej strany. 

Slovenské koruny na vašom účte pre-
počíta banka na eurá presne podľa ofi -
ciálne stanoveného konverzného kurzu. 
Banka si nemôže určiť žiaden iný kurz. 
Ponuky od neznámych osôb na výmenu 
„výhodnejším“ kurzom musia byť podo-
zrivé, lebo sa s nimi spája riziko šírenia 
falošných peňazí.

Vyhnite sa výmenám na ulici ale-
bo ponukám od osôb vydávajúcich sa 
za predstaviteľov bánk, samospráv 
alebo iných inštitúcií, ktoré vás môžu 
navštíviť doma. Nik nemá právo žiadať 
od vás informácie o tom, koľko máte 
doma peňazí, aké sú sériové čísla vašich 
bankoviek alebo ako a kedy si ich plánu-
jete vymeniť za eurá. Peniaze, ktoré si ne-

Odporúčania pre verejnosť
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Súčasťou informačnej kampane 
a jedným z komunikačných nástro-
jov s cieľom čo najlepšie pripraviť 
občanov na príchod eura budú aj 
tzv. eurokalkulačky. V špeciálnej 
obálke ich zadarmo dostanú asi dva 
milióny slovenských domácností. 
Ľudia si ich nájdu do svojej poštovej 
schránke spolu s brožúrkami infor-
mujúcimi o súvislostiach so zavede-
ním novej európskej meny.

Eurokalkulačky sa však nemohli 

začať vyrábať skôr, ako bol známy kon-
verzný kurz, a ten bol stanovený 8. júla 
tohto roku. Hneď po tom sa začínajú 
vyrábať a distribuovať do domácnos-
tí. Podľa Národnej banky Slovenska 
to bude asi na jeseň, čo možno v naj-
kratšom termíne, keď kalkulačky prídu 
na Slovensko. Budú sa totiž vyrábať až 
v Číne a do našich schránok sa dostanú 
asi v novembri tohto roku. Kalkulačky, 
ktoré majú v sebe naprogramovaný 
konverzný kurz, veľmi jednoducho 

prepočítajú koruny na eurá a naopak. 
Výsledná suma v obidvoch menách sa 
zobrazí na dvojriadkovom displeji. 

Vláda a Národná banka Sloven-
ska sa eurokalkulačkami inšpirova-
li v zahraničí, kde sa ich distribúcia 
do domácností stretla u ľudí s veľmi 
pozitívnym ohlasom, či už to bolo 
v Slovinsku či nedávno na Malte. 

Zdroj: Euromena.sk
Zo dňa: 20. 6. 2008

Oficiálna stránka o eure 
www.euromena.sk dosiahla výni-
močnú návštevnosť. V júli si ju po-
zrelo viac ako 115-tisíc návštevní-
kov. Dopomohlo k tomu určenie 
konverzného kurzu – 8. júla bol 
na stránke rekordný počet prístu-
pov, ale aj eurokalkulačka, ktorú 
si každý môže stiahnuť do mobil-
ného telefónu.

Na stránke www.euromena.sk 
bola sprístupnená aplikácia do mobilné-
ho telefónu, ktorá plní funkciu eurokal-
kulačky. Jednoducho dokáže na zákla-
de konverzného kurzu 1 € = 30,1260 Sk 
prepočítať sumy v korunách na eurá 
a naopak. Možností stiahnutia je via-
cero. Najjednoduchším spôsobom je, 
ak v mobilnom telefóne zadáte adresu 
www.euromena.sk/wap a po načítaní 

stránky zvolíte odkaz EuroKalkulacka. 
Aplikácia sa nainštaluje sama. Ak nepou-
žívate wap, nie je to problém. Eurokalku-
lačku je možno nainštalovať aj cez Blue-
tooth, prostredníctvom USB kábla, alebo 
pomocou pamäťovej karty. Najväčší záu-
jem na stránke bol o sekciu Podnikatelia 
a právnické osoby.

Zdroj: Národná banka Slovenska
Zo dňa: 1. 8. 2008

Podnikatelia chcú Etickým kóde-
xom pre zavedenie eura demonštro-
vať, že euro nie je dôvod na zvyšova-
nie cien. Kto ho poruší, môže skončiť 
na čiernej listine. 

V obchodoch a prevádzkach sa 
začnú objavovať nálepky s logom kó-
dexu. Doteraz sa zapojilo asi 300 signa-
tárov. Chcú tak zákazníkom oznámiť, že 
férovo prepočítajú ceny z korún na eurá. 
Podľa splnomocnenca vlády pre zave-
denie eura Igora Baráta celkový počet 
predajní s logom prevýši 10-tisíc, pre-
tože viaceré zo subjektov majú množ-
stvo pobočiek a predajní. Do projek-
tu sa zapojili aj samosprávy a verejné 
inštitúcie. Splnomocnenec vlády vyzýva 
podnikateľov, aby sa do kódexu zapojili. 
Je to možné prostredníctvom interneto-
vej stránky www.euromena.sk. Každý 
podnikateľ (ktorý prijal kódex) dostane 
nálepku na svoju predajňu, ako aj kon-
verznú tabuľku, podľa ktorej sa budú 
dať ľahko prepočítavať eurové hodnoty 
na korunové a naopak. „Odporúčame 

každému spotrebiteľovi, aby upred-
nostňoval predajne označené takýmto 
logom,“ dodal Igor Barát. 
Zavedenie eura neznamená zmra-

zenie cien
„Zavedenie eura nemôžeme vnímať 

ako zmrazenie cien,“ zdôraznil splno-
mocnenec. V prípade akýchkoľvek ob-
jektívnych, opodstatnených a podlože-
ných dôvodov nikto neočakáva, že by sa 
cena nezmenila. Výkonný riaditeľ Pod-
nikateľskej aliancie Slovenska Róbert 
Kičina pripomenul, že ceny sú tvorené 
na základe dopytu a ponuky. „Vnímam 
ako neopodstatnené obavy obyvateľov, 
že zrazu dôjde k obrovskému cenovému 
skoku,“ dodal. 

Pre zdražovanie na čiernu listinu 
Tvorba cien sa bude kontrolovať. 

Spotrebiteľ, ktorý bude mať pocit, že 
obchod neodôvodnene zvýšil ceny, 
môže podať podnet kancelárii splno-
mocnenca telefonicky alebo prostred-
níctvom www.euromena.sk. „Každým 
podnetom sa budeme zaoberať,“ zdô-

raznil Barát. Kancelária vyhodnotí, či je 
podnet opodstatnený. Každá sťažnosť 
musí obsahovať presný názov predajcu 
alebo poskytovateľa služby, názov tova-
ru alebo služby. „Hlavne musí obsahovať 
informáciu, za aké obdobie, z akej ceny 
na akú cenu produkt alebo služba zdra-
želi,“ vysvetľuje Igor Barát. Ak zistia, že 
podnet je odôvodnený, podnikateľ musí 
vysvetliť zdražovanie. Ak nebude dosta-
točné, vyzvú ho na zníženie ceny. V prí-
pade, že k náprave nedôjde a ceny sú 
výrazne vyššie ako v iných predajniach 
v regióne, subjekt príde o logo kódexu. 
Zároveň môže skončiť na čiernej listine, 
ktorú bude prevádzkovať Združenie 
slovenských spotrebiteľov. Na tom-
to zozname budú konkrétne produkty 
v konkrétnej predajni, ktorých ceny boli 
neodôvodnene zvýšené. Kancelária 
bude spolupracovať aj so Slovenskou 
obchodnou inšpekciou, ktorej podnety 
postúpia. 

Zdroj: Aktuálne.sk
Zo dňa: 25. 7. 2008 

Etický kódex s heslom „Meníme menu, nie cenu“

Eurokalkulačky budú v jeseni a zadarmo

Prerátavanie na eurá aj v mobile

uložíte teraz na účet, je najlepšie vymeniť 
za eurá vo vašej banke po zavedení eura.

Banka od vás nebude požadovať 
kvôli prechodu na euro žiadne infor-
mácie. Nepodávajte nikomu pod zá-

mienkou prechodu na euro informácie 
o prístupe k svojmu účtu, ako napríklad 
číslo účtu, heslá alebo PIN kód! Ďalšie 
informácie o zavedení eura: telefón: 
0800 103 104, kontakt: kancelária 

splnomocnenca vlády pre zavedenie 
eura, telefón: 02/59582044.
Podrobnosti na www.euromena.sk

Zdroj: Euromena.sk
5. 6. 2008
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Ministerstvo práce, sociálnych 
vecí a rodiny Slovenskej republi-
ky vo svojej vyhláške č. 251/2008 
ustanovuje podrobné pravidlá pre 
duálne zobrazovanie a pre pre-
počty a zaokrúhľovanie cien, jed-
notkových cien, platieb a iných 
hodnôt pri prechode zo slovenskej 
meny na euro. Vytvára tak záväzné 
pravidlá pre oblasť miezd, platov 
a ostatného odmeňovania za prá-
cu, pre oblasť cestovných náhrad, 
oblasť služieb, zamestnanosti, 
oblasť sociálneho poistenia a sta-
robného dôchodkového sporenia, 
pre oblasť sociálnych dávok, dávok 
sociálnej pomoci, pomoci v hmot-
nej núdzi a inej sociálnej podpory 
a pre oblasť sociálnych služieb. 

Čo podlieha duálnemu 
zobrazovaniu

Duálnemu zobrazovaniu podlieha 
mzda alebo plat, priemerný hodinový 
zárobok alebo pravdepodobný hodi-
nový zárobok a priemerný mesačný 
zárobok alebo pravdepodobný me-
sačný zárobok, náhrada mzdy alebo 
platu, náhrada za neaktívnu časť pra-
covnej pohotovosti mimo pracoviska, 
náhrada za pohotovosť pri zabezpe-
čovaní opatrení pre obdobie krízovej 
situácie, náhrada príjmu pri dočasnej 
pracovnej neschopnosti zamestnan-
ca, odmena za prácu vykonávanú 
na základe dohôd o prácach vykoná-
vaných mimo pracovného pomeru, 
cestovné náhrady, príspevok a peňaž-
né plnenie v rámci služieb zamestna-
nosti, ktorými sú príspevok poskyto-
vaný na základe dohody alebo na zá-
klade predloženej žiadosti, odmena 
poskytovaná na základe zmluvy, vrá-
tenie peňažných prostriedkov, ktoré 
sa poskytli na základe dohody, náhra-
da časti cestovných výdavkov, odvod 
za neplnenie povinného podielu za-
mestnávania občanov so zdravotným 
postihnutím vrátane preplatku a ne-
doplatku a ďalšie oblasti v kompeten-
cii MPSVR SR.

Dávky sociálneho poistenia
Patria sem aj dávky sociálneho 

poistenia, ktorými sú nemocenská 
dávka, dôchodková dávka, úrazová 
dávka, dávka garančného poiste-
nia, dávka v nezamestnanosti, poist-

né na sociálne poistenie, ktorým je 
poistné na nemocenské poistenie, 
poistné na starobné poistenie, po-
istné na invalidné poistenie, poistné 
na úrazové poistenie, poistné na ga-
rančné poistenie, poistné na poiste-
nie v nezamestnanosti, poistné do re-
zervného fondu solidarity, príspevok 
na starobné dôchodkové sporenie, 
pokuta a penále v oblasti sociálneho 
poistenia a starobného dôchodkové-
ho sporenia. 

Štátne sociálne dávky, pomoc 
v hmotnej núdzi a ďalšie

Vyhláška MPSVR stanovuje aj 
prepočet a zaokrúhľovanie životné-
ho minima ako spoločensky uznanej 
minimálnej hranice príjmov fyzickej 
osoby, pod ktorou nastáva stav jej 
hmotnej núdze. Ďalej sú to štátne 
sociálne dávky, ktorými sú prídavky 
na dieťa a príplatok k prídavku na die-
ťa, rodičovský príspevok, príspe-
vok pri narodení dieťaťa a príplatok 
k príspevku pri narodení dieťaťa, prí-
spevok rodičom, ktorým sa súčasne 
narodili tri deti alebo viac detí alebo 
ktorým sa v priebehu dvoch rokov 
opakovane narodili dvojčatá. Patrí 
sem aj dávka v hmotnej núdzi a prí-
spevky k dávke v hmotnej núdzi a iné 
sociálne dávky, ktorými sú náhradné 
výživné, príspevky na podporu ná-
hradnej starostlivosti o dieťa, dotácia 
na stravu, dotácia na školské potreby, 
dotácia na motivačný príspevok a do-
tácia na výkon osobitného príjemcu, 
príspevok na pohreb, peňažné platby 
v oblasti sociálnej pomoci, ktorými sú 
peňažné príspevky na kompenzáciu 
sociálnych dôsledkov ťažkého zdra-
votného postihnutia a ďalšie.

Pred zavedením eura
V období duálneho zobrazovania 

pred dňom zavedenia eura sa suma 
mzdy, platu alebo iných plnení po-
skytovaných v súvislosti s výkonom 
práce a v slovenských korunách vo 
výplatnom doklade zobrazuje aj v eu-
rách. Suma sa po prepočte konverz-
ným kurzom zaokrúhľuje na najbližší 
eurocent tak, že celkový vypočítaný 
zvyšok sumy, ktorý je nižší ako polovi-
ca jedného eurocenta, sa zaokrúhľuje 
nadol na najbližší eurocent a celkový 
vypočítaný zvyšok sumy, ktorý sa rov-

ná polovici jedného eurocenta alebo 
je vyšší než polovica jedného euro-
centa, sa zaokrúhľuje nahor na naj-
bližší eurocent.

Po zavedení eura
V období duálneho zobrazovania 

odo dňa zavedenia eura sa suma mzdy, 
platu alebo iných plnení poskytovaných 
v súvislosti s výkonom práce, poskyto-
vaná v eurách, vo výplatnom doklade 
zobrazuje aj v slovenských korunách. 
Suma sa po prepočte konverzným kur-
zom zaokrúhľuje na celé slovenské ko-
runy tak, že celkový vypočítaný zvyšok 
sumy, ktorý je nižší ako polovica jednej 
slovenskej koruny, sa zaokrúhľuje nadol 
na najbližšiu slovenskú korunu a celkový 
vypočítaný zvyšok sumy, ktorý sa rovná 
polovici slovenskej koruny alebo je vyšší, 
sa zaokrúhľuje nahor na najbližšiu slo-
venskú korunu.

Výplata mzdy, platu
Suma mzdy, platu alebo iných plne-

ní poskytovaných v súvislosti s výkonom 
práce v slovenských korunách, na ktoré 
vznikol nárok za mesiac bezprostredne 
predchádzajúci dňu zavedenia eura, kto-
rá sa má vyplatiť alebo poukázať na urče-
ný bankový účet v eurách v období odo 
dňa zavedenia eura, sa po prepočte kon-
verzným kurzom zaokrúhľuje na najbližší 
eurocent nahor. Rovnako sa postupuje 
pri výplate mzdy, platu alebo iného pl-
nenia poskytovaného v súvislosti s výko-
nom práce, ak nárok v slovenských koru-
nách vznikol v inom období pred dňom 
zavedenia eura.

Priemerný zárobok
Suma priemerného hodinového zá-

robku zistená podľa osobitného predpi-
su zo mzdy zúčtovanej na výplatu v po-
slednom štvrťroku pred dňom zavedenia 
eura v slovenských korunách sa po pre-
počte konverzným kurzom zaokrúhľuje 
na štyri desatinné miesta. Priemerný me-
sačný zárobok v eurách sa zistí vynásobe-
ním priemerného hodinového zárobku 
a priemerného počtu pracovných hodín 
pripadajúcich v roku na jeden mesiac 
podľa týždenného pracovného času za-
mestnanca. Výsledná suma priemerné-
ho mesačného zárobku sa zaokrúhľuje 
na najbližší eurocent nahor. Ak v rozho-
dujúcom období bude zúčtovaná na vý-
platu mzda alebo časť mzdy, ktorá sa po-

Mzdy, dôchodky, sociálne dávky a euro
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skytuje za dlhšie obdobie ako kalendárny 
štvrťrok, pomerná časť mzdy pripadajúca 
na kalendárny štvrťrok po prepočte kon-
verzným kurzom sa zaokrúhli na najbližší 
eurocent nahor. 

Sociálna poisťovňa pripravila pre 
poberateľov dávok dôchodkového pois-
tenia informáciu o dôchodkoch pri pre-
chode na euro a spôsobe zaokrúhľova-
nia. Na prepočet sumy dôchodku, ktorá 
bola uznaná v slovenských korunách, sa 
použije konverzný kurz 30,1260 koruny 
za 1 euro. Kurz sa použije na prepočet 
sumy dôchodkov, rovnako ako aj na pre-
počet akýchkoľvek iných hodnôt vyjadre-
ných v slovenských korunách – potravín, 
služieb, energií a ďalších. Pri prepočte 
dôchodkov na eurá dôjde k zníženiu no-
minálnej sumy dôchodku, ale jeho reálna 
hodnota sa nezmení práve preto, že aj 
všetky ostatné fi nančné operácie sa pre-
rátajú z korún na eurá.

Zaokrúhľovanie dôchodkov
Dôchodky a ostatné výdavky roz-

počtu verejnej správy budú zaokrúhľo-
vané vždy smerom nahor v prospech ich 
poberateľov. Zaokrúhľovať sa budú 
na desať eurocentov nahor. Uvedený spô-
sob zaokrúhľovania sa nebude vzťahovať 
na situácie, keď nárok na dôchodok vzni-

kol pred 1. januárom 2009, no príjemca si 
dôchodok neprevzal. Takéto dôchodky 
sa budú zaokrúhľovať na najbližší euro-
cent nahor, a to preto, že ide o výdavok 
z rozpočtu Sociálnej poisťovne a tá je 
subjektom verejnej správy. Zaokrúhľo-
vanie na najbližší eurocent nahor bude 
platiť aj v prípade, ak bude dôchodok 
poukázaný príjemcovi jednou poštovou 
poukážkou, pričom pôjde o dôchodok 
za viac kalendárnych mesiacov.

Dôchodky po zavedení eura
Ak sa o nároku na dôchodok roz-

hodne až po zavedení eura a dôchodok 
bude priznaný spätne od dátumu pred 
1. januárom 2009, suma dôchodku sa určí 
v slovenských korunách. Suma dôchod-
ku patriaca odo dňa priznania dôchodku 
do 31. 12. 2008 (doplatok do dňa zavede-
nia eura) sa po prepočítaní konverzným 
kurzom zaokrúhli na najbližší eurocent 
nahor. Suma dôchodku sa k 1. januáru 
2009 prepočíta na 10 eurocentov a do-
platok za obdobie po zavedení eura sa 
určí už zo sumy dôchodku vyjadrenej 
v eurách.

Duálne zobrazovanie
O sume vyplácaného dôchodku 

v korunách a neskôr v eurách bude kaž-
dý poberateľ dôchodku oboznámený 

prostredníctvom duálneho zobrazenia 
sumy dôchodku v slovenských korunách 
aj v eurách. Takisto tam bude uvedená 
hodnota konverzného kurzu 30,1260 ko-
runy za euro. S duálnym zobrazovaním 
začne Sociálna poisťovňa mesiac po ur-
čení konverzného kurzu a takto bude 
suma dôchodku zobrazená až do konca 
roku 2009. Pri duálnom zobrazovaní sa 
suma dôchodku do 31. 12. 2008 zaokrúhli 
na 10 eurocentov nahor. Od 1. 1. 2009 sa 
bude uvádzať suma v eurách a v duál-
nom zobrazení budú slovenské koruny 
zaokrúhlené na celú korunu nahor.

Termíny vyplatenia dôchodkov v janu-
ári 2009

Pri vyplatení dôchodkov v prvých 
termínoch splatnosti v mesiaci január 
2009 (splatnosť 2., 4. a 6. januára) nedôjde 
k zmene z dôvodu prechodu koruny 
na euro. Pretože však dni 4. január a 6. ja-
nuár 2009 pripadnú na dni pracovného 
pokoja, výplatné termíny budú 5. januára 
a 7. januára 2009. Ak prijíma dôchodca 
dôchodok prostredníctvom bankového 
prevodu na svoj bankový účet, termín 
prvej splatnosti v januári 2009 (splatnosť 
2. januára) bude z dôvodu prechodu 
na euro posunutý na 5. január 2009.

Zdroj: Euromena.sk
Zo dňa: 25. 7. 2008

Sociálna poisťovňa (SP) už otes-
tovala dávkové informačné systémy 
a od 8. augusta bude všetky dávky za-
sielať svojim klientom v duálnom zo-
brazovaní. A to napriek tomu, že táto 
povinnosť začne pre všetky právnické 
subjekty plynúť až o šestnásť dní ne-
skôr, teda 24. augusta. 

„V období duálneho zobrazovania 
do 31. decembra 2008 bude primárnou 
menou slovenská koruna a informatív-
nou menou euro. Duálne zobrazovanie 
v opačnom poradí, t. j. primárna mena 
euro a informatívna mena slovenská ko-
runa, bude v období od 1. januára 2009 
do 31. decembra 2009,“ uviedla riaditeľ-
ka odboru poistenia v nezamestnanosti 
a garančného poistenia Jarmila Misárošo-
vá. Suma uvedená v informatívnej mene 
nezakladá nárok na vyplatenie dávky 
v tejto mene, ale má len oboznamova-
cí charakter. Pomôže príjemcom dávok 
zvykať si na novú menu. 

Duálne zobrazovanie sa bude od au-
gusta týkať nemocenských a úrazových 
dávok, dávok v nezamestnanosti, ako 

aj dávok garančného poistenia. Sumy 
prepočíta SP konverzným kurzom a za-
okrúhlené v prospech príjemcu dávky. 
Dávka prepočítaná konverzným kurzom 
na eurá sa zaokrúhli na desať eurocentov 
nahor. Preplatok na dávke prepočítaný 
konverzným kurzom na eurá sa zaokrúhli 
na najbližší eurocent nadol. 

Vyšší vymeriavací základ
V roku 2007 zaplatila SP na nemo-

censkom takmer štyri a pol miliardy 
korún, čo je o vyše pol miliardy viac ako 
vlani. Je to dôsledok vyššieho vymeria-
vacieho základu na platenie poistného, 
inak povedané, so stúpajúcimi platmi sa 
zvyšujú aj náklady poisťovne na péenku. 
Osobitnú pozornosť však treba podľa 
Sociálnej poisťovne venovať najmä ná-
rastu invalidity. Minulý rok vzrástol po-
čet uznaných invalidizácií o vyše 1 800 
prípadov a dosiahol takmer 19-tisíc prí-
padov. Tento rok bude pravdepodobne 
prekonané aj toto číslo. Len v prvom 
polroku 2008 už prekročil počet uzna-
ných invalidizácií 11 500 prípadov. Ide 
najmä o choroby svalov a obehovej sú-

stavy. Výrazne sa však dostávajú do po-
predia psychické ochorenia. „Duševné 
choroby sa stávajú závažným prob-
lémom hlavne v oblasti invalidizácie. 
V roku 2005 boli na prvom mieste. A to 
sa v predchádzajúcich rokoch naozaj 
nestávalo,“ tvrdí riaditeľka odboru le-
kárskej posudkovej činnosti SP Veronika 
Majtánová. Za minulý bola invalidizácia 
pre duševné choroby na treťom mieste. 
Ďalším závažným problémom je alko-
holizmus a fajčenie, ktoré za posledné 
obdobie vzrástlo najmä u žien. 

„Alkohol súvisí s psychickými a ner-
vovými poruchami a ochoreniami pe-
čene. Je to začarovaný kruh ochorení, 
ktoré alkoholizmus sekundárne spôso-
buje,“ dodala V. Majtánová. Najčastejšie 
ide o neurologické ochorenia, úzkostné 
stavy, depresie, menej už psychózy a pa-
rafrénie (scestné myslenie, zblúdilosť  
pozn. red.). Tieto choroby sú podľa SP 
zväčša dôsledkom stresov, nezvládania 
práce a sociálnej situácie.

Zdroj: Aktuálne.sk
Zo dňa: 4. 8. 2008

Už v auguste dávky vypočítané aj v eurách
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V súvislosti s plánovaným pre-
chodom na novú menu vznikol v Slo-
venskej pošte špeciálny projektový 
tím, ktorého hlavnou úlohou je za-
bezpečenie bezpečného a plynulé-
ho prechodu na euro v podmienkach 
Slovenskej pošty. To je pre Sloven-
skú poštu v tomto roku najväčšia 
priorita. 

Pošta sa tým, že pristúpila k Etické-
mu kódexu podnikateľov na zavedenie 
eura, zaviazala, že bude dodržiavať ur-
čené etické princípy a zásady. Vyplýva 
z toho okrem iného aj to, že nebude 
v dôsledku prechodu na jednotnú eu-
romenu zvyšovať ceny služieb. Záme-
rom Slovenskej pošty podľa jej vede-
nia je, aby všetci zákazníci – fi remní aj 
bežní občania, obchodní partneri, ale 
aj jej zamestnanci boli včas, jednotne 
a v dostatočnom rozsahu informovaní 
o všetkých zmenách, ktoré sa ich v sú-
vislosti s prechodom na euro dotknú. 

Prioritou Slovenskej pošty je v sú-
časnosti najmä informovanosť klientov, 
a to dostatočne a načas. Už teraz fungu-
je bezplatná infolinka Zákazníckeho 
servisu 0800 122 413 a e-mailová ad-
resa euroinfo@slposta.sk, prostred-
níctvom ktorej sa môžu pýtať na to, čo 
ich ohľadom prechodu na euro v Slo-
venskej pošte zaujíma. 

Na webovej stránke www.posta.sk
 funguje tiež nová sekcia Euro informá-
cie, kde občania i fi rmy nájdu jednak 
všeobecné informácie o eure, ďalej ak-
tuálne údaje určené širokej verejnos-
ti i podnikovej sfére a tiež odpovede 
na najčastejšie otázky týkajúce sa za-
vedenia euromeny v Slovenskej pošte. 

Informácie o poskytovaných službách 
nájdu občania včas aj na všetkých 
poštách a dostanú sa aj do ich domác-
ností prostredníctvom informačných 
letákov alebo Poštových zvestí. 

Všetci zamestnanci sa na príchod 
novej meny už niekoľko mesiacov pri-
pravujú. Okrem školení a seminárov 
zameraných na legislatívu, príslušné 
novely zákonov a podobne majú k dis-
pozícii aj postupy a manuály, v ktorých 
sú rozpracované detailné informácie 
pre tých zamestnancov pôšt, ktorí pri-
chádzajú do kontaktu so zákazníkom. 
Tieto sa vždy aktualizujú v prípade 
akýchkoľvek zmien vrátane eura. Ma-
nažment spoločnosti pripravuje tiež 
distribúciu metodických postupov pre 
zabezpečenie prevádzky v prechod-
nom období a tiež manuály a príručky 
s europroblematikou.

Slovenská pošta má okrem toho 
pripravenú aj komunikačnú stratégiu 
smerom k zákazníkom. Zamerala sa 
na dve hlavné skupiny adresátov – 
na fi remných klientov a občanov. Pre 
fi rmy pripravuje špecializované pre-
zentačné akcie, informačné materiály 
a stretnutia s vybranými klientmi, pre 
občanov to budú špecializované výves-
ky, informačné materiály, informácie 
na internete či na špeciálne zriadenej 
telefonickej infolinke. 

Pošta bude tiež duálne zobrazovať 
Slovenská pošta zabezpečí povin-

né duálne zobrazenie cien v súlade 
s generálnym zákonom. Po 1. januári 
budúceho roku bude zverejnená kon-
verzná tabuľka, ktorá bude obsahovať 

nominálne hodnoty poštových známok 
s duálnym označením. Tá bude dostup-
ná na všetkých poštách v priestoroch 
pre verejnosť a tiež na internetovej 
stránke Slovenskej pošty.

Ceny poskytovaných služieb budú 
prepočítané konverzným kurzom a za-
okrúhlené v mene euro na 2 desatinné 
miesta. Pri prechode na euro by nemalo, 
podľa jej riaditeľa Michala Lieskovské-
ho, dôjsť k zrušeniu žiadnych poskytova-
ných služieb pre zákazníkov. Aj keď poš-
ty po 1. januári budúceho roku nebudú 
fungovať ako klasické „zmenárne“, ich 
pracovníci sa musia pripraviť na zvýšený 
záujem o eurohotovosť. Pošta si preto 
vypracovala metodiku na stanovenie 
množstva a štruktúry euroobeživa pre 
proces predzásobenia pôšt tak, aby bola 
schopná poskytovať od 2. januára 2009 
služby bez obmedzení.

Bude aj známka 
Slovenská pošta vydá 1. januára 2009 

príležitostnú poštovú známku s nominál-
nou hodnotou 1 euro. Motív známky sa 
bude viazať na prijatie meny euro. Auto-
rom výtvarného návrhu je akademický 
maliar Martin Činovský. K tejto poštovej 
známke vydajú aj obálku prvého dňa. Už 
2. januára 2009 vydá Slovenská pošta 
12 výplatných poštových známok s naj-
používanejšími nominálnymi hodno-
tami. Názov ich emisného radu bude 
Kultúrne dedičstvo Slovenska. Na znám-
kach budú motívy z najstarších predro-
mánskych a románskych pamiatok pod-
ľa súčasného geopolitického rozdelenia 
vyšších územných celkov.

Zdroj: Slovenská pošta

Prechod na euro – priorita Slovenskej pošty 

Slovenská pošta bude prijímať 
poštové známky, na ktorých je zná-
zornená mena v korunách (Sk), len 
do 31. decembra budúceho roku. 
Naďalej však bude prijímať známky, 
na ktorých nie je znázornená ich no-
minálna hodnota. 

Celý budúci rok – od 1. januára. 
2009 do 31. decembra 2009 – pošta 
teda prijíma poštové známky znejúce 
na menu Sk, na menu euro a pošto-
vé známky bez nominálnej hodnoty 
(napr. T2 50 g). Sú to známky, ktoré Slo-
venská pošta vydáva od roku 2007. Sú 

označené písmenom T. Číslovka za pís-
menom defi nuje prioritu doručenia zá-
sielky (1. a 2. trieda). Ďalšie číslovky sym-
bolizujú hmotnostné pásma zásielok. 
V súčasnosti je to pre tuzemsko 50, 100, 
500 a 1 000 gramov.

Od 1. januára 2010 už pošta ne-
prijme známky s korunovým označe-
ním, používať sa môžu len tie, ktoré 
majú uvedenú cenu v eurách alebo 
známky bez nominálnej hodnoty 
(napr. T2 50 g). Občania si známky 
s korunovým označením nebudú 
môcť vymeniť za nové. Od budúceho 

roku, keď sa Slovensko stane členom 
eurozóny, budú u nás tri druhy poš-
tových známok. Okrem tých, ktoré 
boli emitované doteraz, to budú nové 
známky so spoločnou európskou me-
nou a známky bez vyznačenia nomi-
nálnej hodnoty.
Prvá známka už 1. januára 2009

Prvú slovenskú známku v nomi-
nálnej hodnote 1 euro vydá Sloven-
ská pošta 1. januára 2009. Následne 
2. januára vydá 12 emisií s najčastejšie 
používanými nominálnymi hodnota-
mi zaokrúhlenými na dve desatinné 

Na obálky budeme lepiť tri druhy známok
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miesta. Zatiaľ sú známe informácie 
o deviatich z 27 známok z emisného 
plánu na rok 2009. 
Staré známky sa skartujú

Ostatné známky budú kopíro-

vať súčasnú platnú tarifnú štruktúru 
v slovenských korunách prerátanú 
na euro po vyhlásení konverzného 
kurzu. Poštové známky s hodnotou 
uvedenou v slovenských korunách 

budú platiť do konca roka 2009. Do 90 
dní od skončenia platnosti poštových 
známok je Slovenská pošta povinná 
tieto známky stiahnuť a skartovať.

Zdroj: Slovenská pošta

Elektronické váhy v slovenských 
maloobchodných predajniach budú 
po zavedení duálneho zobrazovania 
ukazovať jednotkové ceny váženého 
tovaru v slovenských korunách na dve 
desatinné miesta. Potvrdil to podpred-
seda družstevného systému COOP 
Jednota Slovensko Martin Katriak. 

Pripomenul, že tzv. generálny zákon 
o zavedení eura na Slovensku vyžaduje, 
aby elektronické váhy ukazovali jednot-

kové ceny tovarov najmenej na tri desa-
tinné miesta. 

V Európe však v súčasnosti platí štan-
dardná prax a váhy ukazujú jednotkovú 
cenu tovaru iba na dve desatinné mies-
ta. „Elektronické váhy boli pre nás vzhľa-
dom na zákonnú povinnosť problémom,“ 
povedal Martin Katriak. Predstavitelia 
systému COOP Jednota Slovensko preto 
iniciovali pracovné stretnutie na Minister-
stve hospodárstva SR. Konzultácia bola 

podľa Katriaka osožná. Rezort napriek 
zákonu súhlasil s tým, že etiketa elektro-
nických váh pri váženom tovare môže 
zobrazovať jednotkové ceny na dve desa-
tinné miesta. Pokiaľ ide o duálne zobrazo-
vanie cien, rezort zároveň akceptoval, že 
jednotková cena na etikete elektro-
nických váh nebude do 31. decembra 
2008 v eure zobrazená.

Zdroj: Euromena.sk
Zo dňa: 25. 7. 2008 

Vážiť sa bude aj naďalej na dve desatinné miesta

Kedy kupovať a predávať ne-
hnuteľnosť? Pred príchodom eura 
alebo po ňom? Odporúčania realit-
ných kancelárií si neraz odporujú. 
Zhodujú sa však v troch veciach. 
Po nástupe eura budú klesať ceny 
starých panelákových bytov, najmä 
ak je dom neudržiavaný. Regióny 
začnú v cenách dobiehať najdrah-
šiu Bratislavu a ceny domov budú 
už len stúpať.

Samotná zmena meny vplyv 
na ceny nehnuteľností nemá. Tie dvíha-
jú špekulanti, ktorí skupujú nové byty 
a čakajú, že ich neskôr predajú s veľ-
kým ziskom. Podobné špekulácie sú ty-
pické len pre bývalé socialistické kraji-
ny. V starých krajinách Európy zavede-
nie eura takéto niečo nesprevádzalo. 
Ceny bytov a domov rastú každý me-
siac. Tento rok pôjdu už len hore a tes-
ne pred zavedením eura budú naj-
drahšie. Zdražovanie nesúvisí so sa-
motnou menou ani so zmenou kurzu, 
ale s tým, že developeri a tiež obyčajní 
ľudia špekulujú.

Podnikatelia, väčšinou zahraniční 
a bratislavskí, nakupujú byty, ktoré ne-
potrebujú na bývanie. Prenajímajú ich 
a vyčkávajú na euro. Niektoré fi rmy, ktoré 
postavili bytové domy, byty radšej nechá-
vajú prázdne. Počítajú s tým, že potom 
na nich zarobia viac. Realitné kancelárie 
odhadujú, že špekulatívnych investícií je 
celkom asi 20 percent. 

Podobne sa správajú aj ľudia, ktorí 
predávajú nehnuteľnosti. U nich však 
ide o akúsi predstavu, že príchodom 

eura sa stane niečo veľké. Momentálne 
vyčkávajú. Preto je bytov a domov v po-
nuke čoraz menej a znížená ponuka zá-
konite vyvoláva vysoké ceny. 

„Čoraz častejšie sa stáva, že klien-
ti, ktorí chceli predať byt, rozhodnutie 
odkladajú,“ hovorí obchodný riaditeľ 
realitnej kancelárie AAA – Real Brati-
slava Václav Chochol. „Väčšina ľudí 
s predajom nehnuteľností čaká,“ po-
tvrdzuje aj konateľ banskobystrickej 
realitnej spoločnosti BB-Reality Jan 
Vundra. Navyše, z ponuky nehnuteľ-
ností ukrajujú kupci, ktorí pred eurom 
potrebujú „vyprať“ čierne peniaze. 
Koľko je takých peňazí v obehu, to asi 
nik neodhadne. Neofi ciálne zdroje ho-
voria o jednej tretine. 

Čo sa teda stane po zavedení eura? 
Možností je viacej: 1. Na trh sa dosta-
ne viac nehnuteľností a cena klesne. 
2. Špekulanti budú vyčkávať a nehnu-
teľnosti na trh nepustia hneď, cena 
preto zostane na rovnakej úrovni. 

Nižší záujem o byty môže vyvolať 
ešte nižšie ceny. Ale ak zasiahnu banky 
a sprístupnia tejto skupine ľudí hypo-
téky, záujem vzrastie a ceny porastú. 
Pravdepodobnosť liberalizácie hypo-
ték je veľká. Európska centrálna banka 
má nižšiu úrokovú sadzbu ako naša 
Národná banka a po prijatí eura by sa 
sadzby mali vyrovnať. V praxi to zna-
mená nižšie úroky na hypotéky a tým 
aj ich väčšiu liberalizáciu. 

Makléri sú presvedčení, že Bratisla-
va už hore nevyskočí, situácia sa však 
zmení v regiónoch, ktoré ju začnú ce-

novo dobiehať. Záujem o domy je u nás 
slabší ako o byty. Realitné kancelárie 
tvrdia, že Slováci sú skôr „činžiakové 
typy“a trh s domami je preto oveľa po-
malší ako trh s bytmi. Ich ceny však na-
priek tomu podľa odhadov realitných 
kancelárií už určite neklesnú. Naopak, 
v určitých lokalitách – kde sa počíta 
s rozvojovým projektom či dostavaním 
ciest, porastú. Bez ohľadu na euro. 

Lacnejšie paneláky 
Václav Chochol upozorňuje, že 

vývoj cien v Bratislave bude iný pri no-
vostavbách a iný pri starých bytoch. 
Staré panelákové byty by mali zlacnieť. 
„Možno to príde mesiac po eure a mož-
no o pol roka,“ odhaduje. Naopak, ceny 
nových bytov budú narastať. Paneláky 
všeobecne zlacnejú v takých mestách, 
kde majú konkurenciu novostavieb. 
Tam, kde nových bytov veľa nie je, to 
platiť nebude. Napríklad vo Zvolene sa 
ceny starých, predovšetkým tehlových 
bytov v centre mesta už dnes vyrovná-
vajú novým a kým tých nebude viac, 
situáciu nezmení ani euro.

Zlacňovanie nemožno predpo-
kladať ani v tých častiach Slovenska, 
ktoré sa začínajú rozvíjať. Napríklad 
vo Vysokých Tatrách sa oplatí kupo-
vať nehnuteľnosti už teraz. Najdrahšie 
nehnuteľnosti sú v samom centre Po-
pradu a v horských strediskách Starý 
Smokovec a Tatranská Lomnica.

„Za posledný rok stúpli ceny bytov 
o 100 percent, ceny domov asi o 50 per-
cent a ceny pozemkov asi o 80 percent,“ 

Ovplyvní príchod eura ceny nehnuteľností?
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hovorí Anton Frič z popradskej realitnej 
kancelárie Real State Consulting. 

Rozvojové projekty môžu po za-
vedení eura zdvihnúť ceny v Banskej 
Bystrici. Plánuje sa tam dobudovať 
priemyselný park Badín-Sielnica a 
Majer-Šalková, stavať sa bude City 
Center, Europa Business Center. Zvý-

šiť dopyt po nehnuteľnostiach tu 
môže aj plánovaný vznik nových pra-
covných miest.

Ako postupovať
Kupovať nehnuteľnosť teraz, nie 

koncom tohto roka, predať nehnuteľ-
nosť tesne pred zavedením eura ale-
bo tesne po zavedení eura. Ak začnú 

po prijatí eura nehnuteľnosti zlac-
ňovať, treba využiť vlnu zlacňovania 
a kúpiť.Ak predávajúci môže čakať aj 
dlhšie, tak nech si počká na toto štá-
dium, nevyčkávať s predajom starých 
panelákových bytov.

Zdroj: Euromena.sk
Zo dňa: 2. 7. 2008 

 Kremnická mincovňa má do po-
lovice decembra tohto roku vyraziť 
pol miliardy kusov slovenských 
euromincí všetkých nominálnych 
hodnôt. Okrem milióna mincí, kto-
ré poputujú do štartovacích balíč-
kov, sa vyrobí aj niekoľko druhov 
súborov slovenských euromincí.

Päťsto miliónov kusov euromincí 
bude vážiť 2 405,64 tony. Podľa pod-
nikového riaditeľa Vlastimila Kalinca 
mincovňa neočakáva žiadne prob-
lémy a euromince budú pripravené 
včas, teda do 15. decembra tohto 
roku. Mesačná kapacita mincovne je 
približne 150 miliónov kusov. Vyraze-
né mince sa budú do bánk distribuo-
vať priebežne.

Mincovňa sa na razenie eura 
pripravuje už od vstupu Slovenska 

do Európskej únie. Kým sa definitívne 
rozhodlo, že slovenské euromince sa 
budú raziť práve tam, musela vyrobiť 
vzorky mincí, ktoré schvaľovala Ná-
rodná banka Slovenska a inštitúcia ur-
čená na krížovú kontrolu, ktorou bola 
mincovňa v Mníchove a MDWG. 

Razenie euromincí si vyžiadalo aj 
nakúpenie špeciálnej kontrolnej tech-
niky. Mincovňa musela vyhovieť aj 
náročným podmienkam a zabezpečiť 
vhodné skladovanie a splniť nároky 
na najvyššiu bezpečnosť. Mincovňa 
preto vybudovala nové priestory, kde 
sa budú mince raziť a skladovať. 

V Kremnici sa už v júli začne skú-
šobná prevádzka na nových techno-
logických linkách a koncom augusta 
by sa mala začať veľkosériová výroba. 
Hneď potom sa podľa riaditeľa Vlasti-

mila Kalinca bude môcť prísť pozrieť 
na výrobu eura aj verejnosť. 

Okrem malých štátov (Luxembur-
sko, Slovinsko, Malta, Cyprus) majú 
všetky krajiny eurozóny vlastnú min-

V Kremnici vyrazia vyše 
dvetisíc ton eur

Na jar 1996 na zasadnutí rady 
ECOFIN vo Verone sa členské štáty 
Hospodárskej a menovej únie (HMÚ) 
dohodli, že eurové mince budú mať 
spoločnú európsku a charakteristic-
kú národnú stranu. V roku 1997 boli 
na spoločnú stranu eurových mincí 
vybrané 3 návrhy Luca Luyxa z Krá-
ľovskej belgickej mincovne. Zobrazu-
jú tri rôzne mapy Európy. V pozadí sú 
umiestnené hviezdy symbolizujúce 
Európsku úniu. Mapa na minciach 1, 
2 a 5 centov zobrazuje vzťah Európy 
k ostatnému svetu, na minciach 10, 
20 a 50 centov symbolizuje Európsku 
úniu ako skupinu jednotlivých štátov. 
Zvýraznenie jednoty tej istej skupiny 
štátov je na minciach 1 a 2 eurá. Voľ-
ba námetov na národné strany mincí 
bola ponechaná na jednotlivé členské 
štáty. Eurové mince vydávajú jednotli-
vé členské štáty HMÚ. Vydané mince 
v nominálnych hodnotách 1, 2, 5, 10, 

20 a 50 centov, 1 a 2 eurá sú platné 
na území všetkých štátov eurozóny, 
bez ohľadu na štát, ktorý ich vydal.

Minca 1 euro má biely stred a žltý 
medzikrúžok, minca 2 eurá má žltý 
stred a biely medzikrúžok. Všetky min-
ce majú okrúhly tvar, okrem mince 20 
centov, ktorá má tvar „španielskeho 
kvetu“ (na obvode mince je 7 malých 
oblúčikov smerujúcich do stredu min-
ce).

Od 1. januára 2002 môžu vydá-
vať v obmedzenom množstve eurové 
mince aj niektoré európske štáty, ktoré 
používajú v peňažnom obehu národnú 
menu iného štátu: Monako (francúzsky 
frank), San Marino a Vatikán (talianska 
líra). Líšia sa iba vlastnou národnou 
stranou. Spoločná strana reprezentuje 
mapu Európy.

Viac informácií sa možno dozve-
dieť v brožúrach zobrazených na na-
sledujúcich obrázkoch.

Eurových mincí je osem
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covňu. Preto sa kremnickí minciari sú-
streďujú najmä na väčšie krajiny bez 
mincovne. V poslednom období vy-
rábali, prípadne v súčasnosti pripra-
vujú výrobu pre Paraguaj, Venezuelu, 
Nikaraguu, Uruguaj, Kostariku, Bielo-
rusko, Bangladéš, Mauretániu. Kalinec 
potvrdil, že sa budú uchádzať o výro-
bu euromincí pre Slovinsko.

Pred zavedením novej meny 
do hotovostného obehu sa v celej eu-
rozóne vytlačilo približne 14 miliárd 
eurových bankoviek v hodnote 663 
miliárd eur a z 250 000 ton kovu sa 
vyrobilo 52 miliárd eurových mincí. 

Pri zavedení eurovej hotovosti 
ráno 1. januára 2002 bolo v eurozóne 
k dispozícii približne 7,8 miliardy ban-
koviek v hodnote 140 miliárd eur. Od-
vtedy dopyt neustále rastie. Do roku 
2005 bolo v obehu takmer 10 miliárd 
eurových bankoviek v hodnote vyše 
500 miliárd eur a viac ako 63 miliárd 
eurových mincí v hodnote vyše 16 mi-
liárd eur, ktoré možno vyberať z viac 

ako 230 000 bankomatov v eurozóne. 
Výhradné právo schvaľovať emisie eu-
rových bankoviek má Európska cen-
trálna banka (ECB). Na ich výrobe sa 
podieľajú národné centrálne banky. 
Eurové mince emitujú jednotlivé člen-
ské štáty eurozóny, a to v objemoch, 
ktoré schválila ECB.

Do konca roka 2009, ktorý má byť 
na Slovensku prvým rokom používa-
nia spoločnej európskej meny, by malo 
na Slovensku obiehať približne 188 mi-
liónov kusov eurobankoviek a asi 400 
miliónov kusov euromincí. Eurobankov-
ky na predzásobenie peňažného obehu 
v SR pred prijatím eura si Národná banka 
Slovenska (NBS) bude musieť zapožičať 
zo zásob eurosystému. Centrálna banka 
pritom plánuje zabezpečiť tieto ban-
kovky z rakúskej Oesterreichische Na-
tionalbank (OeNB). Požičané bankovky 
následne vráti v ekvivalentnej hodnote 
pravdepodobne v roku 2010. 

Zdroj: Euromena
Zo dňa: 23. 6. 2008 

Odporúčame do pozornosti či-
tateľov publikácie pre verejnosť, 
ktoré vidieť na obrázku a ktoré vyšli 
vo forme brožúrok. Možno ich stiah-
nuť z internetu. Nachádzajú sa na: 
www.euromena.sk a sú to: „Euro 
na Slovensku“, ktorú vydalo Mi-
nisterstvo financií a Národná banka 
Slovenska v júli tohto roku v sloven-
skom, maďarskom a rómskom jazyku. 
S tým istým názvom v troch jazykoch 
vyšla takáto brožúrka osobitne pre 

zrakovo postihnutých. Líši sa tým, že 
je ľahko čitateľná aj pre slabozrakých. 
Pre školiteľov vyšla príručka „Zave-
denie eura na Slovensku“ takisto 
v troch jazykoch a možno ju tiež nájsť 
na vyššie uvedenej webovej adrese, 
ako aj viaceré plagáty, napríklad: 
„Desať bodov o eure“, ktoré vydala 
Národná banka Slovenska. Odpove-
de na prípadné otázky môžete do-
stať aj na bezplatnej telefónnej linke 
0800 103 104.

Do pozornosti čitateľom

Veľmi žiadaná je aj príručka K zavedeniu meny 
euro na Slovensku, ktorú vydala Slovenská ob-
chodná a priemyselná komora v tomto roku.
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Nové eurové bankovky (a min-
ce) nahradili 1. januára 2002 národné 
meny 12 štátov vtedajšej eurozóny: 
Belgicka (belgický frank), Fínska (fínska 
marka), Francúzska (francúzsky frank), 
Grécka (grécka drachma), Holandska 
(holandský gulden), Írska (írska libra), 
Luxemburska (luxemburský frank), Ne-
mecka (nemecká marka), Portugalska 
(portugalské escudo), Rakúska (rakúsky 
šiling), Španielska (španielska peseta) 
a Talianska (talianska líra). 1. januára 
2007 euro nahradilo národnú menu 
v Slovinsku (slovinský toliar) a od 1. ja-
nuára 2008 používajú euro už aj na Cyp-
re (cyperská libra) a Malte (maltská líra). 

Bankovky, ktoré navrhol rakúsky vý-
tvarník Robert Kalina, majú rovnaký dizajn 
pre všetky zúčastnené štáty. Bankovky 
v nominálnych hodnotách 5, 10, 20, 50, 
100, 200, 500 eur zobrazujú architektonické 
motívy inšpirované „storočiami a štýlmi Eu-
rópy“. Vyobrazené motívy nepredstavujú 
konkrétnu stavebnú pamiatku, ale charak-
teristické prvky rôznych architektonických 
štýlov vo forme okien, brán a mostov. Okná 
a brány zobrazené na lícnej strane ban-
koviek sú symbolom európskeho ducha 
otvorenosti a spolupráce. Dvanásť hviezd 
Európskej únie vyjadruje dynamiku a har-
móniu súčasnej Európy. Mosty na rubovej 
strane symbolizujú komunikáciu medzi 
európskymi národmi a medzi Európou 
a zvyškom sveta. 

Základné pravidlá Európskej cen-
trálnej banky pre reprodukciu banko-
viek: pri jednostrannej kópii je možné 
použiť obrázky bankoviek buď väčšie ako 
125 percent, alebo menšie ako 75 per-
cent pôvodnej veľkosti bankovky. Toto 
platí aj pre reprodukciu iba časti bankovky, 
ak zasahuje viac ako jednu tretinu celej ban-
kovky, obrázky v mierke 1 : 1 (100 percent 
pôvodnej veľkosti) nie sú povolené, oboj-
stranná reprodukcia musí byť zmenše-
ná aspoň o 50 percent alebo zväčšená 
minimálne o 100 percent, zobrazovanie 
bankoviek v elektronickej podobe (napr. 
internetové stránky, e-mail, intranet) je 
možné v maximálnom rozlíšení 72 dpi 
alebo s netransparentným nápisom 
SPECIMEN naprieč celým obrázkom ban-
kovky s dĺžkou nápisu aspoň 75 percent 
dĺžky bankovky a výškou nápisu aspoň 
15 percent výšky bankovky. 

Na webovej stránke Európskej cen-
trálnej banky: www.ecb.int/ecb/legal/
pdf/1 nájdete úplné pravidlá o repro-
dukcii eurových bankoviek a usmernenie 
na ich uplatňovanie.

Zdroj: Euromena.sk

Eurové bankovky
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Mnohé veľké, ale aj menšie fi rmy 
na Slovensku v procese príprav na euro 
zriaďujú na svojich webových strán-
kach špeciálnu stránku venovanú prá-
ve príchodu novej meny. Od začiatku 
mesiaca má takúto stránku s názvom 
Príprava na euro aj Slovak Telekom 
(ST), a. s. Obsahuje informácie o no-
vých bankovkách a minciach, slovník 
užitočných pojmov, ako aj informácie 
o službách a produktoch súvisiacich so 
vstupom do eurozóny.

Spoločnosť vo svojom Programe 
zavedenia eura sľubuje, že po 1. januári 
2009 bude v plnom rozsahu pripravená 
pracovať s novou menou. Okrem toho 
uisťuje, že zmenu meny nezneužije 
na zvýšenie cien. 

„V prvej fáze programu prechodu 
na euro je hlavným cieľom projektu zá-
kazníckej komunikácie koordinovať všet-
ky aktivity, ktorých výstupom je informo-
vanie zákazníka o duálnom zobrazovaní 
mien,“ uvádza sa v programe.

Prvú duálnu eurofaktúru dostanú 
klienti v auguste

Klienti T-Comu, ktorí využívajú hla-
sové alebo dátové služby, dostanú prvú 

faktúru s informáciou o tom, koľko by 
za služby platili v eurách, v auguste. Pôjde 
o faktúru za služby, ktoré využívali v júli.  

Zákazníci uvidia prvé zmeny už pár 
dní po 8. júli. Na predajných miestach 
a na internetových stránkach spoločnos-
ti nájdu cenníky a propagačné materiály 
s cenovkami v korunách aj eurách. Prípra-
va a distribúcia nových materiálov bude 
prebiehať približne mesiac.

Klienti, ktorí využívajú hlasovú 
pevnú linku, 4G internet alebo službu 
Magio, dostanú prvú faktúru v režime 
duálneho oceňovania v mesiaci august, 
pôjde o faktúru za júl. Na tejto a ďalších 
faktúrach až do novembrovej budú vi-
dieť ceny jednotlivých položiek a aj vý-
slednú sumu na  úhradu v slovenských 
korunách a pre informáciu bude uvede-
ná aj suma na úhradu v eurách.

Faktúra za december, ktorú dostanú 
klienti v januári, sa bude od novembrovej 
odlišovať len tým, že ju budú klienti uhrá-
dzať v eurách. V ďalších budúcoročných 
faktúrach už budú ceny v eurách a suma 
na úhradu bude informatívne uvedená 
i v korunách. Spoločnosť zabezpečí zobra-
zenie cien v slovenských korunách a infor-

matívne v eurách, zobrazenie konverzné-
ho kurzu vo všetkých komunikačných ka-
náloch v termíne do 30 dní od vyhlásenia 
fi xného konverzného kurzu. 

Slovak Telekom sľubuje 
nezdražovať

Spoločnosti skupiny Slovak Telekom 
sa plne hlásia k Etickému kódexu  pre za-
vedenie eura. Etický kódex pre zavede-
nie eura bol vytvorený v spolupráci spl-
nomocnenca vlády pre zavedenie eura 
v SR a Podnikateľskej aliancie Slovenska, 
ktorej členom sú aj spoločnosti Slovak 
Telekom, a. s., a T-Mobile Slovensko, a. s. 

Záväzok úspešne implementovať 
novú menu bez neodôvodnených pohy-
bov cien produktov a služieb podpísal pre-
zident spoločnosti Slovak Telekom, a. s., 
Miroslav Majoroš a generálny riaditeľ 
T-Mobile Slovensko, a. s., Milan Vašina.

„Chceme vyslať našim zákazníkom 
signál, že spoločnosti skupiny Slovak 
Telekom sa zodpovedne pripravujú 
na prechod na euro a výdavky na tento 
proces v našich cenách nezohľadníme. 
K tomuto záväzku sme sa prihlásili dob-
rovoľne a ako prví v telekomunikačnom 
sektore.  Prechod na euro je v oblasti 
nášho podnikania špecifi cký najmä tým, 
že sa udeje počas nepretržitej prevádz-
ky,“ uviedol Miroslav Majoroš.

Zdroj: Euromena.sk
Zo dňa: 27. 6. 2008 

Eurofaktúry za telefonické 
služby už v auguste

Pre klientov poisťovní na Sloven-
sku je podstatné, že poistné zmluvy 
po 1. januári budúceho roku, keď sa 
euro stane ofi ciálnou menou, budú 
platné naďalej. Prechod na spoločnú 
menu euro sa nedotkne sadzieb po-
istného, ktoré sú vo väčšine prípadov 
stanovené v percentách. Prechod 
na novú menu ich teda neovplyvní 
a budú sa vypočítavať ako promile 
alebo percento z eura.

Zmenou bude prepočítanie ceny 
poistného plnenia, prípadných po-
platkov a sankcií z korunových hodnôt 
na hodnoty v eurách podľa zafi xované-
ho kurzu. Psychologické dôsledky budú 
menšie ako pri cenách bežného tovaru 
a služieb, lebo s poisťovňou nie je klient 
v styku dennodenne.

Čo môže klient oceniť, je vyššia 
transparentnosť cien a poistného plne-
nia. Najmä podnikatelia budú mať lepší 
prehľad o podmienkach poistenia v ce-
lej únii, budú môcť využiť najmä špe-

cifi cké druhy poistenia v zahraničných 
poisťovniach, ktoré nie sú na trhu bež-
ne. Odstráni sa kurzové riziko, ktoré je 
pri vysokej volatilite koruny k euru v po-
sledných dvoch rokoch príliš vysoké. 
Riziko sa odstráni nie k predpokladané-
mu (a pravdepodobnému)  dňu vstupu 
do menovej únie 1. januára 2009, ale 
už v momente fi xovania kurzu koruny 
k euru. To by sa malo udiať v júli 2008.

Tu však treba pripomenúť, že na-
priek transparentnosti v cenách poisťo-
vací biznis nie je až taký „cezhraničný“ 
ako obchod s inými tovarmi a služba-
mi. Hoci je tu úsilie Európskej komisie 
o homogenizáciu podmienok poistenia, 
v poistnom a občianskom práve sú stále 
veľké rozdiely, prakticky v každej krajine 
sú iné. Bude preto na zamyslenie poistiť 
sa mimo Slovenska, hoci v inej členskej 
krajine EÚ. Pri poistnom plnení a prípad-
ných súdnych sporoch sa môže sloven-
ský klient dostať do problémov – zmluva 
bude podľa miestneho práva. To môže 

byť nielen komplikované, ale aj poriad-
ne drahé (najmä právne zastupovanie).

Prvú splátku poistenia v prípa-
de platby v hotovosti budú môcť až 
do 16. januára 2009 občania zaplatiť 
ešte v korunách. Po tomto dátume už 
výhradne v eurách. V prípade plat-
by bankovým prevodom sa úhrada 
od 1. januára 2009 uskutoční výhradne 
v eurách. Ak má klient zadaný trvalý 
príkaz, bude mu suma skonvertovaná 
automaticky.

Poštové poukážky budú od 1. janu-
ára 2009 vystavené v eurách. Napríklad 
všetci klienti Českej poisťovne-Sloven-
sko dostanú od poisťovne okrem poš-
tovej poukážky po 1. januári 2009 v eu-
rách i sprievodný list, ktorého súčasťou 
bude duálne zobrazená suma poistné-
ho, ktoré má uhradiť. Zobrazená bude 
v korunách, ako aj eurách po prepočte 
konverzným kurzom.

Zdroj: Euromena.sk
Zo dňa: 23. 6. 2008 

Euro na Slovensku nezvýši poistné sadzby
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Vstup do eurozóny rozšíri aj mož-
nosti investovania prostriedkov, kto-
ré spravujú dôchodkové správcov-
ské spoločnosti (DSS), čo môže viesť 
k väčším rozdielom v investičných 
stratégiách jednotlivých dôchodko-
vých fondov. Takéto zmeny by mohli 
viesť aj k zvýšeniu výnosnosti v tých-
to fondoch. Konštatuje to Národná 
banka Slovenska (NBS) vo svojej ak-
tuálnej analýze dosahov zavedenia 
eura na slovenský fi nančný trh.

Po prechode na novú menu by 
DSS mohli napríklad presunúť časť 
prostriedkov uložených v konzervatív-

nom fonde z účtov v bankách do euro-
vých dlhopisov, keďže tieto investície 
už nebudú vystavené menovému rizi-
ku. „Ak vychádzame z údajov k decem-
bru 2007, avizovaný presun aktív by mal 
priniesť mierne zvýšenie výnosovosti 
v týchto fondoch,“ predpokladá NBS.

Priemerná výška ročného výnosu 
dlhopisov v portfóliách konzervatív-
nych fondov totiž dosahovala na konci 
minulého roka 4,55 percenta, zatiaľ čo 
výnos z vkladov na účtoch u depozi-
tára sa nachádzal na nižšej úrovni 3,7 
percenta. Na rovnaký kladný rozdiel 
v prospech dlhopisov poukazuje aj po-

rovnanie výnosovej krivky dlhopisov 
a časovej štruktúry úrokových sadzieb 
na vklady v bankách. „Dlhopisová kriv-
ka v celom pásme splatností leží nad 
krivkou pozostávajúcou z úrokových 
sadzieb,“ upozorňuje centrálna banka.

Na rozdiel od súčasnej veľmi po-
dobnej stratégie vo všetkých dôchod-
kových fondoch rovnakého typu sa 
tak po vstupe do eurozóny môžu začať 
jednotlivé DSS svojou stratégiou odli-
šovať. Zvýšiť by sa mala aj konkurencia 
na trhu dôchodkového sporenia. 

Zdroj: NBS, Euroňaženka
Zo dňa: 18. 7. 2008 

Euro rozšíri možnosti investovania 
dôchodkových správcovských spoločností

Európska komisia pripravuje pri 
príležitosti osláv 10. výročia zavede-
nia eura on-line súťaž v tvorbe euro-
plagátov pod názvom Eurocompeti-
tion, do ktorej sa môžu zapojiť žiaci 
z krajín eurozóny a zo Slovenska 
vo veku od 10 do 14 rokov. 

Ústredným bodom súťaže je webo-
vá stránka www.eurocompetition.net/
ww/sk/pub/ecfi n/homepage.htm, kde 
si učitelia aj žiaci nájdu užitočné informá-

cie, rady a pomôcky o eure, jeho histórii 
a budúcnosti. Všetky súťažné príspevky, 
vyjadrujúce názor a postoj žiakov k „10 
rokom eura“, budú zverejnené v on-line 
galérii, kde si ich bude môcť ktokoľvek 
pozrieť. Pre 16 víťazov, zastupujúcich 
všetky krajiny eurozóny a Slovensko je 
pripravená zaujímavá cena v podobe 
digitálneho fotoaparátu a ich víťazné pla-
gáty budú počas celého roka 2009 vysta-
vené v sídle Európskej komisie v Bruseli. 

Celkový víťaz dostane špeciálnu cenu, 
ktorá zatiaľ zostáva tajomstvom.  

Súťaž bude ofi ciálne vyhlásená 
15. septembra 2008, po návrate žiakov 
z letných prázdnin. Takže ak ste tvoriví a ak 
vás zaujíma euro, pripravte si papiere a ce-
ruzky a už teraz sa môžete predbežne re-
gistrovať na www.eurocompetition.net/
ww/sk/pub/ecfi n/registration.htm. 

Zdroj: Národná banka Slovenska
Zo dňa: 27. 6. 2008 

Súťaž v tvorbe europlagátov 

Národná banka Slovenska pri-
pravuje pre občanov tzv. štartovacie 
balíčky s euromincami. Podobne ako 
v iných krajinách, ktoré sa chystali 
na zavedenie eura, majú aj našim ob-

čanom pomôcť zabezpečiť sa euroho-
tovosťou ešte pred príchodom novej 
meny. Štartovacie balíčky majú byť 
aj akýmsi impulzom na úspešný štart 
do nového roka a tiež do vstupu kraji-

ny do eurozóny. Ide o to, aby 1. januára 
2009, keď sa na Slovensku začne platiť 
eurom, neboli občania zaskočení.

Zdroj: Euromena
Zo dňa: 16. 6. 2008 

Poďakovanie: Redakcia Humanity ďakuje za možnosť rýchleho prístupu ku kvalitným, aktuálnym infomáciám pre verejnosť zo zdroja Ministerstva 
fi nancií SR, Národnej banky Slovenska, Slovenskej pošty a ďalších subjektov, ako aj internetového portálu www.euromena.sk .

Štartovacie balíčky budú v decembri

•  Začiatok povinného duálneho zobrazovania cien a ďalších 
fi nančných hodnôt (august 2008)

•  Vstup do eurozóny – „deň €“ (1. 1. 2009)
•  Duálny obeh (1. 1. – 16. 1. 2009)
•  Koniec výmeny korunových mincí v bankách (30. 6. 2009)
•  Koniec povinného duálneho zobrazovania (31. 12. 2009)

•  Koniec výmeny korunových bankoviek v bankách 
(31. 12. 2009)

•  Koniec odporúčaného duálneho zobrazovania (30. 6. 2010)
•  Koniec výmeny obehových mincí v Národnej banke Slo-

venska (31. 12. 2013).
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