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Vážení čitatelia,  

ako všetci vieme, všetky okolnosti nasvedčujú tomu, že zavedenie eura na Slovensku sa o pár 

mesiacov stane realitou. V dnešnom príspevku sa nebudeme zaoberať podnikateľským 

prostredím ani štátnou správou. Pozrime sa na tento očakávaný zvrat očami bežného občana, 

ktorý sa možno pýta, čo všetko to pre neho bude znamenať. Zameníme teda náš väčšinou 

odborný slovník na bežnú hovorovú reč a pokúsime sa usporiadať očakávané udalosti do 

niekoľkých okruhov a usporiadať množstvo informácií formou otázka – odpoveď.  

1. Eurozóna/krajiny eurozóny/Slovensko ako súčasť eurozóny 
 

 

Zavedením eura sa Slovensko stane súčasťou eurozóny. Eurozónu tvoria geograficky tie štáty 

Európskej únie, ktoré používajú spoločnú menu euro. Vznik „eurozóny“ sa datuje od roku 1999 

a k dnešnému dňu ju tvoria tieto štáty: Belgicko, Nemecko, Írsko, Španielsko, Francúzsko, 

Taliansko, Luxembursko, Holandsko, Grécko, Rakúsko, Portugalsko, Slovinsko, Fínsko, Cyprus 

a Malta. Slovensko sa teda zavedením jednotnej meny stane 16. plnohodnotným členom 

eurozóny. Možno pre zaujímavosť dodávame, že Európske spoločenstvo dalo súhlas na 

používanie meny euro aj Monaku, San Marínu a Vatikánu. Euro používa aj Andorra, Čierna Hora 

a Kosovo.  

 

2. Prečo chceme byť súčasťou tejto elitnej skupiny krajín a obyvateľstva? Bude to pre 
Slovensko výhodné? 
 

 

V prvej časti otázky by sme mali mať dôveru v našich ekonómov. Tí majú dostatok argumentov 

na to, aby sme mohli veriť, že naša ekonomika a životná úroveň obyvateľstva má šancu na 



podstatné zvýšenie. Nebude to samozrejme zo dňa na deň, horizont citeľnej zmeny sa odhaduje 

na približne 10 - 20 rokov. Pokiaľ ide o výhody, tie sú samozrejme vždy relatívne. V každom 

prípade sa zanikne kurzové riziko voči euru, vznikne nový priestor pre podnikanie v eurozóne aj 

pre tie firmy, pre ktoré doteraz existujúce kurzové riziko nebolo únosné, zaniknú transakčné 

náklady viažuce sa na zahraničný obchod a napokon my ako občania nebudeme musieť riešiť 

problém zámeny domácej meny za euro menu. Prijatím eura budeme mať silnú a stabilnú menu, 

jednu z dvoch, ktoré uznáva celý svet. 

 

3. Kto rozhodne o našom vstupe do eurozóny? Aké kritériá musí Slovensko splniť? 
 

Bude to Rada Európskej únie, ktorá sleduje ekonomický vývoj v našej krajine už niekoľko rokov. 

Tak ako všetky krajiny pred nami, aj my sme museli  priebežne vykonať niekoľko krokov, napr. 

už od roku 2005 sme systéme tzv. výmenných kurzov (ERM II). Podstata tohto mechanizmu je 

v tom, že dátumom vstupu sa akoby zafixoval kurz slovenskej koruny voči euru a až do 

samotného schválenia, resp. prijatia do eurozóny, sa nemohol kurz slovenskej koruny odchýliť 

o viac ako 15 %. Museli sme a stále musíme vyhovovať určitým konvergenčným 

(maastrichtským) kritériám, medzi ktoré patria stabilné verejné financie (výdavky nesmú 

prekročiť príjmy o viac ako 3 % hrubého   domáceho produktu), udržať výšku verejného dlhu 

(maximálne do 60 % hrubého domáceho produktu), udržať nízke úrokové sadzby, nízku infláciu 

a stabilný kurz koruny. Dodržiavanie stanovených ekonomických ukazovateľov je a bude 

dlhodobo sledované a vyhodnocované.  

 

4. Ako sa stanoví konverzný kurz? Vieme odhadnúť jeho výšku? 

 

Spôsob stanovenia konverzného kurzu je daný a jeho výška je ovplyvnená práve vývojom kurzu 

v systéme výmenných kurzov, vývojom ekonomiky počas obdobia dvoch rokov pred vstupom 

krajiny do eurozóny a závisí aj od očakávaného ekonomického vývoja po zavedení novej meny. 

Konverzný kurz teda odzrkadľuje dlhodobo ekonomické prostredie v krajine vo vnútri aj rámci 

eurozóny. To je dôvod, prečo na prepočet sa nepoužíva trhový kurz, ktorý je premenlivý a závisí 

od iných ekonomických okolností. Konverzný kurz sa použije na prepočet všetkého majetku 

a iných hodnôt a žiadny iný kurz pre tento účel nebude prípustný. Definitívnu výšku konverzného 

kurzu možno v tejto chvíli skutočne len odhadovať. Vývoj posledných dní a týždňov sa však 

z pôvodného odhadovaného rozpätia 31 – 34 Skk za euro  prikláňa k dolnej hranici. Aj toto je 

však len odhad. Konverzný kurz bude mať šesť platných číslic, dve pred desatinnou čiarkou 



a štyri desatinné miesta. Aj keď bude vyhlásený začiatkom júla 2008, účinný bude až od 1. 1. 

2009.  

 

5. Aký je rozdiel medzi pojmami "duálne zobrazenie" a "duálny obeh"? 

 
Ak Európska komisia vyhlási začiatkom júla výšku konverzného kurzu, obchodníci budú mať jeden 

mesiac na to, aby zabezpečili vo svojich prevádzkach tzv. dvojité cenovky. To je teda jednoduchá 

odpoveď na prvú otázku. Na cenovkách všetkých výrobkov, tovarov a služieb bude teda naďalej 

uvedená riadna cena v slovenských korunách tak ako doteraz, k nej však pribudne  cena v eurách 

prepočítaná konverzným kurzom. Na prvý pohľad by cena uvedená na cenovkách v SKK mala byť 

výraznejšia, keďže stále platí, že národnou menou do 31. decembra 2008 je slovenská koruna. 

Podotýkame, že povinnosť duálneho zobrazovania je ustanovená zákonom o zavedení meny 

euro, ktorý možno poznáte pod skratkou „generálny zákon“. V praktickom živote však môžu 

nastať mnohé situácie, v ktorých by obchodníkovi bolo technicky veľmi ťažké, resp. nemožné 

vyhovieť tejto povinnosti. Ide o také situácie, kde charakter výrobku alebo tovaru neumožňuje 

umiestnenie dvojitej cenovky. Napríklad výrobky potravinárskeho charakteru, ktoré sú vážené 

a predávané v menších baleniach,  fľaše na výmenu v obchodoch, mäsové výrobky nebalené, 

voľne predávané ovocie a zelenina a podobne. V týchto prípadoch je obchodníkom poskytnutá 

istá úľava, resp. jednoduchšie riešenie, ktoré však kupujúceho nestavia do nevýhody „nepoznať 

novú cenu“. Táto úľava spočíva v tom, že na tieto druhy výrobkov a tovarov  umiestni informáciu 

o cene za jednotkové množstvo (kg, l, ks) na dostupnom a vhodnom mieste, ktoré je čo najbližšie 

k predmetnému výrobku alebo tovaru, pričom súčasťou údajov na cenovke bude aj konverzný 

kurz. Spotrebiteľ takto nestratí potrebnú informáciu. To je teda duálne zobrazovanie. Povinnosť 

duálneho zobrazovania sa vzťahuje na všetky subjekty (väčšinou podnikateľské), ktoré 

uskutočňujú predaj občanom – fyzickým osobám, t. j. nie iným podnikateľom.  

Niečo celkom iné sa rozumie pod pojmom „duálny obeh“. Bude to obdobie v dĺžke 16 

kalendárnych dní počnúc novým rokom, t.j. od 1. 1. 2009, počas ktorých stále budeme môcť 

platiť v hotovosti za výrobky, tovary a služby v slovenských korunách, vydávať nám však 

obchodníci budú už len a len v eurách. Je dôležité zdôrazniť, že duálny obeh (bankoviek a mincí) 

sa bude skutočne týkať iba platieb v hotovosti. Aby obchodníci zvládli toto náročné obdobie práce 

s dvomi menami, majú dve dôležité úlohy.  Na jednej strane sa stanú takpovediac zmenárňami 

a na strane druhej aj zberateľmi bankoviek a mincí odchádzajúcej meny, t.j. slovenskej koruny. 

Aby zvládli byť zmenárňami, musia sa dostatočne pred zásobiť euro bankovkami a euro mincami. 

Výška ich predzásobenia sa odhaduje na 3 – 4 násobok priemerného denného obratu. Aj tento 

odhad má svoje racionálne jadro. Treba vedieť, že obchodník nám od 1. – 16. januára 2009 

z 1 000,- korunovej slovenskej bankovky vydá povinne „euro peniaze“ iba vtedy, ak náš nákup 



tvoril aspoň ¼ menovitej (nominálnej) hodnoty použitej bankovky na zaplatenie, t. j. náš nákup 

mal hodnotu minimálne  250,- Sk. Ak sme za takúto hodnotu riadne nakúpili a platíme tisíc 

korunou, je všetko v poriadku; obchodník nám vydá zvyšok v eurách. Ak by však náš nákup stál 

menej, nie je povinný akceptovať platenie tisíc korunovou bankovkou, musel by nám totiž vydať 

zo svojich zásob eurobankoviek a euromincí viac, čo by ohrozilo plynulosť jeho prevádzky 

a potrebnú výšku hotovosti.  Druhá úloha obchodu bude sťahovať, zhromažďovať a odovzdať 

stiahnuté slovenské platidlá z obehu. Bude to skutočne náročné, veď pôjde pravdepodobne 

o veľké objemy slovenských korún, ktoré sa musia zabezpečiť proti prípadnej strate alebo 

poškodeniu a zároveň touto protihodnotou bude splácať svoj dlh voči svojej banke za vyššiu 

zásobu požičaných euro bankoviek a euro mincí v prvom období po zavedení eura. Občania sa 

nemusia obávať, ak naše slovenské peniaze – v hotovostnej forme - nestihneme zameniť, resp. 

minúť v obchodoch do 16. januára 2009, môžeme si ich samozrejme zameniť v ktorejkoľvek 

banke. Možno nebude na škodu ešte raz zopakovať,  čo znamená predzásobenie euro platidlami. 

Ide teda o akési „požičanie“ väčšieho množstva euro bankoviek a euro mincí z vyššie uvedených 

dôvodov. Zabezpečenie potrebného množstva euro platidiel je vzťah medzi obchodníkom 

a bankou. Obchodník svoj „dlh“ splatí svojej banke odovzdaním protihodnoty v slovenských 

korunách, ktorú v rámci svojej prevádzky stiahol z obehu. So svojou bankou uzatvorí o týchto 

skutočnostiach príslušné zmluvy, v ktorých sa dohodnú detaily týchto transakcií.  

6. Kedy a kde sa stretneme prvýkrát s uvedením dvoch cien, resp. ceny v dvoch menách? 

 

Z predchádzajúcej otázky a odpovede je už zrejmé, že o pár týždňov sa s dvomi cenami 

stretneme práve v najbližšom obchode. Stretávať sa s dvojitým označovaním cien budeme 

pomerne dosť dlho. Povinne musia obchodníci uvádzať obidve ceny minimálne jeden rok po 

oznámení konverzného kurzu; aby sa však predišlo neopodstatnenému predražovaniu z dôvodu 

zavedenia novej meny obchodníkmi, je odporúčané dlhšie obdobie duálneho zobrazovania a to až 

do konca roku 2009. Až prax a budúcnosť ukáže, ako sa k tomu predajcovia postavia. Zatiaľ sme 

spomínali dvojité zobrazovanie cien primárne do konca roku 2008. Do tohto dátumu bude údaj 

v slovenskej mene hlavný a údaj o cene v euro „iba“ informatívny. Od 1. januára 2009 bude táto 

situácia opačná. Hlavným údajom na cenovke sa stane údaj o cene v eurách a údaj o cene 

v slovenských korunách bude „iba“ informatívny. Jeho zmysel je v tom, aby sme my spotrebitelia 

mali dlhší čas na získanie nových návykov pri zžívaní sa s novou situáciou – novou menou a inými 

čísielkami na cenovkách a zároveň to má nepoctivých obchodníkov brzdiť v cenovej kreativite, 

ktorá by inak nebola opodstatnená.  

 

 



7. Ktorá mena a kedy bude platiť? Dokedy môžeme platiť slovenskými korunami? 

 

Do konca roka 2008 platí slovenská koruna. Môžem nimi platiť v hotovosti do 16. januára 2008. 

Od 1. januára 2009 platí mena euro. V prípade, že do 16. januára 2009 zaplatíme v hotovosti 

slovenskými korunami, budú nám vydané eurobankovky alebo euromince. Slovenské koruny sa 

teda z obehu stiahnu veľmi rýchlo, v podstate za 16 dní prostredníctvom obchodnej siete, po 

tomto dátume možno slovenské peniaze zameniť za euro už iba v bankách. Pre bezhotovostný 

platobný styk (príkazy na úhradu, inkaso, prevody) sa budú od 1. januára 2009 vykonávať iba 

v platnej mene, t. j. v eurách. 

 

8. Môžeme si euro zameniť v obchode? 

 

Každý nákup v obchode až do 16. januára 2009 môžeme v hotovosti zaplatiť oboma menami. 

Samozrejme, že v prvom rade je predpoklad, že občania budú platiť slovenskými korunami, ktoré 

týmto použijú a táto možnosť sa chápe zároveň ako oficiálna zámena slovenských korún na eurá. 

Ak nám obchodník vydá, bude to už len v eurách. O pomere platby a použitej slovenskej 

bankovky sme písali pri otázke č. 5. 

Pokiaľ ide o naše domáce úspory, najlepšie riešenie bude uložiť si ich pred koncom roka 2008 na 

účet v banke. Zamenia sa na eurá automaticky a bez poplatkov. 

 

9. Aké sú pravidlá na zaokrúhľovanie prepočtov? 

 

V zásade platí základné pravidlo, ktorým je zaokrúhlenie na najbližší eurocent podľa 

matematických pravidiel. V praxi to znamená, že príslušnú hodnotu prepočítame konverzným 

kurzom na číslo s tromi desatinnými miestami a podľa pravidiel matematiky ho zaokrúhlime na 

číslo s dvomi desatinnými hodnotami. Vychádzame zo základného vzťahu: 1 € = 100 centov. 

Treba rozlišovať, čo je predmetom prepočtu a teda aj zaokrúhľovania. Pravidlá zaokrúhľovania 

presne definuje generálny zákon, prípadne vyhlášky príslušného ministerstva, ktoré upresňujú 

ustanovenia generálneho zákona, zároveň sú prijaté určité výnimky zo zaokrúhlenia. Spomenieme 

dve: pri platbách medzi občanom a štátom (v širokom slova zmysle) je prijaté pravidlo 

nepoškodiť občana, preto sa zaokrúhľuje podľa vysvetlenia v otázke/odpovedi 10.  Druhá 

výnimka sa vzťahuje na jednotkové ceny tovarov a služieb, ktoré sú veľmi nízke a zaokrúhlenie 

by spôsobilo výrazný nárast ceny. Počet desatinných miest pri prepočte sa preto môže zvyšovať 



na 4 – 6, čo zabezpečí presnejší prepočet predmetných hodnôt. Napríklad sadzby mobilných 

operátorov, cena jednotky energií a pod.  

 

10. Ako sa zaokrúhlia dôchodky, štátne príspevky a iné platby medzi občanmi a štátom? 

  

Na tomto mieste aplikujeme pravidlo zaokrúhlenia, ktoré sa bude používať pri platbách medzi 

občanmi a štátom. Ak pôjde o sumy, ktoré má platiť občan štátu (do rozpočtu štátu alebo iného 

rozpočtu verejnej správy), prepočítané hodnoty sa budú zaokrúhľovať nadol na 10 eurocentov 

a to v prospech osôb (občanov), ktoré sú povinné tieto platby vykonať. 

Ak pôjde o výdavok štátneho alebo iného rozpočtu verejnej správy, prepočítané hodnoty sa budú 

zaokrúhľovať nahor na 10 eurocentov v prospech príjemcov týchto platieb, t.j. občana.  

Napríklad: 

Platba z rozpočtu verejnej správy  občanovi:  

           Sociálna dávka 5 700 Sk    176,22  €   zaokrúhlenie nahor:  176,30 €  občanovi  

Platba od občana      Poplatok za získanie informácie  (platba do verejného rozpočtu) 

                 80 Sk     2,47 €  zaokrúhlenie nadol: 2,40 € 

Poznámka: v príkladoch bol použitý konverzný kurz: 1 € = 32,3454 Skk 

 

11. Ako budú vyzerať naše výplatné pásky od augusta 2008 a odo dňa zavedenia eura? 

 

Na výplatnej páske od mesiaca august by sme okrem obvyklých čiastok mali nájsť aj výslednú 

sumu (t. j. našu čistú mzdu) aj v eurách. Pod konečnou sumou rozumieme sumu, ktorá je 

odoslaná na účet zamestnanca alebo vyplatená v hotovosti. Na výplatnej páske teda nemusí byť 

uvedená každá jedna položka našej mzdy, nesmie však chýbať konverzný kurz. Zaokrúhlenie 

našej čistej mzdy bude na najbližší eurocent. Na prelome rokov, konkrétne výplatná páska za 

december bude vystavená v slovenských korunách, mzda prevedená na náš účet po 31. decembri 

2008 už príde zamestnancovi na účet v eurách. Príklad: čistá mzda zamestnanca bude 25 456,- 

Sk; ak by výška konverzného kurzu bola napríklad 32,345 vydelením dostaneme sumu 787,014 

euro zaokrúhlene na dve najbližší eurocent podľa pravidiel matematiky je 787,01 euro. Táto 

suma nám bude prevedená na osobný účet ako čistá mzda. 

 

 

 

 



 

12. Čo znamená symbol € (oficiálny znak)? 

 

Symbol € znamená dvakrát preškrtnuté grécke písmeno „epsilon“: €. Symbol v sebe nesie odkaz 

na kolísku európskej civilizácie a zároveň vyjadruje prvé písmeno v slove „€urópa“. 

 

13. Aké druhy EURO BANKOVIEK a EURO MINCÍ budeme nosiť vo svojich peňaženkách? 

 

Existuje 7 druhov bankoviek v nasledujúcich hodnotách: 

500 €; 200 €; 100 €; 50 €; 20 €; 10 €; 5 €. 

Pokiaľ ide o grafickú podobu týchto euro bankoviek, ich motívom je 7 architektonických štýlov. 

Sú znázornené pomocou prvkov okien, brán a mostov, ktoré symbolizujú európsky duch 

otvorenosti a spolupráce. Hlavným motívom sú mosty a symbolizujú komunikáciu medzi 

európskymi národmi a Európou a ostatnou časťou sveta. Na 5-eurovej bankovke nájdeme 

klasický sloh, na 10-erovej románsky, na 20-eurovej gotický, na 50-eurovej renesančný, na 100-

eurovej barok a rokoko, na 200-eurovej vek železa a sklad a napokon na 500-eurovej bankovke 

modernú architektúru 20. storočia. Tieto bankovky sú jednotné v celej eurozóne.  

Ak by sme urobili absolútne zjednodušenie kurzu slovenskej koruny voči euru na okrúhlu sumu 

30,- Sk za 1 €, budeme nosiť približne nasledovné hodnoty: 

500 €/15 000 Sk; 200 €/6 000 Sk; 100 €/3 000 Sk; 50 € 1 500 Sk; 20 €/600 Sk; 10 €/300 Sk; 5 

€/150 Sk. Táto absolútne zjednodušená úvaha má jediný účel, získať základnú rutinu pri 

naštartovaní nového myslenia v eurách.  

 

Euro mincí existuje 8 druhov a síce: 2 €; 1 €; a centy: 50 centov (c); 20 c; 10 c; 5 c; 2 c a 1 c. 

Jedno euro má 100 centov.  Po grafickej stránke majú mince prednú stranu spoločnú a teda 

rovnakú. Spoločná strana mincí reprezentuje mapu Európskej únie. Druhá strana mincí 

znázorňuje jednotlivé národné motívy jednotlivých krajín eurozóny. V prípade Slovenskej 

republiky sa za tieto motívy zvolili: štátny znak Slovenska – dvojkríž na trojvrší,  Bratislavský hrad 

a tatranský štít Kriváň. 

Skúsme zopakovať jednoduchý prepočet hodnoty mincí pri zjednodušenom kurze 30 Sk/€. Medzi 

drobnými v peňaženke sa nám budú vyskytovať hodnoty: 

2 €/60 Sk; 1 €/30 Sk; 50 c/15 Sk; 20 c/6 Sk; 10 c/3 Sk; 5 c/1,50 Sk; 2 c/0,60 Sk; 1 c/0,30 Sk. 

Uvedené zjednodušenie má iba jediný účel, získať základnú rutinu pri naštartovaní nového 

myslenia v eurách.  

 



14. Odkiaľ bude mať Slovensko prvé euro bankovky a euro mince? Kedy začne predzásobenie 
euro platidlami? 
 

 

Pre obdobie prvých mesiacov si eurobankovky požičiame od iných krajín eurozóny, resp. od 

Európskeho systému centrálnych bánk. Mince bude raziť Mincovňa Kremnica, š.p.  

 

15. Ako dlho sa budú sťahovať slovenské bankovky a mince z obehu? 

 

Po skončení duálneho obehu (podľa generálneho zákona má trvať do konca roku 2009) bude 

možné ešte ďalší rok, t.j. do konca roku 2010 zameniť korunové bankovky bezplatne vo všetkých 

obchodných bankách ako aj v Národnej banke Slovenska. Po skončení tejto doby, t.j. od roku 

2011 ich však zamení Národná banka Slovenska a na túto činnosť neexistuje časové obmedzenie. 

Kedykoľvek teda občan nájde slovenské bankovky, NBS mu ich zamení za euro a to za rovnakých 

podmienok ako by to bolo vykonané ku dňu zavedenia eura, t. j. rovnako ako k 1. 1. 2009 

a použije sa rovnako konverzný kurz. Za túto službu občan nebude platiť. Pokiaľ ide o slovenské 

mince, tie sa budú do 30. júna 2009 vymieňať na pracoviskách obchodných bánk a tiež Národnej 

banky Slovenska. NBS túto službu vykoná najneskôr do konca roku 2013 za tých istých 

podmienok ako sme opísali pri „zabudnutej“, resp. oneskorenej výmene bankoviek. 

 

16. Štartovacie balíčky  

 

Na uľahčenie prvých dní po dni zavedenia eura môžu pomôcť štartovacie balíčky euro mincí, 

ktoré si od decembra 2008 budeme môcť kúpiť na poštách a v bankách. Budú sa predávať 

v protihodnote 500 slovenských korún. Prvé euro bankovky nám bankomaty vydajú až  1. januára 

2009 alebo o ne môžeme požiadať pri výmene hotovosti v banke. 

 

17. Ako sa zrealizuje konverzia našich uložených peňazí v bankách? Aké výpisy z účtov 
dostaneme? Budeme za prepočet platiť? 

 

Odpoveď na túto otázku je trochu obšírnejšia. Povinnosti duálneho zobrazovania súm podliehajú 

aj banky a finančné inštitúcie voči svojím klientom. Na výpisoch z účtov musia byť uvedené 

minimálne dva dôležité údaje navyše a to začiatočný a konečný stav prostriedkov vedených na 

účte za dané obdobie po prepočte na eurá (samozrejme aj samotný konverzný kurz). Takto by 

sme mali od augusta dostávať všetky druhy výpisov, či už z bežných, termínovaných, úverových 

účtov, účtom ku kreditným kartám, rovnako aj výpisy z rôznych sporiacich účtov (dôchodkový 



účet sporiteľov, kapitálové životné poistenie atď.). Pokiaľ občania nežiadajú pravidelné výpisy zo 

svojich účtov, banke vzniká ďalšia povinnosť. Po vyhlásení konverzného kurzu, najneskôr však 

mesiac pred dňom zavedenia eura musí bezodplatne a písomne oznámiť svojim klientom 

poslednú známu sumu hodnoty na účte (alebo inom produkte) duálnym spôsobom (Sk a prepočet 

na euro). V prvom štvrťroku 2009 musí klientovi rovnako bezodplatne a písomne oznámiť duálne 

zobrazenú sumu hodnoty po jej prepočítaní a premene na euro po zaokrúhlení podľa 

konverzného kurzu. Taktiež všetky ostatné písomné potvrdenia banky (napríklad potvrdenky 

z bankomatov) musia obsahovať duálne zobrazenie čiastok. Generálny zákon teda všetky 

oznamovacie povinnosti finančných inštitúcií súvisiace s konverziou slovenskej meny na euro vo 

vzťahu ku klientom – občanom, preniesol na tieto samotné.  

 

18. Prečo sa zavedenie eura často spája s obavami na zvyšovanie cien? Je to opodstatnené? 

 

Možno je to všeobecná nedôvera určitej skupiny obyvateľstva v trhové prostredie; možno sme 

počúvali referencie z iných krajín, ktoré prijali spoločnú menu euro; možno sa obávame niečoho 

nového... Ak by však samotné euro malo byť dôvodom za zvyšovanie cien, neboli by sme 

svedkami súčasného zvyšovania cien pohonných hmôt, potravín, niektorých služieb atď. 

Zavedenie eura je predovšetkým technická zmena používanej funkčnej meny v spoločnosti, pri 

ktorej sa všetky hodnoty a finančné údaje prepočítajú presne stanoveným kurzom. Preto 

zastávame názor, že samotné zavedenie novej meny ani na Slovensku nemôže byť dôvodom na 

zvyšovanie cien. Aby sa zabránilo zneužitiu tejto spoločenskej zmeny na zvyšovanie cien, bolo 

stanovené takmer 1,5 ročné povinné obdobie dvojitého zobrazovania cien tovarov a služieb, na 

deklarovanie poctivého prístupu je možné prijať dobrovoľne etický kódex obchodníkov  a tiež  

boli menované orgány dohľadu. Ide o NBS, Slovenskú obchodnú inšpekciu, orgány vo veciach 

ochrany spotrebiteľa a niektoré ďalšie. Tieto majú za úlohu vykonávať aj kontrolu dodržiavania 

duálneho zobrazovania aj kontrolu prípadného neúmerného zvyšovania cien obchodníkmi. 

Porušenia zákonov a povinností budú sankcionované. Zaujímavosťou možno je, že aj občania - 

spotrebitelia sa môžu stať súčasťou  takejto kontroly spôsobom, že svoje negatívne zistenia 

môžu nahlasovať na zriadené e-mailové adresy alebo telefónne linky. V trhovej ekonomike by 

predovšetkým konkurencia výrobcov, predajcov a poskytovateľov služieb mala pôsobiť proti 

neopodstatnenému rastu cien. 

 

 

 

 


