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      Na prelome mesiacov november – december tohto roka bol Národnou radou Slovenskej republiky 

schválený text Generálneho zákona o zavedení meny euro v Slovenskej republike. Snahou tohto 

príspevku je poskytnúť čitateľovi základné informácie z prijatých ustanovení tohto zákona a naznačiť 

predpokladaný vývoj v tomto historickom procese súčasnosti. Pokúsime sa zhrnúť prvé štyri časti inak 

pomerne rozsiahleho zákona a oboznámiť čitateľa so základnými ustanoveniami, priebehom 

hotovostného a duálneho peňažného obehu, bezhotovostného platobného styku po dni zavedenia eura 

a s postupom pri premene majetkových hodnôt a peňažných súm. Problematiku úrokových sadzieb, 

kurzov, indexov, oblasť duálneho zobrazovania ako ďalšie súvislosti uvedieme v pokračovaní tohto 

príspevku. Zároveň predpokladáme posun v rozpracovanosti všeobecne záväzných právnych predpisov, 

ktoré upresnia postupy vo všetkých oblastiach, ktorých sa daná problematika týka. 

 
     V prvej časti témy „Zavedenie meny euro v Slovenskej republike“ sme deklarovali úlohu a cieľ vyššie 

uvedeného zákona a v stručnej podobe pre oboznámili čitateľa s jeho obsahom. Pripomíname, že v tom 

čase išlo len o návrh. Dnes je situácia odlišná v tom, že pri analýze obsahu pociťujeme vyššiu 

pravdepodobnosť, že uvádzané informácie sa stanú reálnymi a pripravujeme sa na konkrétnu aplikáciu 

v praktickom živote.  

     Z citovaného cieľa zákona by sme radi upozornili na poslednú časť vety, v ktorej sa uvádza súčasť 

cieľa,  umožniť fyzickým osobám a právnickým osobám postupne sa pripraviť a adaptovať na 

posudzovanie reálnej hodnoty príjmov, výdavkov, cien, platieb a životných nákladov v eurách na základe 

duálneho zobrazovania cien, platieb a iných hodnôt.  

 

1. Slovník generálneho zákona, princípy a zásady (§§ 1 – 2)  
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Z praktických dôvodov, pre správne chápanie ďalšieho textu na tomto mieste vysvetlíme niektoré 

zásadné pojmy a ustanovenia zákona, na ktoré sa ďalej budeme odvolávať. 

 prechod zo slovenskej meny na euro je používaný v skrátenom slovnom spojení: prechod na 

euro; 

 pojem euro sa používa na označenie  jednotnej meny ako aj  menovej jednotky vo všetkých 

zúčastnených členských štátoch Európskej únie, ktoré zaviedli euro; 

 eurozóna  je regionálna oblasť v rámci Európskej únie, v ktorej spoločnú menovú politiku určuje 

Európska centrálna banka (ECB); Slovenská republika sa zúčastneným štátom stáva odo dňa 

zavedenia eura; 

 konverzný kurz  je celý neodvolateľný pevný prepočítací kurz medzi eurom a slovenskou menou, 

ktorý príjme Rada Európskej únie. Podľa tohto kurzu bude slovenská mena nahradená eurom 

odo dňa zavedenia eura; 

 deň určenia konverzného kurzu  bude deň, keď Rada Európskej únie vydá právne záväzné 

vyhlásenie, ktorým sa ustanoví konverzný kurz pre zavedenie eura v Slovenskej republike; 

 deň zavedenia eura  je dňom prechodu na euro v hotovostnom a bezhotovostnom peňažnom 

obehu v Slovenskej republike; deň zavedenia eura je zhodný s dňom prijatia eura, ktorý určí 

Rada Európskej únie a ku ktorému nadobudne účinnosť zrušenie dočasnej výnimky pre 

Slovenskú republiku na prijatie eura; 

 obdobie duálneho hotovostného peňažného obehu  je ustanovené dočasné obdobie 

hotovostného peňažného obehu v Slovenskej republike, ktoré sa začína dňom zavedenia eura 

a počas ktorého zákonným platidlom pri všetkých hotovostných platbách  sú: 

- eurobankovky a euromince,  na ktorých je uvedená nominálna hodnota v eurách alebo 

euro centoch a ktoré boli vydané Európskou centrálnou bankou, Národnou bankou Slovenska, 

inde v eurozóne alebo v zúčastnených tretích štátoch, a zároveň aj  

-  slovenské bankovky a slovenské mince, na ktorých je uvedená nominálna hodnota v 

slovenských korunách alebo halieroch, ktoré boli vydané Národnou bankou Slovenska a ktoré 

boli platné ku dňu zavedenia eura;  

 majetkové hodnoty zhrnuté v nižšie uvedenej schéme: 
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Niektoré kategórie doplníme. Pod majetkovými hodnotami sa rozumejú prostriedky vyjadrené v 

peniazoch, ako aj peňažne vyjadrené ceny majetku a iné hmotné alebo nehmotné finančné alebo 

majetkové hodnoty vyjadrené v peniazoch vrátane aktív a pasív vyjadrených v peniazoch; 

majetkovými cennými papiermi sú akcie, dočasné listy, podielové listy, družstevné podielnické listy 

alebo iné cenné papiere, ktoré predstavujú vklady do základného imania alebo iného obdobného 

imania právnických osôb, podiely na imaní právnických osôb, majetkové podiely na subjektoch 

kolektívneho investovania alebo podiely na inom spoločnom majetku podielnikov; dlhovými cennými 

papiermi sú dlhopisy, pokladničné poukážky, vkladové listy alebo iné cenné papiere, ktoré 

predstavujú záväzok jeho emitenta alebo inej označenej osoby na peňažné plnenie; 

 jednotkové ceny  sú konečné ceny za kilogram, liter, meter, meter štvorcový, meter kubický 

výrobku alebo inú jednotku množstva, ktorá sa bežne používa pri predaji konkrétneho výrobku, 

ďalej sú to sadzobníky cien, tarify cien a ďalšie prvky cien alebo iných majetkových hodnôt, ktoré 

sú vyjadrené v peniazoch a ktoré slúžia ako veličiny alebo základňa na čiastkové výpočty alebo 

výsledné prepočty konečných peňažných súm, ktoré majú byť skutočne zaplatené alebo 

vyúčtované; 

 duálne zobrazovanie cien a platieb je zobrazovanie a uvádzanie cien zároveň v slovenskej mene 

a v eurách výlučne podľa konverzného kurzu. Duálne zobrazovanie sa týka: výrobkov, tovarov, 

liekov, energií, vody, nájmu, služieb, výkonov, prác a nehnuteľností vrátane poistného, taríf v 

oblasti dopravy, pôšt, elektronických komunikácií a sieťových odvetví, uhrádzaných miezd, platov 

a iných odmien, príspevkov a náhrad, poistných plnení, dávok sociálneho poistenia, dávok 

sociálneho zabezpečenia, dôchodkov starobného dôchodkového sporenia a dávok doplnkového 

dôchodkového sporenia, všetkých dávok sociálnej pomoci a sociálnej podpory, daní a poplatkov, 

cla,  pokút a iných peňažných sankcií, vrátane zmluvných sankcií a peňažných náhrad škôd, 

náhrad za vyvlastnenie a iných peňažných čiastok, finančných plnení a majetkových hodnôt 

vrátane jednotkových cien (ďalej len „ceny, platby a iné hodnoty“).  Poznámka: predo dňom 

zavedenia eura sú pre duálne zobrazovanie rozhodujúce peňažné sumy cien, platieb a iných 

Majetkové hodnoty sú: 

Bezhotovostné peňažné prostriedky  

Peňažné pohľadávky, záväzky a platby 

Nehnuteľnosti, byty, nebytové priestory, hnuteľné veci 

Majetkové a dlhové CP a iné finančné nástroje 

Žreby, kolky, poštové a kontrolné známky, ceniny 

Majetkové vklady, majetkové podiely a majetkové práva 

Majetkové hodnoty (hmotné, nehmotné, finančné) 
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hodnôt uvedené v slovenských korunách vrátane halierov  a súbežne sa na informatívne účely 

uvádzajú peňažné sumy v eurách vrátane euro centov  a pre duálne zobrazovanie odo dňa 

zavedenia eura vrátane dňa zavedenia eura sú rozhodujúce peňažné sumy cien, platieb a iných 

hodnôt uvedené v eurách a súbežne sa na informatívne účely uvádzajú peňažné sumy v 

slovenských korunách. Dňom zavedenia eura sa slovenská koruna stáva len denomináciou eura. 

 

V generálnom zákone sú zakomponované tri základné princípy: 

 

 
 
Za dôležité považujeme v tejto časti venovať sa ustanoveniam, ktoré hovoria o prepočtoch a pravidlách 

pre zaokrúhľovanie pri prechode na euro. Zákon deklaruje, že prepočty a premeny všetkých súm sa 

povinne vykonajú výlučne podľa konverzného kurzu, pravidiel pre zaokrúhľovanie a ďalších pravidiel pre 

prechod na euro tak, aby čiastkové výpočty a výsledné prepočty konečných peňažných súm zo slovenskej 

meny na euro boli čo najpresnejšie a bez vplyvu na zvýšenie ich reálnej finančnej hodnoty a cenovej 

úrovne v dôsledku prípravy na prechod a prechodu na euro (§ 2 odsek 2 zákona). 

Konkrétne: 

1. konečné peňažné sumy v eurách, ktoré majú byť zaplatené alebo vyúčtované, sa po prepočte 

podľa konverzného kurzu zaokrúhľujú na dve desatinné miesta na najbližší euro cent nasledovne: 

a) celkový vypočítaný zvyšok konečnej sumy, ktorý je nižší ako polovica jedného euro centa,  

zaokrúhľuje nadol na najbližší euro cent;  

b) celkový vypočítaný zvyšok konečnej sumy, ktorá sa rovná polovici alebo je vyšší ako 

polovica jedného euro centa sa zaokrúhľuje nahor na najbližší euro cent. Tieto zásady sa 

týkajú najmä: konečných súm vyúčtovaných na výpisoch z účtu, konečné ceny, platby 

alebo iné hodnoty uvádzané na faktúrach ako aj na iných účtovných dokladoch a 

dokladoch o zaplatení. 

Príklad: Na výpise z účtu bude suma 126 500 Sk / konverzný kurz (odhad): 35,4424 = 

3 569,1713  

Princípy a zásady 
Generálneho zákona 

Princíp ochrany 
ekonomických záujmov 
občanov a spotrebiteľov 

Princíp cenovej neutrality 
pri premene a prepočtoch 

peňazí, cien, platieb 
a iných hodnôt zo 

slovenskej meny na euro

Princíp kontinuity 
existujúcich právnych 

vzťahov a rešpektovanie 
zásady zmluvnej slobody 
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Zaokrúhlenie na: 3 569,17 €. Postupovali sme podľa bodu 1.b) 

2. Ak pôjde o konečné sumy, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu alebo iného rozpočtu verejnej 

správy, prepočítané hodnoty konverzným kurzom sa budú zaokrúhľovať nadol a to v prospech 

osôb, ktoré sú povinné tieto platby vykonať. V opačnom prípade, t. j. pri výdavkoch štátneho 

alebo iného rozpočtu verejnej správy sa prepočítané hodnoty budú zaokrúhľovať nahor a to 

v prospech oprávnených príjemcov týchto platieb. Vždy to bude v prospech občana. Napríklad: 

Platba z rozpočtu verejnej správy  občanovi:  

           Sociálna dávka 5 700 Sk    160,82  €   zaokrúhlenie nahor:  160,90 €  občanovi  

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

                 80 Sk     2,26 €  zaokrúhlenie nadol: 2,20 € 

Poznámka: v príkladoch bol použitý konverzný kurz: 1 € = 35,4424 Skk 

3. V zákone je prijaté veľmi dôležité ustanovenie týkajúce sa možnosti vykonania prepočtu 

niektorých bezhotovostných konečných súm s vyšším počtom desatinných miest, výsledkom čoho 

bude vyšší stupeň presnosti ako na najbližší euro cent a vyššia účinnosť prijatého princípu 

o ochrane ekonomických záujmov občanov a spotrebiteľov.  

4. Zákon prijal ustanovenia týkajúce sa jednotkových cien, ktoré sú základňami na čiastkové 

výpočty alebo výsledné prepočty konečných súm. Uvádza, že takéto jednotkové ceny vyjadrené 

v slovenskej mene, nepodliehajú po prepočte na eurá zaokrúhľovaniu; prepočítajú sa na podľa 

konverzného kurzu s takým počtom desatinných miest a stupňom presnosti, aby neovplyvnili 

presnosť čiastkových výpočtov a výsledných prepočtov konečných súm cien, platieb a iných 

hodnôt. Jednotkové ceny sa po prepočte zo slovenskej meny na eurá podľa konverzného kurzu 

uvádzajú tak, že jednotkové ceny uvedené v eurách majú spravidla najmenej o jedno desatinné 

miesto viac ako rovnaké jednotkové ceny uvedené v slovenských korunách; jednotkové ceny 

uvedené v eurách však majú najmenej tri desatinné miesta. Uvádzanie vyššieho počtu 

desatinných miest pri jednotkových cenách je efektívne pri takých tovaroch a službách, ktoré sa 

predávajú alebo dodávajú vo väčších jednotkových množstvách, napr. v sieťových odvetviach, 

v oblasti petrochémie a v oblasti elektronických komunikácií (napr. energie alebo 

telekomunikačné služby). 

 
 

2. Hotovostný peňažný obeh (§§ 3 – 6) 

    (Duálny hotovostný peňažný obeh a výmeny a používanie slovenských bankoviek a slovenských mincí) 

 
     Dňom zavedenia eura sa pri platení v hotovosti teda prejde (prechádza) zo slovenskej meny na euro. 

Eurobankovky a euromince sa stávajú zákonnými platidlami (vo svojej nominálnej hodnote) a týmto 

dňom historicky zaniká slovenská koruna ako štátna mena. Zároveň týmto dňom začína obdobie duálneho 

hotovostného peňažného obehu, ktorého dĺžka bude šestnásť kalendárnych dní a to vrátane dňa 

zavedenia eura. Počas obdobia duálneho hotovostného peňažného obehu podnikatelia – fyzické 

a právnické osoby, štátne orgány, orgány územnej samosprávy a iné orgány verejnej moci, môžu 
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z platieb vykonaných v slovenských bankovkách a minciach prevyšujúcich uhrádzanú čiastku, vydávať 

preplatok  v hotovosti iba v eurobankovkách a eurominciach. (Výnimka – ak by príjemca preplatku 

súhlasil s vydaním preplatku inak). Výška vydávaného preplatku sa vypočíta ako rozdiel medzi vykonanou 

platbou a uhrádzanou sumou. Ak uhrádzaná suma bude vyjadrená a uhrádzaná v slovenských 

bankovkách a slovenských minciach, peňažná čiastka na úhradu sa prepočíta na eurá, zaokrúhli sa podľa 

konverzného kurzu a rozdiel sa vysporiada v eurách.  

     Po uplynutí obdobia duálneho hotovostného peňažného obehu akékoľvek bankovky a mince vydané 

na území Slovenskej republiky predo dňom zavedenia eura, prestávajú byť zákonným platidlom 

v Slovenskej republike a končí sa ich platnosť. Zákonným platidlom sa stávajú výlučne eurobankovky 

a euromince vo svojej nominálnej hodnote a to pri všetkých hotovostných peňažných platbách 

v Slovenskej republike. 

Bude nasledovať proces postupného sťahovania slovenských bankoviek a mincí z obehu; v prvom rade sa 

tak stane prostredníctvom ich výmeny za eurá podľa konverzného kurzu a počas výmeny (lehoty na 

výmenu sú uvedené na inom mieste tohto príspevku). 

     Výmenu slovenských bankoviek a slovenských mincí za eurá uskutočňuje Národná banka Slovenska, 

ako aj banky a iné úverové inštitúcie, pobočky zahraničných bánk a pobočky iných zahraničných 

úverových inštitúcií, zahraničné banky a iné zahraničné finančné inštitúcie, ktoré vykonávajú bankové 

činnosti na území Slovenskej republiky (ďalej len „banka“), a to vo všetkých svojich prevádzkach 

slúžiacich na vykonávanie pokladničných činností na území Slovenskej republiky.  

     Výmena bankoviek sa bude uskutočňovať bezodplatnou výmenou v hotovosti alebo ich bezodplatným 

zložením v banke formou vkladu na bežný alebo iný účet, prípadne na vkladnú knižku, vkladový list alebo 

iný listinný cenný papier. Pri takýchto vkladoch (na účet alebo na vkladnú knižku) sa pripíše celý vklad 

v eurách podľa výšky sumy vymieňanej hotovosti a žiadateľovi o výmenu sa vydá aj písomné potvrdenie 

o uskutočnenej výmene. Suma vyplatenej hotovosti sa mu samozrejme vyplatí v eurobankovkách 

a eurominciach.  Suma vymieňanej hotovosti sa ako všetky iné sumy najskôr prepočíta na eurá podľa 

konverzného kurzu, v prípade ak takto vypočítanú sumu nie je možné rozčleniť na nominálne hodnoty 

eurobankoviek a euromincí bezo zvyšku, rozdiel (celkový zvyšok vymieňanej hotovosti), ktorý je nižší ako 

jeden euro cent sa zaokrúhli podľa pravidiel pre prechod na euro. Bezodplatnou výmenou sa rozumie 

výmena, za ktorú sa žiadateľovi nesmie účtovať žiadny poplatok, náklady ani protiplnenie za výmenu, 

spracovanie, počítanie, vklad na účet ani za žiadne iné úkony alebo činnosti súvisiace s výmenou 

slovenských bankoviek a slovenských mincí za eurá. 

     Bankové inštitúcie môžu vzhľadom na svoje organizačné záležitosti a prevádzkové požadovať, aby 

výmeny nad určitú súhrnnú nominálnu hodnotu jej bola vopred písomne oznámená v určitom časovom 

predstihu. V zákone sa uvádza toto právo banky v prípade, že daná hodnota presahuje 15 000 eur 

a ohlásiť bude treba výmenu najmenej jeden pracovný deň pred jej uskutočnením. Ďalej banky môžu 

požadovať, aby predložené slovenské bankovky a mince boli roztriedené podľa nominálnych hodnôt. 

Banky majú podľa zákona taktiež právo počnúc druhým dňom po uplynutí obdobia duálneho 

hotovostného peňažného obehu právo obmedziť bezodplatnú výmenu slovenských bankoviek a mincí za 

eurá v závislosti od počtu vymieňaných slovenských bankoviek a slovenských mincí pri jednej výmene, 
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pričom však limit na bezodplatnú výmenu nesmie byť pri jednej výmene nižší ako celkovo 100 kusov 

bankoviek a 100 kusov mincí. Ak však banka využije ktorékoľvek  vyššie uvedené právo, je povinná 

zreteľne zverejniť takúto informáciu  na svojej internetovej stránke a aj vo všetkých svojich prevádzkach. 

Zákon ustanovuje obdobie, po ktoré sú Národná banka Slovenska ako aj ostatné banky povinné 

uskutočňovať výmenu slovenských bankoviek a mincí odo dňa zavedenia eura: 

 Výmenu slovenských mincí: 

- BANKY - počas obdobia šiestich mesiacov odo dňa zavedenia eura, 

- NBS – 1.) počas piatich rokov odo dňa zavedenia eura  

            2.) bez časového obmedzenia – iba pamätné slovenské mince; 

 Výmena slovenských bankoviek: 

- BANKY – do jedného roka odo dňa zavedenia eura, 

- NBS – bez časového obmedzenia. 

     Po uplynutí obdobia duálneho hotovostného peňažného obehu teda už slovenské bankovky a mince 

nemožno používať, okrem procesu ich výmeny v bankách. Zákon vymedzuje situácie, pri ktorých 

právnická a fyzická osoba (okrem NBS) môže aj pred uplynutím obdobia duálneho hotovostného 

peňažného obehu odmietnuť prijatie platných slovenských bankoviek a mincí. Ide o situácie, keď platiteľ 

sumy chce realizovať úhradu pamätnými mincami; ide o poškodené bankovky a mince obehom (neplatí 

pre podnikateľov a právnické osoby, ktoré prijímajú aj platné bankovky a mince opotrebované obehom, 

ak sú celé a celistvé) alebo pri jednej platbe v hotovosti platiteľ platí s väčším počtom mincí – konkrétne 

viac ako 20 kusov mincí rovnakej nominálnej hodnoty alebo celkovo viac ako 30 kusov mincí rôznych 

nominálnych hodnôt. Aby sa podnikatelia nestali tzv. zmenárňami, zákon im dáva možnosť počas obdobia 

duálneho hotovostného peňažného obehu odmietnuť prijatie platných slovenských bankoviek a mincí aj 

vtedy, ak súčet ich nominálnych hodnôt prevyšuje viac ako štvornásobne hodnotu vykonávanej platby. 

Inak povedané, ak si občan bude priebehu 16 dní plynutia duálneho hotovostného peňažného obehu 

v obchode kupovať liter mlieka a bude platiť slovenskou bankovkou s nominálnou hodnotou 200 alebo 

500 Sk, obchodník môže prijatie slovenskej bankovky odmietnuť, nakoľko štvornásobok ceny mlieka (ak 

liter by stál 25,- Sk) bude 100 Sk. Zo svojej zásoby meny euro by musel vydať neúmernú čiastku. Treba 

si uvedomiť, že každý podnikateľ (v širokom slova zmysle – obchodník, prevádzkovateľ služby atď.) bude 

v priebehu prvých dní riešiť problém potrebnej hotovosti, ktorou sa predzásobil. V priebehu svojej bežnej 

prevádzky bude napomáhať v najväčšej miere spoločnosti aktívnym sťahovaním slovenských bankoviek 

a mincí z obehu inkasovaním platieb v slovenskej mene, zároveň vydávať bude eurobankovky 

a euromince. Tieto však musí mať predovšetkým z dôvodu svojej platobnej schopnosti na vyrovnávanie 

súm platieb a úhrad a nie na „zmenárenské činnosti“. Odhaduje sa, že výška zásob v eurách 

u obchodníkov bude musieť byť v prvých dňoch po prechode minimálne štvornásobná oproti bežnej 

zásobe hotovosti. 

Počas obdobia duálneho hotovostného peňažného obehu povinnosť prijať slovenské bankovky 

a mince nemajú fyzické osoby, ktoré nie sú podnikateľmi. Počas obdobia duálneho hotovostného 

peňažného obehu tiež predajné automaty určené na automatizovaný predaj tovaru alebo poskytovanie 

nepeňažných služieb, ani technické zariadenia určené na prevádzkovanie hazardných hier nemusia byť 
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upravené tak, aby súčasne v hotovosti prijímali eurobankovky a euromince a aj slovenské bankovky a 

slovenské mince. Sú to objektívne technické dôvody, resp. zabezpečenie takéhoto štandardu by bolo 

neúmerným finančným zaťažením prevádzkovateľov. Oblasť automatov je predmetom riešenia. Celkom 

zaujímavé je, že zákon zaujíma stanovisko aj k prípadom, keď občan predloží na výmenu necelé alebo 

teda poškodené slovenské bankovky alebo mince. Poskytne sa za ne náhrada formou ich výmeny za 

nepoškodené, pričom výmena sa odo dňa zavedenia eura uskutoční len za eurá a len do všeobecných 

období ustanovených zákonom na výmenu (viď. hore). Náhrady za poškodené bankovky a mince ich 

výmenou za nepoškodené platné bankovky na požiadanie poskytuje NBS a banky. Za necelé slovenské 

bankovky sa poskytne náhrada, ak je na výmenu predložená identifikovateľná časť slovenskej bankovky, 

ktorej celková celistvá plocha presahuje polovicu pôvodnej plochy bankovky. Náhrady sa neposkytnú za 

také slovenské bankovky a mince, pri ktorých je podozrenie na sfalšovanie, pozmenenie v rámci 

trestného činu, alebo sú pôvodom z trestného činu, ani za zničené alebo stratené, neidentifikovateľné, 

necelé bankovky a mince. V odsekoch 7 – 11 sa ďalej zákon zaoberá ďalšími súvisiacimi podrobnými 

postupmi.  

V § 5 zákon opisuje spôsob ochrany slovenských bankoviek a slovenských mincí (ich reprodukcie, 

záznamy v elektronickej forme, predmety podobné slovenskej bankovke, resp. minciam – medaily, 

žetóny); tieto ustanovenia budú doplnené všeobecne záväzným právnym predpisom banky, ktorý 

ustanoví podrobné pravidlá, za ktorých  možno zhotoviť a používať reprodukcie slovenských bankoviek, 

slovenských mincí, obchodných mincí a listinných cenných papierov vydaných Národnou bankou 

Slovenska, ako aj predmety, ktoré ich úpravou napodobňujú, vrátane ich záznamov v elektronickej forme. 

 
 
3. Bezhotovostné peňažné operácie a platobný styk (§ 8) 

    Konverzia a prevody peňažných prostriedkov 

 
     V tejto časti zákona sa rieši bezhotovostný platobný styk a všetky súvisiace záležitosti spojené 

s konverziou a prevodmi peňažných prostriedkov. Ku dňu zavedenia eura sú banky povinné bezodplatne 

zabezpečiť a vykonať konverziu uložených bezhotovostných peňažných prostriedkov svojich klientov, 

ktoré boli uložené alebo poskytnuté ešte v slovenských korunách. Konverzia na euro sa zrealizuje 

prepočtom a zaokrúhlením na eurá podľa konverzného kurzu a ďalších pravidiel pre prechod na euro. Po 

konverzii peňažných prostriedkov v slovenských korunách uložených na bankových účtoch, je banka 

povinná bezodplatne uviesť výšku zostatku v eurách v prvom výpise z bankového účtu, ktorý vyhotoví po 

uskutočnení tejto konverzie. Niektorí klienti majú dohodu s bankou, že im nemusí vyhotovovať výpisy. Pri 

prechode na euro však v prípade požiadania klienta, banka takýto zápis s potvrdeným zostatkom v mene 

euro klientovi vystaví. Obdobná povinnosť vyplýva pre banky aj pri peňažných vkladoch, resp. zostatkoch 

na vkladných knižkách, keď banka musí vyznačiť do príslušnej vkladnej knižky výšku zostatku v eurách 

pri prvom predložení príslušnej vkladnej knižky banke a po vykonaní konverzie potvrdeného vkladu.  

     Každá banka je povinná najneskôr jeden mesiac predo dňom zavedenia eura zreteľne zverejniť vo 

svojich prevádzkových priestoroch ako aj na internete všetky informácie pre klientov o pravidlách pre 
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vykonanie konverzie uložených peňažných prostriedkov v slovenských korunách na euro ku dňu 

zavedenia eura. 

     Dňom zavedenia eura sa skončí možnosť vykonávania prevodov peňažných prostriedkov 

v slovenských korunách. Kvalitatívny rozdiel oproti hotovostnému platobnému styku je teda zrejmý, odo 

dňa zavedenia eura nemožno podávať ani prijímať na vykonanie prevodné príkazy znejúce na slovenské 

koruny a to ani tuzemské prevody, ani cezhraničné prevody peňažných prostriedkov pri platobnom styku, 

ani poukazy poštového platobného styku znejúce na slovenské koruny na vykonanie poštového 

platobného styku; týmto však počas obdobia duálneho hotovostného peňažného obehu nie je pri 

bankovom platobnom styku ani pri poštovom platobnom styku dotknuté právo príkazcu zložiť a uhradiť v 

hotovosti v slovenských bankovkách alebo slovenských minciach sumu prevodu znejúcu na eurá.  

     V prípadoch, keď sa prevody peňažných  prostriedkov v slovenských korunách pri bankovom 

platobnom styku alebo pri poštovom platobnom styku,  začali a nedokončili predo dňom zavedenia eura,  

dokončia sa podľa pravidiel platných pri začatí týchto prevodov s tým, že dňom zavedenia eura sa suma 

prevodu prepočíta a zaokrúhli zo slovenských korún na eurá a pri dokončení prevodu sa prepočítaná 

suma prevodu pripíše na bankový účet príjemcu alebo vyplatí v hotovosti príjemcovi v eurách podľa 

konverzného kurzu a ďalších pravidiel pre prechod na euro a postupom podľa tohto zákona a podľa 

osobitných predpisov o bankovom platobnom styku alebo poštovom platobnom styku. 

     Z technických dôvodov sa prijalo ustanovenie predlžujúce lehoty na vykonanie prevodov peňažných 

prostriedkov  a lehoty na splnenie peňažných záväzkov a to o jeden pracovný deň  bezprostredne 

nasledujúci po dni zavedenia eura. Všetky prevody a záväzky uskutočnené v rámci tejto predĺženej lehoty 

sa budú považovať za riadne a včas vykonané a splnené a nevzniká pri nich omeškanie ani práva 

a povinnosti spojené s omeškaním. 

     Ďalšou informačnou povinnosťou bánk a pôšt je najneskôr jeden mesiac predo dňom zavedenia eura 

zverejniť na svojej internetovej stránke a vo všetkých svojich prevádzkových priestoroch, ktoré slúžia na 

styk s klientmi,  informáciu pre klientov o skončení vykonávania bezhotovostných peňažných operácií a 

prevodov peňažných prostriedkov v slovenských korunách odo dňa zavedenia eura. 

Uvedené povinnosti platia rovnako pre Národnú banku Slovenska aj pre Štátnu pokladnicu. 

 
 

4. Postup pri premene majetkových hodnôt a peňažných súm a kontinuita právnych vzťahov 
    (§§ 9 – 16) 
 
     Štvrtá časť zákona sa venuje premene majetkových hodnôt a peňažných súm pri zachovaní kontinuity 

právnych vzťahov. Základné ustanovenie v § 9 hovorí, že majetkové hodnoty znejúce na slovenskú menu, 

okrem slovenských bankoviek a slovenských mincí, sa odo dňa zavedenia eura považujú za majetkové 

hodnoty znejúce na eurá, a to v prepočte a so zaokrúhlením ich peňažného vyjadrenia podľa 

konverzného kurzu a ďalších pravidiel pre prechod na euro. Premena majetkovej hodnoty zo slovenskej 

meny na ekvivalent v eurách nemá žiadny iný vplyv na danú majetkovú hodnotu ani na kontinuitu 

existujúcich právnych vzťahov účastníkov.  

     Peňažné údaje v slovenskej mene, ktoré sú uvedené vo všeobecne záväzných právnych predpisoch,  

(napr. v rozhodnutiach, opatreniach, osvedčeniach súdov, iných štátnych orgánov, orgánov územnej 
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samosprávy, rozhodcovských súdov alebo iných orgánov verejnej moci, v zmluvách a dohodách, ako aj 

v registroch, evidenciách a iných záznamoch, na účtoch, v ďalších právnych aktoch, návrhoch atď.), sa 

odo dňa zavedenia eura považujú za peňažné údaje v eurách, a to v prepočte a so zaokrúhlením podľa 

konverzného kurzu, tohto zákona a ďalších pravidiel pre prechod na euro. 

     Premena peňažných súm, ktoré sú uvedené v právnych predpisoch, rozhodnutiach orgánov verejnej 

moci, zmluvách alebo iných právnych prostriedkoch, zo slovenskej meny na ekvivalent v eurách s 

prepočtom a zaokrúhlením podľa konverzného kurzu a ďalších pravidiel pre prechod na euro nemá podľa 

osobitných predpisov žiadny vplyv na ostatný obsah, subjekty alebo platnosť právnych vzťahov 

vzniknutých na základe predmetných právnych predpisov, rozhodnutí orgánov verejnej moci, zmlúv alebo 

iných právnych prostriedkov, ak sa dotknutí účastníci príslušného právneho vzťahu nedohodnú inak alebo 

ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak. 

     V prípadoch existencie súdnych alebo iných konaní pred orgánmi verejnej moci,  ktoré neboli 

právoplatne skončené predo dňom zavedenia eura a boli v nich vykonané úkony, v ktorých sú uvedené 

peňažné sumy v slovenských korunách, zákon deklaruje zachovanie právnych účinkov takýchto úkonov  

s tým, že peňažné sumy v slovenských korunách sa odo dňa zavedenia eura považujú za peňažné sumy 

vyjadrené v eurách v prepočte a so zaokrúhlením podľa konverzného kurzu a ďalších pravidiel pre 

prechod na euro. Týmto nie je dotknutý postup podľa osobitných predpisov pri zmene, zrušení, späťvzatí, 

doplnení alebo iných úpravách príslušných úkonov. 

     Zákon sa zmieňuje aj o sieti štátnych orgánov (súdy, orgány územnej samosprávy a ostatné orgány 

verejnej moci vrátane právnických osôb), ktoré vedú úradné registre a úradné evidencie so záznamami 

o majetkových hodnotách znejúcich na slovenskú menu. Tieto orgány sú pri svojej činnosti povinné z 

úradnej moci ako aj z vlastného podnetu zohľadňovať prechod na euro vrátane zohľadňovania 

konverzného kurzu a ďalších pravidiel pre prechod na euro; dôsledky prechodu na euro (prepočty 

majetkových hodnôt) netreba v konaniach pred orgánmi verejnej moci dokazovať.  Orgány verejnej moci 

sú tiež pri svojej činnosti príslušné z úradnej moci a aj z vlastného podnetu vykonávať prepočty 

a kontrolovať správnosť prepočtov peňažných súm zo slovenských korún na eurá vrátane prepočtov 

peňažných súm, o ktorých orgány verejnej moci rozhodujú po určení konverzného kurzu a ktoré sa stanú 

splatnými alebo ktorých splátky sa stanú splatnými až po zavedení eura. V praxi ide o rôzne súdne 

rozhodnutia, platobné výmery, priznané plnenia a pod. 

     Vzhľadom na to, že prepočet majetkových hodnôt je uskutočnený v dôsledku prechodu spoločnosti na 

jednotnú menu, návrh na zápis, zaevidovanie, zaregistrovanie alebo iný záznam (ďalej len „zápis“) 

premeny majetkových hodnôt zo slovenskej meny na eurá, ktorý bol v súvislosti s takouto premenou 

podaný do jedného roka po dni zavedenia eura, nepodlieha v Slovenskej republike poplatkovej povinnosti 

a žiadnym súdnym poplatkom, správnym poplatkom ani iným poplatkom podľa osobitných predpisov, 

rovnako to platí o konaniach o takýchto návrhoch, ako aj o iných úkonoch a konaniach, ktoré súvisia s 

premenou majetkových hodnôt zo slovenskej meny na eurá. 

Zákon pamätá aj na situácie, keď pri premene majetkových hodnôt alebo prepočte peňažných súm 

zo slovenskej meny na eurá podľa konverzného kurzu, vznikne rozdiel zo zaokrúhľovania. Ak tento rozdiel  

bude v medziach pravidiel pre zaokrúhľovanie pri prechode na euro, rozdiel nezakladá nárok na náhradu.      
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Predmetom žaloby týkajúcej sa premeny majetkovej hodnoty alebo peňažnej sumy môže byť len kvázi 

porušenie pravidiel (napr. na sa majetkovú hodnotu nevzťahuje premena alebo pri premene nebol 

použitý konverzný kurz). Premlčacia lehota na uplatnenie takýchto nárokov je rovnaká ako premlčacia 

lehota nárokov zo zodpovednosti za škodu podľa všeobecných občianskoprávnych predpisov. 

      Do obchodného registra ani do iných úradných registrov alebo úradných evidencií nemožno odo dňa 

zavedenia eura vykonávať zápisy údajov vyjadrených v slovenskej mene; tým nie sú dotknuté zápisy 

údajov o premene majetkových hodnôt zo slovenskej meny na eurá. Konania o návrhoch na vykonanie 

zápisu údajov vyjadrených v slovenskej mene, ktoré sa začalo a neskončilo predo dňom zavedenia eura, 

sa preruší zaslaním výzvy navrhovateľovi na zmenu alebo doplnenie podaného návrhu tak, aby 

navrhovaný zápis údajov bol vyjadrený v eurách. 

     Pri vedení účtovníctva, zostavovaní účtovných závierok a pri vedení iných obdobných evidencií a 

vyhotovovaní dokladov, ktoré slúžia na daňové účely alebo na iné ustanovené úradné účely, sa odo dňa 

zavedenia eura prechádza zo slovenskej meny na euro. V závere tohto príspevku uvádzame niekoľko 

informácií spojených s účtovníctvom, výkazníctvom a daňového priznania, ktoré budeme vyhotovovať 

predo dňom zavedenia eura s prechodom niektorých záväzkových povinností do dátumu po dni zavedenia 

eura. 

     Vykonanie správneho prepočtu uhrádzaného peňažného dlhu alebo iného peňažného plnenia zo 

slovenskej meny na eurá zabezpečuje a zodpovedá zaň dlžník alebo iná osoba, ktorá zodpovedá za 

uhradenie príslušného peňažného plnenia, a to pri každej úhrade alebo splátke úhrady po zavedení eura, 

ak sa dotknutí účastníci príslušného právneho vzťahu nedohodnú inak alebo ak tento zákon alebo 

osobitný predpis neustanovuje inak. 

     Vykonanie a správnosť prepočtu cien zo slovenskej meny na eurá pri marketingu, ponuke a pri predaji 

alebo inom odplatnom poskytnutí výrobkov, tovarov, služieb alebo prác zabezpečuje a zodpovedá zaň 

predávajúci vo vzťahoch medzi predávajúcim a spotrebiteľom a vo vzťahoch medzi podnikateľmi ho 

zabezpečuje a zodpovedá zaň dodávateľ, ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak. 

 
4. 1.    Premena menovitých hodnôt základných imaní (§ 10) 
 
    Paragrafu 10 zákona venujeme objektívne širší priestor, keďže rieši povinnosť, spôsob a formy 

premeny menovitých hodnôt základných imaní pre všetky subjekty v spoločnosti.  

    Zákon deklaruje, že menovité hodnoty základného imania všetkých foriem obchodných spoločností ako 

aj družstiev, kmeňové imanie štátnych podnikov, nadačné imanie nadácií alebo iné obdobné imanie 

(všeobecne označíme pojmom „základné imanie“) právnických osôb; ďalej menovité hodnoty vkladov 

spoločníkov vrátane menovitých hodnôt akcií, menovité hodnoty členských vkladov, vkladov zakladateľov 

alebo iných majetkových vkladov tvoriacich podiely na základnom imaní právnických osôb (všeobecne 

označíme ako „vklady do imania), ktoré znejú na slovenskú menu sa odo dňa zavedenia eura 

považujú za menovité hodnoty znejúce na eurá a to v prepočte a so zaokrúhlením menovitej 

hodnoty vkladov do imania podľa konverzného kurzu.  Keďže proces premeny sa nemôže uskutočniť 

„automaticky“ bez účasti dotknutých subjektov, zákon dáva za povinnosť každej právnickej osobe, 

v ktorej existujú vklady alebo základné imanie znejúce na slovenskú menu, bezodplatne zabezpečiť 
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a vykonať túto premenu menovitých hodnôt vkladov do imania a základného imania zo slovenskej meny 

na eurá podľa konverzného kurzu a to postupom podľa tohto zákona. 

     Aké sú lehoty?  Rozlišuje sa rozhodnutie o premene a účinnosť prijatého rozhodnutia. Rozhodnutie 

o tejto premene  možno prijať najskôr v deň určenia konverzného kurzu a právne úkony musia byť 

vykonané najneskôr do jedného roka po dni zavedenia eura. Je zrejmé, že účinnosť prijatého rozhodnutia 

o premene je najskôr v deň zavedenia eura. Zákon jednoznačne uvádza, že premena menovitej hodnoty 

vkladov podľa konverzného kurzu sa nepovažuje za zvýšenie ani za zníženie výšky menovitej hodnoty 

vkladov do imania alebo výšky základného imania podľa Obchodného zákonníka. 

     Postup premeny, zaokrúhľovanie a rozdiely zo zaokrúhlenia 

     Premena menovitej hodnoty vkladov do imania  sa vykoná metódou „zdola nahor“. Znamená to, že 

najskôr sa vykoná prepočet a zaokrúhlenie menovitej hodnoty jednotlivých vkladov do imania na eurá 

a následne sa v eurách vykoná súčet menovitých hodnôt všetkých vkladov do imania príslušnej právnickej 

osoby. Takto sa zistí celková menovitá hodnota základného imania právnickej osoby v eurách. Dôležitá je 

však tá skutočnosť, že pri premene menovitej hodnoty vkladov do imania a základného imania sa 

vzájomný pomer veľkosti jednotlivých podielov na základnom imaní,  na základe resp. v dôsledku 

zaokrúhľovania, nesmie podstatne zmeniť bez spolurozhodovania spoločníkov vrátane akcionárov, členov 

alebo majiteľov podielov na základnom imaní, ďalej celkový súčet menovitých hodnôt všetkých vkladov 

do imania v eurách sa musí rovnať menovitej hodnote príslušného základného imania v eurách a zároveň 

výsledná menovitá hodnota základného imania vyjadrená v eurách ani výsledné menovité hodnoty 

žiadneho vkladu do imania vyjadrené v eurách nesmú byť nižšie ako minimálna výška príslušných vkladov 

do imania vyžadovaná podľa Obchodného zákonníka. 

Štatutárny orgán právnickej osoby rozhodne o spôsobe zaokrúhlenia pri premene pri dodržaní 

ustanovení tohto zákona. Právnická osoba môže pri premene menovitej hodnoty vkladov do imania 

a základného imania zo slovenskej meny na euro vykonať zaokrúhlenie: 

a) smerom nahor najviac na celé číslo k najbližšiemu euro alebo 

b) smerom nadol.  

 

     Pri zaokrúhlení smerom nahor (a) chýbajúci rozdiel hodnoty prepočítaných vkladov zo slovenskej 

meny na euro môže  vyrovnať z vlastných zdrojov financovania, konkrétne z nerozdeleného zisku 

predchádzajúcich účtovných období prípadne z iných vlastných zdrojov, ktoré tvoria jej vlastné imanie. 

Môže použiť aj rezervný (resp. nedeliteľný) fond,  použitá výška však na tento účel nesmie presiahnuť 10 

% z výšky tohto fondu ku dňu prijatia rozhodnutia o premene. V prípade, že takýmto použitím rezervného 

fondu sa zníži jeho zákonom stanovená minimálna výška, bude právnická osoba povinná výšku tohto 

fondu doplniť a podiel na zisku bude môcť určiť a použiť na iné účely až po doplnení rezervného (resp. 

nedeliteľného) fondu na výšku povinne vytváranú podľa Obchodného zákonníka. 

Rozhodnutia a povinnosti štatutárneho orgánu 

 Rozhodnutie o premene menovitej hodnoty je oprávnený prijať a vykonať štatutárny orgán 

právnickej osoby s podmienkou, že pri premene sa nesmie nad rozsah zaokrúhľovania zmeniť vzájomný 

pomer veľkosti žiadnych podielov na základnom imaní, ktoré sú tvorené vkladmi do imania. Zaokrúhlenie 
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menovitej hodnoty vkladov do imania sa pri zaokrúhlení nadol nesmie vykonať na menej ako na dve 

desatinné miesta k najbližšiemu euro centu a pri zaokrúhlení nahor sa nesmie vykonať na viac ako na 

celé číslo k najbližšiemu euru. Na platnosť premeny menovitej hodnoty vkladov  na základe 

rozhodnutia štatutárneho orgánu právnickej osoby sa nevyžaduje žiadne iné rozhodnutie orgánov 

príslušnej právnickej osoby ani spoločníkov, členov alebo iných osôb; štatutárny orgán je v tomto 

prípade oprávnený rozhodnúť aj o príslušnej zmene stanov, spoločenskej zmluvy, zakladateľskej 

zmluvy, zakladateľskej listiny alebo iného právneho dokumentu o zriadení alebo vnútorných pomeroch 

príslušnej právnickej osoby, a to v rozsahu potrebnom výlučne na premenu menovitej hodnoty 

základného imania a menovitej hodnoty vkladov do imania zo slovenskej meny na eurá podľa tohto 

zákona a osobitných predpisov.  

Rozhodnutie štatutárneho orgánu o premene menovitej hodnoty vkladov musí mať písomnú 

formu, musí byť riadne podpísané a podpisy členov štatutárneho orgánu musia byť úradne 

osvedčené. Štatutárny orgán príslušnej právnickej osoby však môže návrh rozhodnutia o premene 

menovitých hodnôt vkladov do imania a základného imania zo slovenskej meny na eurá predložiť na 

prijatie orgánu alebo osobám príslušným rozhodovať o zvýšení alebo znížení základného imania príslušnej 

právnickej osoby; na tieto účely je štatutárny orgán oprávnený zvolať riadne alebo mimoriadne valné 

zhromaždenie, členskú schôdzu alebo iné rokovanie príslušného orgánu alebo príslušných osôb tak, aby 

rozhodnutie o premene bolo prijaté a vykonané najneskôr do jedného roka po dni zavedenia eura. Pritom 

rozhodnutie o premene menovitej hodnoty vkladov do imania a menovitej hodnoty základného imania zo 

slovenskej meny na eurá, ktoré sa neodchýli od podmienok a obmedzení ustanovených týmto zákonom 

pre premenu týchto menovitých hodnôt zo slovenskej meny na eurá, sa prijíma jednoduchou väčšinou 

hlasov prítomných účastníkov valného zhromaždenia, členskej schôdze alebo iného príslušného orgánu 

alebo príslušných osôb. Rozhodnutie právnickej osoby o premene menovitej hodnoty vkladov do imania 

a menovitej hodnoty základného imania zo slovenskej meny na eurá, ktoré sa odchýli od podmienok a 

obmedzení ustanovených týmto zákonom pre premenu týchto menovitých hodnôt zo slovenskej meny na 

eurá, musí byť prijaté rovnako ako rozhodnutie o zvýšení alebo znížení základného imania príslušnej 

právnickej osoby podľa osobitných predpisov. 

          Po prijatí rozhodnutia právnickej osoby o premene je štatutárny orgán tejto právnickej osoby 

povinný bezodkladne, najneskôr však do jedného roka po dni zavedenia eura, podať príslušný návrh na 

zápis alebo uskutočniť iné potrebné úkony na to, aby menovitá hodnota vkladov do imania v eurách a 

menovitá hodnota základného imania v eurách bola bezodkladne zapísaná do zoznamu spoločníkov 

vrátane akcionárov, zoznamu členov alebo iného zoznamu súvisiaceho s vkladmi do imania, ako aj 

do obchodného registra alebo inej úradnej evidencie alebo registra, kde sú zapísané údaje o príslušných 

vkladoch do imania a príslušných základných imaniach. Premena menovitej hodnoty vkladov do imania 

alebo základného imania zo slovenskej meny na eurá je účinná jej zápisom do obchodného registra, 

alebo inej úradnej evidencie alebo registra, kde sú zapísané údaje o príslušných vkladoch do imania a 

príslušných základných imaniach. 

     Informáciu o vykonaní premeny menovitej hodnoty vkladov je štatutárny orgán povinný 

zaslať jej spoločníkom, členom alebo iným príslušným osobám, alebo uverejniť rovnako ako sa zasielajú 
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alebo uverejňujú pri zmene základného imania informácie o zvolaní napr. valného zhromaždenia alebo 

členskej schôdze, a to najneskôr do 30 kalendárnych dní po účinnosti tejto premeny. Informácia má 

presne vymedzený obsah (presné označenie dotknutých vkladov, ich menovitú hodnotu vyjadrenú 

v slovenskej mene pred vykonanou premenou a ich menovitú hodnotu vyjadrenú v eurách po vykonaní 

premeny, dátum nadobudnutia účinnosti tejto premeny, konverzný kurz a zaokrúhlenie použité pri tejto 

premene). 

     Podotýkame, že premenou menovitej hodnoty vkladov do imania a základného imania zo slovenskej 

meny na eurá podľa konverzného kurzu nie sú dotknuté vnútorné právne pomery právnických osôb, 

prevoditeľnosť a obchodovateľnosť podielov na základnom imaní právnických osôb, ani žiadne iné právne 

vzťahy súvisiace s vkladmi.  Odo dňa zavedenia eura nesmie právnická osoba, v ktorej existujú vklady do 

imania alebo základné imanie znejúce na slovenskú menu, podať návrh na zápis inej zmeny 

do obchodného registra alebo inej úradnej evidencie alebo registra, kde sú zapísané, ak najneskôr pri 

podaní návrhu na zápis inej zmeny nepodá aj náležitý návrh na zápis zmeny o premene menovitej 

hodnoty základného imania a menovitej hodnoty vkladov do základného imania zo slovenskej meny na 

eurá.  

      Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky môže vydať všeobecne záväzný právny predpis, ktorý 

musí zohľadňovať princípy a zásady ustanovujúce podrobné pravidlá a postup pri premene menovitej 

hodnoty vkladov do imania a menovitej hodnoty základných imaní zo slovenskej meny na eurá.  

 

4. 2. Premena menovitých hodnôt cenných papierov (§§ 13 – 15) 
 
     Na premenu menovitých hodnôt cenných papierov sa vzťahujú obsahom porovnateľné ustanovenia 

zákona. Obdobne ako pri vkladoch a základnom imaní platí, že cenné papiere znejúce na slovenskú menu 

sa odo dňa zavedenia eura  považujú za cenné papiere znejúce na eurá a to v prepočte a so 

zaokrúhlením ich menovitej hodnoty podľa konverzného kurzu.  

     Aké sú povinnosti emitentov cenných papierov? 

     Každý emitent cenných papierov je povinný bezodplatne vykonať premenu menovitej hodnoty ním 

vydaných cenných papierov a to podľa pravidiel tohto zákona. Tejto povinnosti nepodliehajú tie cenné 

papiere, ktoré budú v celom rozsahu splatné (a aj splatené) a to najneskôr v deň zavedenia eura. Ide o 

zaknihované dlhové cenné papiere, zmenky a šeky a listinné dlhové cenné papiere. 

      Aké sú lehoty ustanovené zákonom k premene cenných papierov? 

       Takmer analogicky s problematikou premeny základného imania platí, že rozhodnutie o premene 

menovitej hodnoty cenných papierov sa má prijať najskôr v deň určenia konverzného kurzu, pričom toto 

rozhodnutie musí byť prijaté a všetky právne úkony emitenta spojené s uskutočnením tohto rozhodnutia,  

musia byť vykonané najneskôr do jedného roka po dni zavedenia eura. Rozdiel v lehotách zákon viaže na 

zaknihované dlhové cenné papiere, zaknihované podielové listy alebo zaknihované družstevné podielnické 

listy, pri ktorých rozhodnutie o premene ich menovitej hodnoty musí byť prijaté a všetky právne úkony 

emitenta vykonané najneskôr jeden mesiac predo dňom zavedenia eura. Účinnosť premeny menovitých 

hodnôt tak majetkových ako aj dlhových cenných papierov môže nastať najskôr v deň zavedenia eura.  
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     Na základe vyššie uvedeného ako aj úzkej obsahovej väzby medzi základným imaním a akciami, resp. 

podielmi spoločníkov v obchodných spoločnostiach, je čitateľovi pravdepodobne zrejmé, že premena 

menovitej hodnoty cenných papierov zo slovenskej meny na eurá sa musí uskutočniť zároveň 

s premenou základného imania príslušnej právnickej osoby, pričom sa má postupovať podľa pravidiel 

platných pre premeny menovitých hodnôt vkladov do imania a základného imania právnických osôb. 

Rovnako platí zásada, že z dôvodu zaokrúhľovania pri premene sa nesmie podstatne zmeniť vzájomný 

pomer veľkosti žiadnych vkladov ani podielov, ktoré tieto cenné papiere predstavujú.  Možno teda na 

tomto mieste zopakovať, že tak ako sa premena menovitej hodnoty vkladov do imania musí v rámci 

jednej právnickej osoby uskutočniť rovnakým spôsobom a s rovnakým zaokrúhľovaním pre všetky vklady 

do imania, rovnako premena menovitej hodnoty cenných papierov sa musí uskutočniť rovnakým 

spôsobom a s rovnakým zaokrúhľovaním pre celú emisiu cenných papierov. Postup sa použije analogicky 

s vkladmi do základného imania, t. j. metódou zdola nahor. Najskôr sa vykoná prepočet a zaokrúhlenie 

menovitej hodnoty jednotlivých cenných papierov na eurá a následne sa v eurách vykoná súčet 

menovitých hodnôt všetkých cenných papierov z tej istej emisie a zistí sa celková menovitá hodnota tejto 

emisie v eurách. Premena menovitej hodnoty cenných papierov na eurá podľa konverzného kurzu sa 

nepovažuje za zvýšenie ani za zníženie výšky menovitej hodnoty cenných papierov.  

     Povinnosti emitentov po premene 

     V prvom rade je to povinnosť každého  bezodkladne najneskôr do jedného roka po dni zavedenia 

eura vykonať úkony, aby menovitá hodnota cenných papierov v eurách bola zapísaná do zoznamu 

akcionárov, zoznamu podielnikov fondu alebo iného príslušného zoznamu, ako aj do evidencie 

centrálneho depozitára cenných papierov a na účtoch majiteľov zaknihovaných cenných papierov, 

držiteľských účtoch, klientskych účtoch člena alebo iných účtoch, kde sú evidované údaje o príslušných 

cenných papieroch.  Účinnosť premeny menovitej hodnoty cenných papierov na eurá nastáva dňom 

zápisu do evidencie centrálneho depozitára cenných papierov alebo do iného príslušného úradného 

registra.  

     Uvedené lehoty platia aj pre zaknihované cenné papiere, ktoré eviduje centrálny depozitár; emitent je 

povinný doručiť písomné oznámenie s údajmi o premene (taktiež najneskôr do jedného roka po dni 

zavedenia eura) a na základe tohto oznámenia centrálny depozitár cenných papierov najneskôr do 

jedného roka po doručení oznámenia emitenta, vykoná vo svojej evidencii zápis o príslušných zmenách 

údajov o cenných papieroch; musí taktiež zabezpečiť aj bezodkladné vykonanie zmenených údajov na 

dotknutých účtoch majiteľov zaknihovaných cenných papierov, držiteľských účtoch, klientskych účtoch 

člena alebo iných.  

     Zákon taktiež uvádza, že ak si emitent zaknihovaných cenných papierov, zaknihovaných podielových 

listov alebo zaknihovaných družstevných podielnických listov, vyššie uvedené povinnosti v zákonom 

stanovenej lehote nesplní, urobí tak sám centrálny depozitár, ktorý pre celú emisiu príslušného emitenta 

vykoná metódou zdola nahor prepočet zo slovenskej meny na eurá vrátane zaokrúhlenia. Rovnako 

centrálny depozitár vykoná s účinnosťou ku dňu zavedenia eura aj vykonanie zápisov príslušných zmien 

údajov v registri emitenta a na dotknutých účtoch.  

     Pravidlá pri premene menovitej hodnoty pokladničných poukážok 
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     Pri premene menovitých hodnôt pokladničných poukážok zo slovenskej meny na euro platia rovnaké 

pravidlá ako pri vyššie uvedených zaknihovaných dlhových cenných papieroch. Ide o pokladničné 

poukážky, ktoré sú evidované v centrálnom registri krátkodobých cenných papierov vedenom Národnou 

bankou Slovenska a NBS má pri vykonávaní prepočtov a zápisov zmien údajov rovnaké postavenie, práva 

a povinnosti ako centrálny depozitár cenných papierov.  

     Pravidlá pre zaknihované podielové listy 

     Evidenciu o zaknihovaných podielových listoch vedie správcovská spoločnosť, ktorá je rovnako po 

prijatí rozhodnutia o premene menovitej hodnoty týchto podielových listov zo slovenskej meny na eurá 

povinná bezodkladne zabezpečiť, aby s účinnosťou ku dňu zavedenia eura boli vykonané aj zápisy zmien 

údajov na dotknutých účtoch. 

     Pravidlá pri cenných papieroch prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu 

     Ak predmetom premeny menovitej hodnoty sú  cenné papiere, ktoré boli prijaté na obchodovanie na 

regulovanom trhu alebo so súhlasom emitenta na mnohostrannom obchodnom systéme, emitent je 

povinný údaje o tejto premene bezodkladne oznámiť organizátorovi daného regulovaného trhu alebo 

mnohostranného obchodného systému. Organizátor regulovaného trhu alebo mnohostranného 

obchodného systému musí oznámenie o tejto premene bezodkladne zverejniť spôsobom uvedeným 

v burzových alebo iných relevantných pravidlách pre príslušný trh alebo obchodný systém.  

     Informačné povinnosti 

     Po vykonaní premeny menovitej hodnoty cenných papierov má emitent, centrálny depozitár alebo 

burza povinnosť vykonanie tejto premeny bezodkladne oznámiť alebo uverejniť. Informácia o vykonaní 

premeny menovitej hodnoty cenných papierov musí obsahovať najmä označenie  a emisie cenných 

papierov, ich menovitú hodnotu vyjadrenú v slovenskej mene pred vykonaním premeny a ich menovitú 

hodnotu vyjadrenú v eurách po vykonaní premeny, dátum nadobudnutia účinnosti tejto premeny, 

konverzný kurz, použité zaokrúhlenie, prípadne aj kód ISIN. Emitent je tiež povinný vyznačiť na príslušné 

listinné cenné papiere výšku ich menovitej hodnoty v eurách.  

Všeobecne aj na tomto mieste deklarujeme ustanovenie zákona, že premenou menovitej hodnoty 

cenných papierov zo slovenskej meny na euro podľa konverzného kurzu a pravidiel pre zaokrúhľovanie 

nie sú dotknuté žiadne iné emisné podmienky cenných papierov, prevoditeľnosť a obchodovateľnosť, 

ponuky na prevzatie, štatúty podielových fondov ani žiadne ďalšie právne vzťahy súvisiace s cennými 

papiermi.  

     Emisie cenných papierov v období medzi vyhlásením konverzného kurzu a predo dňom zavedenia eura 

     Zákon rieši situácie, keď emitenti majetkových cenných papierov emitujú cenné papiere znejúce na 

slovenskú menu v období, keď už konverzný kurz už bude určený, ale budeme stáť ešte pred dňom 

zavedenia eura. Obdobne emitenti dlhových cenných papierov znejúcich na slovenskú menu, ktoré budú 

vydané po určení konverzného kurzu a ktoré budú splatné až po dni zavedenia eura. Títo emitenti sú 

povinní v emisných podmienkach cenných papierov, prospektoch ako aj na listinných cenných papieroch 

uvádzať zároveň hodnoty v slovenskej mene ako aj hodnoty v eurách v prepočte a so zaokrúhlením.  

     Správcovské spoločnosti pre kolektívne investovanie, dôchodkové správcovské spoločnosti 

a doplnkové dôchodkové spoločnosti sú povinné zabezpečiť prípravu nimi spravovaných podielových 
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fondov, dôchodkových fondov a doplnkových dôchodkových fondov na prechod na euro vrátane 

zabezpečenia príslušných úprav štatútov a prospektov týchto fondov. 

 

     Záverom tejto časti komentovaného zákona uvádzame, že Národná banka Slovenska spolu 

s Ministerstvom financií Slovenskej republiky, môže vydať všeobecne záväzný právny predpis, ktorý 

ustanoví podrobné pravidlá a postup pri premene menovej hodnoty cenných papierov zo slovenskej meny 

na eurá vrátane určenia počtu desatinných miest pri zaokrúhľovaní tak, aby bol zachovaný princíp 

cenovej neutrality pri prepočtoch.  

 

4. 3. Prepočty peňažných údajov na osobitné účely (§ 16) 

        V uvedenom paragrafe zákon rámcovo rieši evidované a vykazované údaje o peňažných sumách, 

ktoré sa v budúcnosti budú vždy používať ako údaje o historickom vývoji hodnoty majetku v čase, ktoré 

vznikli a vzťahujú sa pred dátumom prechodu na euro, tieto peňažné údaje znejú na slovenskú menu, 

pričom pri používaní po dni zavedenia eura budeme potrebovať ich „ekvivalenty“ v eurách. 

     Zákon uvádza v podstate jednoduché riešenie, na základe ktorého sa tieto peňažné údaje znejúce na 

slovenskú menu, prepočítajú na eurá podľa konverzného kurzu.  

     Doklady a údaje o peňažných údajoch týkajúce sa sociálneho poistenia, sociálneho zabezpečenia 

a zdravotného poistenia vzťahujúcich sa na obdobia predo dňom zavedenia eura, sa bez vykonania 

prepočtov uschovajú, archivujú, evidujú a vykazujú v príslušnej inštitúcii sociálneho poistenia, sociálneho 

zabezpečenia alebo zdravotného poistenia. Prepočty sa vykonajú až pri výpočtoch dávok jednotlivých 

druhov poistení. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydá taktiež všeobecne záväzný predpis, 

ktorým ustanoví podrobné pravidlá, rozsah a postup pri vykazovaní a prepočtoch peňažných údajov 

v súvislosti s prechodom na euro. 

     Obdobne je tomu tak, pokiaľ ide o prepočty peňažných údajov z oblasti účtovníctva, daní, správnych, 

súdnych a miestnych a colných poplatkov. Za túto oblasť vydá všeobecne záväzné právne predpisy 

ustanovujúce podrobné pravidlá, rozsah a postup pri prepočtoch peňažných údajov a ich vykazovanie na 

účely účtovníctva v súvislosti s prechodom na euro Ministerstvo financií Slovenskej republiky. Podľa takto 

prijatých postupov sa budú vykazovať peňažné údaje, ktoré sa vzťahujú na obdobie predo dňom 

zavedenia eura a ktoré sa budú využívať ako porovnateľné údaje aj v období po prechode na euro. 

Odbornú verejnosť bude zaujímať prioritne všetko to, čo bude súvisieť s oblasťou účtovníctva, napr. 

spôsob prepočtu účtovných údajov vyjadrených v slovenskej mene, ktoré vznikli v období predo dňom 

zavedenia eura ako výsledok prepočtov aktív a pasív medzi cudzou a slovenskou menou vykonaných na 

základe iných kurzov ako konverzného kurzu, alebo ak ide o prepočty peňažných údajov uvádzané 

v účtovníctve vrátane účtovných závierok za účtovné obdobie (kalendárny, hospodársky), prepočty 

údajov v daňových priznaniach podávaných po prechode na euro, ale za daňové obdobie, ktoré sa 

skončilo pred dňom zavedenia eura atď. 

 

5. Ako budeme zostavovať účtovnú závierku a daňové priznanie k 31. 12. 2008?  

    Predpoklady známe k dnešnému dátumu: 
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 Rok 2008 budeme viesť účtovníctvo v slovenských korunách 

 Všetky formy evidencie a výstupy z účtovných systémov k 31. decembru 2008 teda budú zniesť 

na slovenskú menu 

 Účtovná závierka za rok 2008 bude zostavená v slovenských korunách, systémy na prechod však 

už budú nastavené, preto súčasťou poznámok k účtovnej závierke bude zverejnenie finančného 

dosahu z dôvodu prechodu na euro 

 Od 1. 1. 2009 účtujeme v eurách, t. j. systémy pri prechode rokov prepočítajú položky súvahy 

konverzným kurzom (vrátane zaokrúhlenia) a otvoria účtovné knihy v eurách 

 Výročná správa spoločností za rok 2008 bude zostavená v slovenskej mene 

 Daňové priznanie za rok 2008 bude zostavené v slovenských korunách, ale daňová povinnosť 

bude prepočítaná na eurá a zaokrúhlená v prospech daňového subjektu (viď. vyššie – platby 

občan – štátny rozpočet) 

 Z dôvodu vykazovania porovnateľných údajov vo výkazoch sa v roku 2009 nevyhneme viacerým 

prepočtom údajov (účtovná závierka za rok 2009 a porovnateľné údaje za rok 2008, kedy sme 

vykazovali ešte v slovenskej mene) 

 

Záver 

      Všetky vyššie uvedené všeobecne záväzné právne predpisy jednotlivých ministerstiev sú dnes 

v pracovnej podobe a my sa im budeme venovať celý ďalší rok tak, ako nadobudnú svoj záväzný 

a definitívny obsah a účinnosť. Ostatným článkom Generálneho zákona sa budeme venovať v budúcom 

pokračovaní. 

 

 


