
 1

 
 

Generálny zákon o zavedenie meny euro v Slovenskej republike 

              € 
 

alebo: všetko dôležité o Generálnom zákone (druhá časť) 
 
Ing. Cvečková Mária, CA, audítor 

KREDIT AUDIT, s.r.o., Bratislava 

Ing. Demčáková Iveta, CA, audítor 

INTERAUDIT TN, s.r.o., Trenčín 

 

Pokračovanie výkladu hlavných oblastí generálneho zákona 

V minulom čísle sme sa venovali prvým štyrom častiam generálneho zákona. Dnes pokračujeme piatou 

časťou, čomu zodpovedá aj číslovanie jednotlivých kapitol príspevku. 

 

5. Úrokové sadzby, kurzy a indexy (§ 17) 

5.1. Referenčné úrokové sadzby 

     Piata časť generálneho zákona rieši problematiku referenčných úrokových sadzieb, kurzov a indexov, 

ktorých hladinu do dňa zavedenia eura stanovuje Národná banka Slovenska v rámci svojich hlavných 

úloh. Odvolávky na úrokové alebo diskontné sadzby NBS sa vyskytujú vo veľkom počte právnych 

predpisov. § 17 obsahuje okrem iného premenu všetkých relevantných pojmov v oblasti finančných 

parametrov, ktoré sa viazali na existujúci legislatívny stav Slovenskej republiky predo dňom zavedenia 

eura na legislatívny stav po zavedení eura. Z dôvodu sprehľadnenia týchto formálnych úprav sme 

vypracovali jednoduchú „tabuľku pojmov“, ktorú sme pripojili k textovej časti dnešného príspevku 

v závere. Ako príklad uvedieme pojem  „základná úroková sadzba NBS alebo diskontná sadzba NBS“, 

ktorý bol bežne používaný vo veľkom počte právnych predpisov a ktorému  odo dňa zavedenia eura  

budeme  rozumieť ako základnej úrokovej sadzbe  Európskej centrálnej banky , keďže práve ona sa 

stane centrálnou bankou aj pre Slovenskú republiku ako plnohodnotného člena eurozóny. 

Európska Centrálna Banka (ďalej len „ECB“) stanovuje teda a zverejňuje túto základnú úrokovú sadzbu 

pre všetky obchody vykonávané Eurosystémom v rámci Európskeho systému centrálnych bánk. Činí tak 

na základe príslušného ustanovenia, konkrétne článku 12 Protokolu o Štatúte Európskeho systému 

centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky. Klientov bankových inštitúcií samozrejme zaujíma dosah 

tejto zmeny na pôvodné úročenie bankových kreditných či debetných produktov. V ustanovení 

generálneho zákona je uvedené, že uvedená zmena základnej úrokovej sadzby pri prechode na euro 

nemá vplyv  na dokončenie úročenia podľa pôvodnej výšky úrokovej sadzby počas úrokového obdobia, 
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ktoré začalo plynúť predo dňom zavedenia eura a ktoré uplynie po zavedení eura a ani na subjekty alebo 

platnosť právnych vzťahov vzniknutých pred zavedením eura (iba ak by sa strany dohodli inak). 

 

5.2. Kurzy 

 

     Obdobným spôsobom sú riešené výmenné kurzy. Výmenné kurzy slovenskej meny k iným menám, 

ktoré boli určené a vyhlásené Národnou bankou Slovenska odo dňa zavedenia eura budú znamenať 

príslušné referenčné výmenné kurzy eura k iným menám určené a vyhlásené Európskou centrálnou 

bankou. Ak ide o o meny, pre ktoré ECB neurčuje a nevyhlasuje referenčné výmenné kurzy, určí ich 

a vyhlási NBS. Ak ide o výmenný kurz slovenskej meny k euru, odo dňa zavedenia eura sa použije buď 

konverzný kurz alebo sa nepoužije žiadny (ak sa tak strany dohodnú). Takáto zmena výmenných kurzov 

pri prechode na euro taktiež nemá vplyv na právne vzťahy, ktoré vznikli predo dňom zavedenia eura ani 

na platnosť samotných právnych vzťahov. 

 

5.3. Indexy   

 

     Kdekoľvek v právnych predpisoch, v ktorých sa používajú finančné indexy, ktoré sú odvodené od 

úrokových mier (alebo iných finančných parametrov) pri obchodoch s peňažnými prostriedkami 

v slovenskej mene na bankovom peňažnom trhu v Slovenskej republike, (najmä úrokové sadzby SKONIA, 

BRIBOR, BRIBID) odo dňa zavedenia eura sa nimi rozumejú príslušné referenčné úrokové sadzby EONIA, 

EURIBOR alebo EURIBID s príslušnou lehotou splatnosti pri obchodoch s peňažnými prostriedkami 

v eurách na bankovom peňažnom trhu v eurozóne. Opäť v ustanovení zákona zájdeme prehlásenie, 

podľa ktorého takáto zmena referenčných sadzieb a finančných indexov pri prechode na euro nemá vplyv 

na právne vzťahy, ktoré vznikli do dňa zavedenia eura. 

 

6. Duálne zobrazovanie (§ 18) 

 

     Táto časť zákona je pre občanov zrejme prioritná. Duálne zobrazovanie má veľký význam v období 

prispôsobovania sa novým cenovým reláciám v každej oblasti života. Podľa ustanovení zákona sa duálne 

zobrazovanie cien, platieb a iných hodnôt zároveň v slovenskej mene a v eurách bude vykonávať povinne 

a začne sa realizovať najneskôr jeden mesiac po dni určenia konverzného kurzu. Ako už vieme, určenie 

konverzného kurzu európskymi inštitúciami očakávame v mesiaci máj tohto roka.   Z tejto časovej 

súvislosti môžeme predpokladať, že približne koncom mája alebo v priebehu júna sa duálne zobrazovanie 

stane realitou. Potrvá jeden rok po dni zavedenia eura. Okrem povinného duálneho zobrazovania zákon 

umožňuje aj dobrovoľné, ktorého rozsah a lehota môže prekročiť zákonom stanovený povinný rámec. 

Nesmie sa však začať uskutočňovať skôr, než bude stanovený konverzný kurz; inak by občania mohli byť 

uvedení do omylu a informovaní nepravdivo.  

Do dňa zavedenia eura sa duálne zobrazovanie vzťahuje na všetky ceny, platby a iné hodnoty, ktoré sú 

uvedené v slovenských korunách. Znamená to, že kým euro nebude slovenskou menou, občan bude 

prostredníctvom duálneho zobrazovania informovaný o ekvivalente príslušnej ceny, platby alebo inej 
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hodnoty v eurách, aby sa s novou menou naučil uvažovať. Po dni zavedenia eura sa duálne zobrazovanie 

bude vzťahovať  na tie ceny, platby a iné hodnoty, ktoré sú uvedené v eurách, pričom cena 

v slovenských korunách bude mať len informatívny charakter, pôjde o istú spätnú väzbu aj kontrolu 

obchodníka. Ceny v slovenských korunách sú (a ešte dlho pravdepodobne aj budú) obyvateľstvu natoľko 

blízke, že ich pohyby vie identifikovať operatívne, niekedy aj pohľadom.  

Je dobré uvedomiť si aj prioritu zobrazovaných údajov na cenovkách, výpisoch a podobne. Ich priorita sa 

samozrejme bude zásadne líšiť v období predo dňom a v období po dni zavedenia eura.  Kým predo 

dňom zavedenia bude hodnota v eurách len informatívnym údajom, po dni zavedenia eura to bude 

presne naopak, t. j. prioritná informácia bude cena alebo platba v eurách a údaj o hodnote v slovenských 

korunách už bude len informatívny.   

Zákon ďalej hovorí, že duálne zobrazenie nezakladá automaticky nárok na úhradu duálne zobrazenej 

peňažnej sumy v tej mene, ktorá je uvedená len na informatívne účely,  zároveň nie je dotknuté právo 

vykonať úhradu ceny, platby alebo inej hodnoty v hotovosti v ktorejkoľvek zo zobrazovaných mien počas 

obdobia duálneho hotovostného peňažného obehu. 

Napríklad: ak cena výrobku bude v lete v obchodoch zobrazená duálne, obchodník nemôže žiadať úhradu v eurách, 

keďže údaj o výške ceny v eurách bude len informatívny (okrem situácie, že sa dohodnú inak). V období duálneho 

hotovostného peňažného obehu (od 1. do 16. januára 2009) budeme môcť platiť obidvoma menami; samozrejme 

vzhľadom na to, že všetci občania si svoje peniaze v hotovosti budú „zamieňať“ práve v obchodoch, kým ich 

nezamenia všetky, budú zrejme uhrádzať platby v slovenských korunách.  

Duálne zobrazovanie má svoje prísne pravidlá. Môže sa vykonávať výlučne iba po prepočte celým 

konverzným kurzom a podľa pravidiel pre zaokrúhľovanie, prípadne ďalších pravidiel pre prechod na 

euro. Osobitne dôležité je  dodržanie príslušného počtu desatinných miest pri zobrazovaní cien, 

jednotkových cien a vôbec všetkých hodnôt. Tieto súvislosti sa dosahy zaokrúhľovania zvlášť na 

jednotkové ceny sme uviedli v prvej časti komentára ku generálnemu zákonu.  Súčasťou zobrazenia musí 

byť aj viditeľne sprístupnený konverzný kurz. Spôsob duálneho zobrazenia ceny alebo platby pri 

akejkoľvek forme (písomnej, elektronickej atď.) musí byť prehľadné, zrozumiteľné, ľahko prístupné 

a čitateľné, uvedené v štátnom alebo inom jazyku.  

Pri odplatnom poskytovaní výrobkov (pri predaji), v ponukách a rôznych marketingových materiáloch sa 

údaje o cenách (vrátane jednotkových cien) budú duálne zobrazovať na cenovkách, v cenníkoch, 

v marketingových materiáloch, na informačných prostriedkoch alebo technických zariadeniach. Ak pôjde 

o duálne zobrazovanie cien výrobkov alebo služieb v elektronickom prostredí (internet, intranet a iné), 

budú k dispozícii viditeľne umiestnené a na užívanie jednoducho ovládateľné virtuálne softvérové 

kalkulačky, v ktorých musí byť trvalo nastavený konverzný kurz, aby poslúžili rovnakým účelom ako 

cenovky, cenníky a iné informačné materiály napríklad v obchodoch. Takáto virtuálna softvérová 

kalkulačka bude vykonávať automatické prepočty zadaných peňažných súm v závislosti na období, t. j. 

predo dňom zavedenia eura bude vykonávať prepočty zo slovenských korún na eurá a po zavedení eura 

naopak. Zákon pripúšťa možnosť, že budú prijaté ďalšie osobitné predpisy na účely duálneho 

zobrazovania ďalších cien, platieb a iných hodnôt alebo uvádzanie osobitného počtu desatinných miest pri 

jednotkových cenách za všetky druhy energií, pohonných hmôt, pitnú a úžitkovú vodu, za tarifné impulzy 
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komunikačných služieb, prípadne iné výrobky a služby, ktoré sa väčšinou predávajú alebo poskytujú vo 

väčších množstvách.  

Mierne zjednodušenie duálneho zobrazovania sa týka peňažných súm na faktúrach, na dokladoch 

vyhotovených elektronickou registračnou pokladnicou, pokladničných potvrdenkách, na platobných alebo 

výplatných dokladoch a to v tom zmysle, že povinnému duálnemu zobrazeniu podliehajú iba celkové 

konečné sumy cien a platieb, ktoré majú byť uhradené alebo vyúčtované. To znamená, že napríklad na 

výplatnej páske zamestnanca sa objaví povinne duálne iba konečná čiastka mzdy alebo platu vyplácaná 

v hotovosti, resp. zasielaná na jeho osobný účet.  

Ďalšia oblasť sú výpisy z účtov, ktoré vyhotovujú finančné inštitúcie. Duálnemu zobrazovaniu podlieha 

minimálne začiatočný a konečný stav príslušnej hodnoty uvedený na výpise z účtu za vykazované obdobie 

a poplatky, odplaty a ostatné ceny uhrádzané finančnej inštitúcii. Ak frekvencia poskytovania výpisov 

z účtu je nepravidelná alebo je dlhšia ako štvrťrok, finančná inštitúcia je povinná klientovi, ktorý nemá 

priamy elektronický prístup k svojmu účtu, najneskôr jeden mesiac predo dňom zavedenia eura 

bezodplatne písomne oznámiť duálne zobrazenú poslednú známu sumu hodnoty alebo sumu hodnoty 

očakávanú ku dňu zavedenia eura a najneskôr jeden štvrťrok po dni zavedenia eura je povinná klientovi 

bezodplatne písomne oznámiť duálne zobrazenú sumu hodnoty po jej prepočte a premene zo slovenskej 

meny na eurá podľa konverzného kurzu.  

Ďalej, ak je tá istá suma uvedená na doklade vyhotovenom elektronickou registračnou pokladnicou (ďalej 

len „ERP“) a aj na inom účtovnom doklade súčasne a tento sa rovnako odovzdáva spotrebiteľovi alebo 

klientovi, duálnemu zobrazovaniu podlieha len suma uvedená na doklade vyhotovenom ERP. Duálnemu 

zobrazovaniu nepodliehajú sumy uvádzané na príjmových a výdavkových účtovných dokladoch 

dokumentujúcich pokladničné operácie s hotovosťou. Toto je dosť významná informácia pre obchodné 

spoločnosti a pre účtovníkov. Ak sa však vystavuje doklad o predaji, ktorý má slúžiť ako náhrada za 

doklad z ERP (ak dočasne nemožno použiť ERP), konečná suma uvedená na takomto doklade  podlieha 

duálnemu zobrazovaniu.  

Ďalej uvedieme, kde peňažné sumy  nepodliehajú  povinnosti duálneho zobrazovania: 

- v rôznych všeobecne záväzných právnych predpisoch (zákonoch, normách, vyhláškach a pod.) 

- vo výrokoch rozhodnutí orgánov verejnej moci 

- sumy uvádzané výlučne iba medzi právnickými osobami navzájom alebo medzi podnikateľmi navzájom 

  pri ich bežnej podnikateľskej činnosti; 

- prevodné príkazy, doklady o vklade, o výplate, poštové poukážky,  

- prevádzkové doklady, žiadosti, tlačivá, ktoré vybavujú finančné inštitúcie 

- sumy na kolkových známkach, na poštových známkach a iných poštových ceninách, na kontrolných 

  známkach alebo iných úradných ceninách 

- nevyžaduje sa od fyzických osôb – nepodnikateľov pri príležitostnom prenájme hnuteľných vecí alebo 

  pri príležitostnom predaji vlastných použitých vecí a výrobkov, ďalej pri príležitostnom predaji lesných   

  plodín, húb a podobne,  rastlinných a živočíšnych produktov z vlastnej drobnej pestovateľskej alebo  

  chovateľskej činnosti, v poľnohospodárstve, lesnom alebo vodnom hospodárstve vrátane takéhoto 

  príležitostného predaja na trhových miestach. 
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Metódy, postupy a spôsoby duálneho zobrazovania a ďalšie podrobnejšie pravidlá pre oblasť duálneho 

zobrazovania (vrátane prepočtov, zaokrúhľovania cien, jednotkových cien, platieb a iných hodnôt, ceny 

a platby prepočítavané a zaokrúhľované s osobitným počtom desatinných miest a ich počet, ako aj ceny, 

platby a iné hodnoty výnimočne vyňaté z duálneho zobrazovania) upraví všeobecne záväzný predpis, 

ktorý vydá: 

a) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky pre oblasť ochrany spotrebiteľov pri marketingu, 

ponukách a pri predaji  alebo inom  odplatnom poskytovaní výrobkov, tovarov, prác a služieb; 

b) NBS po prerokovaní s MF SR pre oblasť finančného trhu a služieb finančných inštitúcií v oblasti 

bankovníctva, kapitálového trhu, poisťovníctva a dôchodkového sporenia; 

c) Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pre oblasť miezd, platov a ostatného odmeňovania za 

prácu, oblasť cestovných náhrad, oblasť služieb zamestnanosti, oblasť sociálneho poistenia a starobného 

dôchodkového sporenia, sociálnych dávok, dávok sociálnej pomoci, pomoci v hmotnej núdzi a inej 

sociálnej podpory a pre oblasť sociálnych služieb; 

d) Ministerstvo zdravotníctva SR pre oblasť zdravotného poistenia a oblasť poskytovania zdravotnej 

starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti vrátane lekárenskej 

starostlivosti a cien výrobkov, služieb a výkonov v zdravotníctve a v oblasti cien nájmu nebytových 

priestorov v zdravotníckych zariadeniach; 

e) MF SR pre oblasť hazardných hier; 

f) Ministerstvo vnútra SR v spolupráci s Ministerstvom obrany SR pre oblasť sociálneho zabezpečenia 

policajtov a vojakov; 

g) Ministerstvo financií SR na účely účtovníctva, daní, správnych poplatkov, súdnych poplatkov, miestnych 

poplatkov a colné účely. 

 

Tieto podrobné predpisy po ich schválení budeme v ďalšom období komentovať na stránkach tohto 

periodika. K dátumu spracovania tohto príspevku boli všetky vyššie uvedené iba v pracovných verziách. 

 
7. Dohľad nad dodržiavaním pravidiel a povinností pri príprave na prechod a prechode na 
    euro (§§ 19 - 22) 
 
Zákon stanovuje zákonný dohľad a kontrolu nad dodržiavaním pravidiel a povinností tak pri príprave na 

prechod ako aj pri prechode na euro. Funkciu dohľadu budú vykonávať: 

 Národná banka Slovenska – dohľad nad dodržiavaním pravidiel a povinností v oblasti 

hotovostného peňažného obehu zákonných platidiel a v oblasti bezhotovostného peňažného 

obehu pri platobnom styku vrátane reprodukovania slovenských bankoviek a slovenských mincí, 

výmeny slovenských bankoviek a slovenských mincí za eurá a tiež premeny peňažných 

prostriedkov, ktoré sú uložené v bankách a to zo slovenských korún na eurá, ako aj dohľad nad 

dodržiavanie pravidiel a povinností v oblasti finančného trhu vrátane prepočtov, zaokrúhľovania 

a duálneho zobrazovania pri službách finančných inštitúcií a tiež premeny menovitej hodnoty 

cenných papierov zo slovenskej meny na eurá. 

 Slovenská obchodná inšpekcia 
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 Cenové kontrolné orgány, orgány vo veciach ochrany spotrebiteľa vrátane obcí a iné orgány 

dohľadu (podľa osobitných predpisov). 

Predmet dohľadu je: duálne zobrazovanie, premena, prepočet, zaokrúhľovanie peňažných súm 

a majetkových hodnôt zo slovenskej meny na ekvivalent v eurách. Postup orgánov pri vymáhaní plnenia 

vydaných rozhodnutí budú upravené osobitnými predpismi. V prípade, že orgán dohľadu zistí 

u dohliadaného subjektu, ktorý podlieha dohľadu (ďalej len „dohliadaný subjekt“) nedostatky pri príprave 

na prechod a pri prechode na euro, porušenia alebo obchádzanie pravidiel podľa tohto zákona, môže 

uložiť opatrenia na nápravu, pokuty alebo iné sankcie podľa osobitných predpisov (napr. podľa zákona č. 

128/2002 o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa). Ich vážnosť bude závisieť na miere 

závažnosti neplnenia povinností. Ak sa uvedené skutočnosti zistia u podnikateľa alebo právnickej osoby, 

ktorá nepodlieha dohľadu, orgán môže uložiť takejto osobe peňažnú pokutu v platnej menovej jednotke 

až do hodnoty 30 000 eur a pri opakovanom alebo závažnom nedostatku až do 60 000 eur. Ak by takáto 

osoba získala majetkový prospech v dôsledku zisteného nedostatku, pokuta môže byť až do výšky tohto 

získaného majetkového prospechu. Okolnosti uloženia pokút upravuje zákon podrobnejšie, na tomto 

mieste sa im však ďalším detailom nebudeme venovať. Zákon deklaruje povinnosť štátnych orgánov, 

orgánov územnej samosprávy ako aj ďalších orgánom verejnej moci poskytovať orgánom dohľadu na 

účely výkonu dohľadu a kontroly nad dodržiavaním stanovených pravidiel  požadovanú súčinnosť. 

Napríklad poskytovať písomné alebo ústne vyjadrenia podľa potrieb orgánov dohľadu, vysvetlenia, 

podklady a informácií z registrov a evidencií, ktoré vedú.  

V rámci dohľadu a kontroly nad dodržiavaním pravidiel a povinností pri príprave na prechod a pri 

prechode na euro môže orgán dohľadu uložiť aj poriadkovú pokutu subjektu, ktorý bez závažného 

dôvodu sťažuje  výkon dohľadu alebo kontroly neposkytnutím potrebnej súčinnosti alebo sa nedostaví na 

predvolanie orgánu, bezdôvodne odmietne svedeckú výpoveď, poskytne neúplnú alebo nepravdivú 

výpoveď, neumožní výkon kontroly a pod. Orgány kontroly podľa závažnosti vyššie uvedených 

skutočností rozhodujú o výške poriadkovej pokuty v zmysle ďalších podrobnejších ustanovení tohto 

zákona (výška, lehota, opakované uloženie, a pod.). 

 

8. Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia (§§ 23 – 24) 

 

 Právnické osoby a podnikatelia sú povinní pripraviť a vykonať opatrenia, ktorými pri svojej 

činnosti zabezpečia plynulý a nerušený prechod na euro; 

 Znášajú svoje náklady a výdavky spojené so zavedením eura; nesmú však z tohto dôvodu 

zvyšovať ceny vrátane jednotkových cien, poplatkov alebo iných finančných plnení, nesmú 

vyžadovať osobitné poplatky, príplatky alebo iné plnenia na úhradu nákladov súvisiacich so 

zavedením eura vrátane nákladov súvisiacich s premenou majetkových hodnôt zo slovenskej 

meny na eurá.  

 Cenné papiere alebo iné finančné nástroje vyjadrené v slovenskej mene, ktoré sa však  spravujú 

zahraničným právnym poriadkom, sa premenia zo slovenskej meny na eurá alebo na inú menu 

v súlade s príslušným zahraničným právnym poriadkom; 
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 Právne vzťahy vzniknuté pred nadobudnutím účinnosti generálneho zákona sa posudzujú podľa 

doterajších predpisov s tým, že sumy a majetkové hodnoty vyjadrené v slovenských korunách sa 

odo dňa zavedenia eura považujú za sumy a majetkové hodnoty vyjadrené v eurách podľa 

pravidiel pre prechod na euro (ak sa účastníci právneho vzťahu nedohodnú inak); 

 Vo všetkých všeobecne záväzných právnych predpisoch pri použití pojmu „zákonné peniaze“ sa 

rozumejú zákonné platidlá, pričom: 

- predo dňom zavedenia eura sú nimi platné slovenské bankovky a mince; 

- počas zavedenia duálneho hotovostného peňažného obehu sú nimi platné eurobankovky 

a euromince  a zároveň  aj platné slovenské bankovky a mince a 

- odo dňa skončenia obdobia duálneho hotovostného peňažného obehu sú nimi platné 

eurobankovky a euromince. 

 Vo všetkých všeobecne záväzných právnych predpisoch pri použití pojmu „peňažná jednotka“ 

alebo „peňažná jednotka meny“, sa rozumie tým pojem „menová jednotka“; 

 Vo všetkých všeobecne záväzných právnych predpisoch pri použití pojmu „menové rezervy“, 

rozumie sa tým pojem „devízové rezervy“; 

 Vo všeobecne záväzných právnych predpisoch pri použití pojmu „slovenské platidlá“, „slovenské 

peniaze“ alebo „tuzemské peniaze“ sa odo dňa zavedenia eura rozumejú aj platné eurobankovky 

a euromince a od skončenia obdobia duálneho hotovostného peňažného obehu LEN platné 

eurobankovky a euromince.  

 Vo všeobecne záväzných právnych predpisoch pri použití pojmov „slovenská koruna“ alebo 

skratka slovenskej koruny „Sk“ sa rozumie odo dňa zavedenia eura AJ pojem „euro“ a symbol 

eura „€“ a od skončenia obdobia duálneho hotovostného peňažného obehu  LEN pojem „euro“ 

a symbol eura „€“.  

 Vo všeobecne záväzných právnych predpisoch, kde sa používa alfabetický kód slovenskej koruny 

„SKK“ sa odo dňa zavedenia eura rozumie AJ alfabetický kód meny euro „EUR“ a od skončenia 

obdobia duálneho hotovostného peňažného obehu  LEN alfabetický kód meny euro „EUR“. 

 Vo všeobecne záväzných právnych predpisoch pri použití pojmu „cudzia mena“ alebo „zahraničná 

mena“, predo dňom zavedenia eura sa rozumie iná mena ako slovenská, počas obdobia duálneho 

hotovostného peňažného obehu sa rozumie iná mena ako euro alebo slovenská mena a odo dňa 

skončenia obdobia duálneho hotovostného peňažného obehu sa tým rozumie iná mena ako euro. 

 Vo všeobecne záväzných právnych predpisoch pri použití pojmov „valuty“ alebo „devízy“, predo 

dňom zavedenia eura sa tým rozumejú peňažné prostriedky v inej mene ako slovenskej, počas 

obdobia duálneho hotovostného obehu sa tým rozumejú peňažné prostriedky v inej mene ako 

euro alebo slovenskej mene a odo dňa skončenia obdobia duálneho hotovostného peňažného 

obehu sa tým rozumejú peňažné prostriedky v inej mene ako mene euro. 

 Kde sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch ustanovuje, že určitá sadzba, platba alebo 

plnenie sa zaokrúhľuje na celé haliere, na násobky celých halierov, na celé slovenské koruny 

alebo na násobky celých slovenských korún, odo dňa zavedenia eura sa tým rozumie príslušná 

sadzba, platba alebo plnenie prepočítané podľa konverzného kurzu a zaokrúhlená na dve 

desatinné miesta na najbližší euro cent  (ak osobitný predpis neustanoví inak). 



 8

 Na slovenské bankovky a mince, ich prijímanie, vyhlasovanie za neplatné a ich sťahovanie 

z obehu sa až do zavedenia eura vzťahujú ustanovenia doterajších predpisov o slovenských 

bankovkách a minciach; rovnako to platí aj na výmeny, odoberanie nepoškodených, 

poškodených, falšovaných alebo pozmenených a to až do uplynutia doby výmeny, ktorú 

ustanovuje tento zákon (informácie v prvej časti tohto príspevku). 

 
§ 25 nájdeme výpočet všetkých právnych noriem, ktoré sa prijatím tohto generálneho zákona zrušujú. 

Týmto ustanovením sa článok I  generálneho zákona končí a ostatné články riešia vyvolané úpravy celého 

radu súvisiacich zákonov. Ich výpočet sme uviedli v úvodnom príspevku. Dnes na tomto mieste uvedieme 

niektoré nové a zaujímavé doplnenia  v niektorých z nich a taktiež niektoré prechodné ustanovenia platné 

od 1. januára 2008. 

 

 
 
Výber niektorých ustanovení – doplnení  jednotlivých zákonov, ktorých novelizácia je v GZ: 

 

Ďalšiu časť dnešného príspevku by sme chceli venovať doplneniam v zákone o Národnej banke 

Slovenska, ktoré definujú jej postavenie v národnej ekonomike po dni zavedenia eura, jej nové úlohy 

a nové prostredie, v rámci ktorého ju dňom zavedenia eura budeme vnímať. K jednotlivým novým 

ustanoveniam generálneho zákona doplníme aj vysvetľujúce informácie. 

 

Doplnenia v zákone o NBS: 
 

 Národná banka sa stáva súčasťou Európskeho systému centrálnych bánk; zároveň sa dňom 

zavedenia eura stáva súčasťou Eurosystému ako systému centrálneho bankovníctva eurozóny 

v rámci Európskeho systému centrálnych bánk.  

Poznámka: Európska centrálna banka zodpovedá za výkon menovej politiky v eurozóne. Túto 

funkciu plní od 1. januára 1999, keď ju prevzala od národných centrálnych bánk jedenástich 

členských štátov EÚ. ECB sa teda stala nadnárodnou bankovou inštitúciou a jej význam rástol po 

každom rozšírení eurozóny, t. j. počtu členských štátov EÚ.  Eurozóna je v poradí druhá najväčšia 

ekonomika na svete a to po USA. Európska centrálna banka má právnu subjektivitu podľa 

medzinárodného verejného práva. 

 

 NBS sa podieľa  na spoločnej menovej politike, ktorú určuje ECB pre eurozónu; 

 Vydáva eurobankovky a euromince platných v eurozóne; 

 Podporuje plynulé fungovanie platobných a zúčtovacích systémov; 

 Udržiava devízové rezervy, disponuje s nimi a uskutočňuje devízové operácie, pričom odo dňa 

zavedenia eura postupuje pri uskutočňovaní operácií podľa predpisov platných pre operácie 

Eurosystému; 
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Poznámka: EUROSYSTÉM tvorí Európska centrálna banka a národné centrálne banky krajín, ktoré 

už prijali euro. Eurosystém a Európsky systém centrálnych bánk (ESCB) budú existovať dovtedy, 

kým sa všetky členské štáty Európskej únie nestanú členmi eurozóny. 

Hlavným cieľom Eurosystému je udržiavať v eurozóne cenovú stabilitu a chrániť kúpnu silu eura. 

Zabezpečenie cenovej stability je z hľadiska vytvárania priaznivého ekonomického prostredia 

všetkých členských krajín eurozóny prioritné. Eurosystém závisí od spoľahlivého fungovania 

bankového systému.. Hlavné úlohy Eurosystému sú: výkon menovej politiky v eurozóne; 

vykonávanie devízových obchodov; spravovanie rezerv štátov eurozóny; vydávanie bankoviek 

v eurozóne a podporovanie plynulého fungovania platobných systémov. Ďalšie podrobnejšie 

informácie čitateľ nájde na webovej adrese: www.euromena.sk. 

 

 NBS zverejňuje informácie a správy ECB o činnosti Európskeho systému centrálnych bánk a o 

spoločnej európskej menovej politike; taktiež predkladá a zverejňuje správy o stave a vývoji 

finančného trhu; 

 Ustanovuje súčinnosť pri predkladaní niektorých zákonov a povinnosti bankovej rady; 

 NBS má právo vydávať eurobankovky a euromince vrátane pamätných euromincí ako zákonných 

platidiel  v eurozóne;  taktiež má právo vydávať zberateľské euromince, ktoré sú zákonným 

platidlom len v Slovenskej republike a nie sú primárne určené na peňažný obeh; 

 NBS vykonáva analýzu, monitorovanie a archivovanie falšovaných  euro bankoviek a euro mincí 

alebo pozmenených, pričom NBS zašle ECB každý nový typ podozrivej sfalšovanej eurobankovky; 

 NBS vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorým ustanoví postup oprávnených osôb pri 

odoberaní falšovaných bankoviek a mincí, za ktoré sa neposkytuje náhrada a náležitosti dokladov 

vyhotovovaných pri prevzatí takýchto bankoviek a mincí; 

 NBS môže na základe bankového povolenia umožniť spracovávanie bankovky a mince aj iným 

osobám; spracovávaním bankoviek a mincí sa rozumie ich triedenie podľa pravosti  a kvality, 

podľa počtu a nominálnej hodnoty a ich balenie do vhodného obalu. Spracovávanie 

eurobankoviek a euromincí možno vykonávať iba za splnenia podmienok platných v eurozóne 

a na základe udeleného povolenia na túto činnosť, o ktorej rozhoduje NBS na základe písomnej 

žiadosti. Zákon ďalej definuje aj iné, legislatívne a ekonomické podmienky subjektu, ktorý sa 

uchádza o takúto činnosť (výška základného imania, poistenie zodpovednosti za škodu, náležitá 

odborná spôsobilosť vedúcich zamestnancov, dostatočná prax, dôveryhodnosť a bezúhonnosť 

osoby štatutára a mnohé ďalšie).  

 NBS uverejňuje nominálne hodnoty, vzhľad, technické parametre, základné ochranné prvky 

a ďalšie náležitosti eurobankoviek a euromincí vydaných  a určených do peňažného obehu 

v eurozóne a v zúčastnených tretích štátoch vrátane vzhľadu všetkých národných strán euromincí 

a pamätných euromincí (týka sa to rovnako aj zberateľských euromincí) a to v rozsahu 

potrebnom pre verejnosť na vytvorenie predpokladov na rozlišovanie pravých eurobankoviek 

a pravých euromincí od iných napríklad falšovaných a od reprodukcií bankoviek a mincí. Takéto 

oznámenia NBS pre verejnosť budú uverejňované vo Vestníku NBS a na internetovej stránke 

NBS.  
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 NBS je oprávnená vykonávať s bankami, so zahraničnými bankami a s inými finančnými 

inštitúciami všetky druhy obchodov vrátane operácií na finančných trhoch. Keďže NBS bude 

súčasťou Európskeho systému centrálnych bánk, pri tejto činnosti bude postupovať podľa  

predpisov platných pre Európsky systém centrálnych bánk a ako súčasť Eurosystému odo dňa 

zavedenia eura aj podľa pravidiel platných pre Eurosystém. 

 NBS pri svojej pri všetkých svojich obchodoch dodržiavať zákaz menového financovania a zákaz 

zvýhodneného prístupu k finančným inštitúciám. 

 NBS je oprávnená obchodovať s cennými papiermi a inými majetkovými hodnotami, ktoré sú odo 

dňa zavedenia eura určované podľa predpisov platných pre Eurosystém; 

 NBS je oprávnená vykonávať úverové obchody; môže výnimočne poskytnúť banke krátkodobý 

úver na dočasnú podporu likvidity (ak je to v súlade so zákazom menového financovania), nárok 

na vrátenie takéhoto úveru má prednosť pred všetkými ostatnými záväzkami banky. Každý takýto 

úver musí byť dostatočne zabezpečený majetkovými hodnotami a pri poskytovaní takéhoto úveru 

nemožno zvýhodňovať ani znevýhodňovať žiadnu banku; obdobne je to aj s poskytnutím 

krátkodobého úveru Fondu ochrany vkladov a Garančnému fondu investícií. 

V devízovej oblasti: 

 NBS má v úschove a spravuje devízové rezervy v zlate a v devízových hodnotách, disponuje 

s nimi a uskutočňuje devízové operácie, pričom odo dňa zavedenia eura pri uskutočňovaní 

operácií v rámci Eurosystému postupuje podľa platných pravidiel Eurosystému; 

 NBS môže určovať a vyhlasovať referenčné výmenné kurzy eura k cudzím menám, s ktorými sa u 

nás  neobchoduje a pre ktoré ECB  referenčný výmenný kurz  neurčuje a nevyhlasuje. 

K účtovníctvu NBS: 

 NBS odo dňa zavedenia eura vedie účtovníctvo a zostavuje účtovnú závierku podľa predpisov 

platných pre Európsky systém centrálnych bánk; účtovnú závierku overuje nezávislý externý 

audítor určený podľa predpisov platných pre Eurosystém; NBS zostavuje a zverejňuje svoje 

výročné správy podľa predpisov platných pre Eurosystém; NBS patrí podiel na kapitáli ECB 

v rozsahu určených podľa predpisov Eurosystému; NBS prevádza do ECB devízové rezervy 

v rozsahu podľa predpisov Eurosystému;  

 NBS ako súčasť Eurosystému podporuje odo dňa zavedenia eura všeobecné hospodárske politiky 

v Európskom spoločenstve so zámerom prispieť k dosiahnutiu cieľov Európskeho spoločenstva 

a to bez ujmy na udržiavanie cenovej stability ako svojho hlavného cieľa; NBS ako súčasť 

Eurosystému koná odo dňa zavedenia eura v súlade a s usmerneniami a pokynmi ECB; 

Spoločné a prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2008 (len niektoré zaujímavé) 

 NBS v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečuje vykonávanie činností súvisiacich s prípravou na 

zavedenie a so zavedením eura v SR; 

 Odo dňa zavedenia eura v SR prechádza výlučná právomoc z NBS na ECB v určovaní 

menovej politiky a jej nástrojov, v povoľovaní vydávania bankoviek a schvaľovaní ich 

objemu; určovanie kurzovej politiky prechádza z NBS na príslušné inštitúcie a orgány EÚ;  
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Doplnenia  v zákone o Najvyššom kontrolnom úrade SR: 
 

 V spoločných a prechodných ustanoveniach k tomuto zákonu sa uvádza, že dňom zavedenia eura 

bude audítora na overovanie účtovných závierok NBS určovať Rada Európskej únie a už nie NKÚ. 

NBS však môže Úrad požiadať, aby sa svojimi návrhmi na výbere nezávislého audítora  podieľal a 

to v tom prípade, ak to legislatíva eurozóny umožňuje. 

 
Vybrané doplnenia  v Obchodnom zákonníku: 
 
V jednotlivých doplnených ustanoveniach nájdeme okrem iného povinné minimálne výšky vkladov do 

základného imania obchodných spoločností a družstva. Vyberieme napríklad: 

 
 Hodnota základného imania spoločnosti s ručením obmedzeným podľa § 108 odseku 1 musí byť 

aspoň 5 000 eur; 

 Hodnota vkladu každého spoločníka s. r. o. (§ 109) musí byť aspoň 750 eur; 

 Musí byť deliteľná tisícom a musí byť vyjadrená kladným celým číslom (§ 109 ods. 2); 

 Hodnota základného imania akciovej spoločnosti (§ 162 odsek 3) musí byť aspoň 25 000 eur; 

 Zapisované základné imanie družstva (§ 223 odsek 3) musí byť najmenej 1 250 eur; 

 Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2008: v rámci prípravy na zavedenie a prechod na 

euro sú spoločnosti a družstvá povinné zabezpečiť a vykonať premenu, prepočet a zaokrúhlenie 

menovitej hodnoty svojho základného imania a menovitej hodnoty vkladov do svojho základného 

imania  vrátane menovitých hodnôt akcií zo slovenskej meny na eurá v súlade s týmto zákonom. 

 

Vybrané doplnenia v zákone o cenných papieroch a investičných službách: 

 Zákon definuje investičný certifikát - je to cenný papier, ktorého hodnota je naviazaná na 

hodnotu indexov, úrokových mier, akcií, dlhových cenných papierov, výmenných kurzov, 

komodít, prípadne iných podkladových aktív alebo ich kombinácie. S investičným certifikátom 

je spojené právo nadobudnúť finančný nástroj, ktorý je podkladovým aktívom investičného 

certifikátu alebo právo na vyrovnanie v hotovosti alebo ich kombinácia. Investičný certifikát 

môžu vydávať len banky alebo pobočky zahraničných bánk; môže mať len formu cenného 

papiera na doručiteľa alebo na meno; zákon stanovuje jeho náležitosti a emisné podmienky; 

 Zákon stanovuje povinnú výšku základného imanie obchodníka s cennými papiermi 

v závislosti o rozsahu ním poskytovaných investičných služieb a oprávnení v eurách;  

 V doplneniach zákona nájdeme ďalšie povinnosti obchodníka s cennými papiermi spojené 

s evidenciou obchodov uskutočňovaných v eurozóne; 

 

Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2008:  

 Emitenti cenných papierov (znejúce na slovenskú menu), sú povinní zabezpečiť 

a vykonať premenu, prepočet a zaokrúhlenie menovitej hodnoty nimi vydaných cenných 

papierov, vrátane podielových listov  na eurá podľa tohto zákona; 
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 Cenné papiere znejúce na slovenskú menu sa odo dňa zavedenia eura považujú za cenné 

papiere znejúce za eurá a to v prepočte a so zaokrúhlením ich menovitej hodnoty podľa 

konverzného kurzu; 

 Zmluvné strany záložných zmlúv o záložnom práve k cenným papierom, ktoré slúžia na 

zabezpečenie pohľadávky v slovenskej mene, sú najneskôr jeden mesiac po dni 

zavedenia eura povinné podať príkaz na registráciu zmeny záložného práva k cenným 

papierom v príslušnom registri záložných práv a to na registráciu výšky zabezpečenej 

pohľadávky uvedenej v registri záložných práv po prepočte a zaokrúhlení výšky tejto 

pohľadávky zo slovenskej meny na eurá podľa konverzného kurzu a ďalších pravidiel pre 

zaokrúhľovanie. Ak si zmluvné strany záložných zmlúv o záložnom práve k cenným 

papierom včas nesplnia túto povinnosť,  centrálny depozitár bezodkladne – najneskôr do 

troch mesiacov po dni zavedenia eura, vykoná prepočet a zaokrúhlenie výšky 

jednotlivých zabezpečených pohľadávok zo slovenskej meny na eurá podľa konverzného 

kurzu a to pohľadávok zabezpečeným záložným právom k CP zaregistrovaným v registri 

záložných práv vedenom centrálnym depozitárom; v takomto prípade CD v rovnakej 

lehote zabezpečí vykonanie zápisov príslušných zmien údajov v ním vedenom registri 

záložných práv a na dotknutých účtoch; rovnaké pravidlá platia aj pre vykonanie 

rovnakých úkonov o výške pohľadávok, ktoré sú zabezpečené záložným právom k CP 

zaregistrovaným v centrálnom registri krátkodobých cenných papierov vedenom NBS, 

pričom NBS má pritom rovnaké postavenie, práva a povinnosti ako centrálny depozitár. 

 

Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2008 k zákonu o dlhopisoch: 

 Ak na dlhopise, ktorý bol vydaný v SR v období predo dňom zavedenia eura a ktorý je v SR aj 

splatný, nie je vyznačená menová jednotka platby, považuje sa za dlhopis znejúci na slovenské 

koruny; 

 Dlhopisy, ktoré znejú na slovenskú menu, sa odo dňa zavedenia eura v SR považujú za dlhopisy, 

ktoré znejú na eurá a sú splatné v eurách (samozrejme opäť po prepočte a zaokrúhlení). 

 

Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2008 v zákone zmenkovom a šekovom: 

 Ak na zmenkách alebo šekoch, ktoré boli vydané v SR v období predo dňom zavedenia eura 

a ktoré sú  aj splatné na Slovensku, nie je vyznačená menová jednotka platby, považuje sa za 

zmenku alebo šek znejúci na slovenské koruny; 

 Zmenky a šeky, ktoré znejú na slovenskú menu, sa odo dňa zavedenia eura považujú za zmenky 

a šeky, ktoré znejú na eurá a sú splatné v eurách (opäť po prepočte konverzným kurzom a so 

zaokrúhlením zmenkovej alebo šekovej sumy na dve desatinné miesta na najbližší eurocent); 

rovnako je možné na zmenkách alebo šekoch vyznačiť aj zmenu sumy, t.j. uviesť príslušné eurá; 

takto vyznačená zmena sa považuje za súčasť pôvodného textu zmenky alebo šeku a nemá 

nijaký vplyv na právne vzťahy súvisiace s danou zmenkou alebo šekom, ani na platnosť, ani na 

iné zmeny. 
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 Zmenky a šeky, ktoré znejú na slovenskú menu, ale sa nespravujú slovenským právnym 

poriadkom, sa premenia na eurá, ale (alebo na inú menu) a to v súlade s príslušným zahraničným 

právnym poriadkom. 

 

Vybrané doplnenia k zákonu o kolektívnom investovaní: 

  

 Počiatočná hodnota podielu v podielovom fonde a aktuálna cena podielového listu podielového 

fondu sa vypočíta s presnosťou na štyri desatinné miesta pri jej vyjadrení v slovenskej mene 

a s presnosťou na šesť desatinných miest pri jej vyjadrení v eurách. Celkové konečné sumy 

predajnej ceny podielových listov a celkové konečné sumy nákupnej ceny podielových listov, 

ktoré sú uhrádzané vo forme peňažného plnenia, sa zaokrúhľujú podľa pravidiel upravených 

štatútom podielového fondu, ak  tento zákon neustanovuje inak; pri prechode zo slovenskej 

meny na eurá sa uhrádzané peňažné plnenia prepočítavajú a zaokrúhľujú podľa konverzného 

kurzu a ďalších pravidiel; 

Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2008: 

 Každá správcovská spoločnosť je povinná pripraviť najneskôr tri mesiace predo dňom zavedenia 

eura  a vykonať opatrenia, pravidlá a postupy, ktorými pri vykonávaní kolektívneho investovania 

zabezpečí plynulý a nerušený prechod zo slovenskej meny na euro, najmä: 

a) pravidlá a postupy uplatňované pri premenách, prepočtoch a zaokrúhľovaní hodnoty a čistej 

hodnoty majetku v podielovom fonde, počiatočnej hodnoty podielu v podielovom fonde 

a aktuálnej ceny podielového listu podielového fondu a údajov o vývoji hodnoty majetku 

a výnosov z hospodárenia s majetkom v podielovom fonde, 

b) opatrenia uplatňované pri hospodárení s majetkom v podielovom fonde v súvislosti 

s prechodom na euro, 

c) spôsob a pravidlá informovania podielnikov a klientov o významných skutočnostiach 

týkajúcich sa prechodu na euro, najmä spôsob a pravidlá ako jednotlivým podielnikom 

a klientom poskytne a sprístupní informácie o hodnote ich investície a informácie o prípadnej 

zmene alebo aktualizácii štatútu, predajného prospektu alebo zjednodušeného predajného 

prospektu podielového fondu v súvislosti s prechodom na euro. 

 Správcovská spoločnosť je najneskôr tri mesiace predo dňom zavedenia eura  a najmenej počas 

šiestich mesiacov po dni zavedenia eura povinná na svojej internetovej stránke a vo všetkých 

svojich prevádzkových priestoroch slúžiacich na styk s klientami zverejňovať informácie 

o opatreniach, pravidlách a postupoch, ktoré sa chystá vykonať, vykonáva alebo vykonala na 

zabezpečenie prechodu na euro; 

 Správcovská spoločnosť je povinná o vyššie uvedených povinnostiach vypracovať informáciu 

a v období posledných troch mesiacov predo dňom zavedenia eura je povinná túto informáciu 

bezodplatne poskytnúť každému investorovi, ktorý v tomto období podal žiadosť o vydanie 

podielového listu, ako aj každému podielnikovi a klientovi, s ktorým v tomto období uzatvorí 

zmluvu alebo vykoná nový obchod týkajúci sa vydania podielových listov; ostatným podielnikom 

a klientom poskytne túto informáciu na požiadanie; 
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 Peňažné údaje o hodnotách súvisiacich s kolektívnym investovaním, vrátane peňažných údajov 

o vývoji hodnoty majetku a výnosov z hospodárenia s majetkom v podielovom fonde, sa 

prepočítavajú podľa konverzného kurzu a ďalších pravidiel pre prechod na euro. Na peňažné 

údaje o hodnotách a o vývoji hodnoty majetku (v zmysle vyššie uvedeného) sa vzťahuje duálne 

zobrazovanie vzhľadom na to, že ide o poskytovanie informácií investorom, podielnikom alebo 

klientom; 

 Správcovská spoločnosť je najneskôr do uplynutia jedného štvrťroku po dni zavedenia eura 

povinná bezodplatne písomne oznámiť svojim klientom a podielnikom informáciu o hodnote ich 

investície, ktorej súčasťou musí byť aj prepočet a zaokrúhlenie hodnoty investície podľa platných 

pravidiel; 

 Vyššie uvedené ustanovenia sa vzťahujú aj na zahraničné správcovské spoločnosti a zahraničné 

subjekty kolektívneho investovania, ktoré vykonávajú kolektívne investovanie na území 

Slovenskej republiky; 

 

Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2008 v zákone o bankách: 

Identické povinnosti ako sú uvedené pri správcovských spoločnostiach sa vzťahujú na každú banku, 

úverovú inštitúciu, pobočku zahraničnej banky, pobočku zahraničnej úverovej inštitúcie, ktoré 

vykonávajú bankové činnosti na území Slovenskej republiky. Ide o prípravu opatrení, pravidiel 

a postupov zabezpečujúcich plynulý prechod na euro, o ich zverejnenie na internetovej stránke a vo 

všetkých prevádzkových priestoroch a bezodplatné prepočítanie a premenu peňažných prostriedkov, 

ktoré sú v nej uložené alebo ktoré poskytla.  

 
Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2008 v zákone o starobnom dôchodkovom 

sporení: 

 Každá dôchodková správcovská spoločnosť je povinná pripraviť v rovnakom termíne ako vyššie 

uvedené spoločnosti, t. j. najneskôr tri mesiace predo dňom zavedenia eura opatrenia, pravidlá 

a postupy, ktorými pri vytváraní a správe dôchodkových fondov na vykonávanie starobného 

dôchodkového sporenia zabezpečí plynulý a nerušený prechod zo slovenskej meny na euro, 

najmä: 

a) pravidlá a postupy uplatňované pri premenách, prepočtoch a zaokrúhľovaní hodnoty a čistej 

hodnoty majetku v dôchodkovom fonde, hodnoty dôchodkových jednotiek a aktuálnej hodnoty 

osobných dôchodkových účtov sporiteľov, hodnoty dôchodku starobného dôchodkového 

sporenia a údajov o vývoji hodnoty majetku, výnosov a priemerných výnosov z hospodárenia 

s majetkom v dôchodkom fonde, 

b) opatrenia uplatňované pri hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde v súvislosti 

s prechodom na euro, 

c) spôsob a pravidlá informovania sporiteľov a poberateľov dôchodku starobného dôchodkového 

sporenia o významných skutočnostiach týkajúcich sa prechodu na euro, najmä spôsob a pravidlá 

ako jednotlivým sporiteľom a poberateľom dôchodku starobného dôchodkového sporenia 

poskytne a sprístupní informácie o aktuálnej hodnote dôchodkovej jednotky, aktuálnej hodnote 
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ich osobného dôchodkového účtu a hodnote ich dôchodku starobného dôchodkového sporenia, 

ako aj informácie o prípadnej zmene alebo aktualizácii štatútov a informačných prospektov 

dôchodkových účtov; 

 Na dôchodkovú správcovskú spoločnosť sa rovnako vzťahujú lehoty a povinnosti ohľadom 

zverejňovania informácií o prijatých opatreniach a postupoch týkajúcich sa vyššie uvedených 

povinností; 

 Rovnako je povinná vypracovať informáciu o vyššie uvedených skutočnostiach a bezodplatne ju 

poskytnúť každému sporiteľovi, s ktorým v tomto období uzatvorí zmluvu; ostatným sporiteľom 

a poberateľom dôchodkov ju musí poskytnúť na ich požiadanie; 

 Rovnako sa na ňu vzťahujú povinnosti o prepočte peňažných údajov o hodnotách súvisiacich so 

starobným dôchodkovým sporením v zmysle zákona. 

 

Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2008 v zákone o doplnkovom dôchodkovom 

sporení: 

 Ustanovenia sú identické s ustanoveniami o starobnom dôchodkovom sporení, s tým, že ide o 

prepočty a zaokrúhlenia peňažných hodnôt majetku  v doplnkovom dôchodkovom sporení, 

hodnôt  osobných účtov účastníkov, hodnôt osobných účtov poberateľov dávky, hodnôt dávok z 

doplnkového dôchodkového sporenia a údajov o vývoji hodnoty a čistej hodnoty majetku, 

výnosov a priemerných výnosov z hospodárenia s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde, 

 Identické sú povinnosti ohľadom zverejňovania informácií ako aj oznamovacie povinnosti. 

 

Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2008 v zákone o sociálnom poistení: 

 Dávka, na ktorú vznikol nárok predo dňom zavedenia eura a o ktorej nebolo právoplatne 

rozhodnuté do dňa bezprostredne predchádzajúceho dňu zavedenia eura, sa určí v slovenských 

korunách a za obdobie od vzniku nároku na výplatu dávky do dňa bezprostredne 

predchádzajúceho dňu zavedenia eura sa prepočíta na sumu v eurách podľa konverzného kurzu. 

Suma dávky určená v slovenských korunách  patriaca odo dňa zavedenia eura sa prepočíta na 

sumu v eurách podľa konverzného kurzu a zaokrúhli sa na 10 eurocentov nahor; 

 V ďalších odsekoch prechodných ustanovení sa uvádzajú prepočty vymeriavacích základov 

s odvolaním sa jednotlivé paragrafy príslušných súvisiacich zákonov. 

 

Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2008 v zákone o poštových službách: 

 Poštové známky a poštové ceniny emitované predo dňom zavedenia eura, na ktorých je 

nominálna hodnota uvedená v slovenskej mene, je možné používať pri poskytovaní poštových 

služieb až do uplynutia jedného roka po dni zavedenia eura. Poskytovateľ univerzálnej služby 

nebude vykonávať výmenu poštových známok a poštových cenín emitovaných predo dňom 

zavedenia eura, na ktorých je nominálna hodnota uvedená v slovenskej mene, za iné platné 

poštové známky a ceniny a to počas ich platnosti ani po skončení ich platnosti; 
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 Poskytovateľ služby je povinný dokončiť stiahnutie poštových známok a cenín do 90 dní od 

skončenia platnosti poštových známok a cenín, na ktorých je nominálna hodnota v slovenskej 

mene (po uplynutí 1 roka po zavedení eura), vrátane prípadných zásob a tieto musí zničiť 

v spolupráci s ministerstvom.  

 

Vybrané doplnenia zákon o štátnej pokladnici 

Zákon dopĺňa a rieši postavenie Štátnej pokladnice v prostredí eurozóny. V ustanoveniach nájdeme: 

 Zriaďovanie účtov Štátnej pokladnice  v Európskej centrálnej banke, NBS, v inej centrálnej banke, 

ktorá je súčasťou Európskeho systému centrálnych bánk, banke, pobočke zahraničnej banky, 

alebo v zahraničnej banke, ktorá má sídlo na území členského štátu EÚ (ďalej len „iná banka“) 

a ktorá požíva výhody jedného bankového povolenia podľa práva Európskej únie; 

 Spôsob zabezpečovania  cezhraničných prevodov peňažných prostriedkov prostredníctvom ECB  

alebo inej banky štátnou pokladnicou; 

 Spôsob prepočtov cezhraničných platieb klientov Štátnej pokladnice; 

 Ustanovenie o vzťahu Štátnej pokladnice k centrálnym bankám a iným bankovým subjektom (§ 

21 zákona o štátnej pokladnici). 

  
Príloha: tabuľka pojmov  
 

Pojem 
predo dňom zavedenia 

eura 

odo dňa zavedenia eura a 
počas obdobia duálneho 
hotovostného peňažného 

obehu 

po dni zavedenia eura, 
resp. po skončení obdobia 
duálneho hotovostného 

peňažného obehu 
    

základná alebo 
diskontná úroková 

sadzba Národnej banky Slovenska   Európskej centrálnej banky 

výmenné kurzy Sk → k 
iným menám určené a vyhlásené NBS     

výmenné kurzy eura → 
k iným menám     určené a vyhlásené ECB 

referenčné úrokové 
sadzby SKONIA, BRIBOR, BRIBID   EONIA, EURIBOR, EURIBID 

zákonné peniaze, resp. 
zákonné platidlá 

platné slovenské bankovky a 
slovenské mince 

platné slovenské bankovky a 
mince ako aj eurobankovky a 

euromince zároveň 
platné eurobankovky a 

euromince 
slovenské platidlá, 
slovenské peniaze, 
tuzemské peniaze 

platné slovenské bankovky a 
slovenské mince 

platné slovenské bankovky a 
mince ako aj eurobankovky a 

euromince zároveň 
platné eurobankovky a 

euromince 
slovenská, resp. 
domáca mena slovenská koruna hotovostne duálne mena euro 

symboly Sk Sk aj € € 
cudzia mena iná ako slovenská iná ako slovenská alebo euro iná ako euro 

valuty a devízy 
peňažné prostriedky v inej 

mene ako slovenskej 

peňažné prostriedky v inej 
mene ako slovenskej a v 

mene euro 
peňažné prostriedky v inej 

mene ako v mene euro 
 


