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V nasledujúcom komentári sa budeme venovať druhej schválenej vyhláške, týkajúcej sa 

problematiky zavedenia meny euro v Slovenskej republike, ktorá nadobudla účinnosť 27. marca 

2008. 

Vyhláška vydaná Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky nadväzuje na § 18 odsek 10 

písmeno a) zákona č. 659/2007 Z. z. (Generálneho zákona), kde sa hovorí o duálnom 

zobrazovaní cien, platieb a iných hodnôt (ďalej budeme používať iba slovné spojenie „duálne 

zobrazovanie“).  

K § 1: 

V § 1 vyhláška deklaruje svoj hlavný účel, t. j. duálnym zobrazením zabezpečiť, aby spotrebiteľ 

mal vytvorené podmienky pre jednoznačné rozlíšenie cien v zložitých obdobiach akejsi 

„koexistencie“ dvoch mien, pričom ako pred zavedením eura ako aj po jeho zavedení bude mať 

každá z nich svoje postavenie buď ako „hlavná“ alebo ako „informatívna“ mena. Jednoznačné 

vysvetlenie uvádza vyhláška v § 2.  

K § 2: 

 predo dňom zavedenia eura je hlavnou menou slovenská koruna; odo dňa zavedenia 

eura je hlavnou menou mena euro; 

 predo dňom zavedenia eura je informatívnou menou mena euro a odo dňa zavedenia 

eura je informatívnou menou slovenská koruna. 

Vo viacerých prípadoch bude duálne zobrazenie zabezpečené prostredníctvom tzv. konverznej 

tabuľky. V konverznej tabuľke budú zostupným alebo vzostupným spôsobom zobrazené všetky 

ceny ponúkaných výrobkov a služieb a to v oboch menách. Táto forma duálneho zobrazenia je 



použiteľná napríklad v katalógoch, ktorých tlač je časovo aj finančne náročná (cestovné 

kancelárie, obchodné spoločnosti predávajúce týmto spôsobom).  

K § 3: 

Vzhľadom na istú technickú náročnosť duálneho zobrazenia, vyhláška uvádza situácie, ktoré sú 

z duálneho zobrazovania z praktických dôvodov vyňaté. Ide o nasledovné: 

 ceny na tých cenovkách, ktoré sú umiestnené priamo na výrobkoch (okrem tých, ktoré sú 

predávané na množstvo). Na cenovkách týchto výrobkov  postačuje uviesť ceny 

v hlavnej, ich duálne zobrazenie však musí byť zabezpečené na  viditeľnom mieste 

v bezprostrednej blízkosti tohto výrobku; 

 jednotkové ceny na baleniach výrobkov, ktoré sú predávané na množstvo. Napríklad: 

syry, ktoré sú v predajniach nakrájané a zabalené do menších balení. To znamená, že na 

každom zabalenom a odmeranom množstve vzhľadom na výnimku v zmysle tejto 

vyhlášky, nenájdeme duálne zobrazenie, toto bude uvedené len za cenu za kilogram 

a umiestnené v blízkosti tohto druhu výrobku; 

 ceny zobrazované prostredníctvom digitálnych prostriedkov zobrazovania cien. Ak na 

týchto zariadeniach z technických dôvodov nie je možné zobraziť obe ceny, nájdeme tu 

len hlavnú menu. Sú to napríklad rôzne displeje (napríklad telefónne automaty), 

elektronické svetelné tabule, váhy v obchodných zariadeniach alebo snímače cien;  

 výnimkou z duálneho zobrazenia sú aj ceny uvedené na vratných obaloch; obe ceny musí 

obchodník umiestniť na viditeľnom mieste v bezprostrednej blízkosti príjmu týchto 

vratných obalov alebo ich výmeny  a musí takto umiestniť aj informáciu o  konverznom 

kurze. Z tejto výnimky vyplýva aj ďalšia, duálne zobrazenie nemusí byť ani na dokladoch, 

ktoré obchodník vydáva spotrebiteľovi pri manipulácii s týmito vratnými obalmi; 

 okruh výrobkov, ktoré sa predávajú so zľavou a tieto sú uvedené v rôznych 

propagačných materiáloch (letáky, pútače). Povinnosť zobrazenia duálnej ceny sa týka 

len výslednej platnej predajnej ceny, teda ceny po zľave. Povinnosť uvedenia 

konverzného kurzu sa nemení; 

 darčekové poukazy, kupóny alebo iné poukazy na tovary a služby, ktoré boli vydané pred 

vznikom povinnosti duálneho zobrazovania;  

 okruh elektronických komunikačných služieb – ceny, ktoré sú poskytované ako 

informatívne užívateľom (konečným) formou krátkych textových správ (SMS), 

prostredníctvom dialógového rozhrania pri službách IP TV v zmysle zákona o digitálnom 

vysielaní ako aj informácie o zostatkoch hodnoty kreditov predplatených elektronických 

služieb. Vo všetkých uvedených prípadoch postačuje poskytovateľovi služieb uviesť ceny 

v hlavnej mene; 



 podobné ustanovenie sa týka aj cien, ktoré sú poskytované ako informatívne 

prostredníctvom hlasovej informácie a 

 ceny služieb uvádzané v katalógoch cestovných kancelárií a cestovných agentúr ako aj 

v cenníkoch v katalógoch. 

K § 4: 

 V § 4 sú opísané pravidlá pre duálne zobrazovanie pri niektorých výrobkoch a službách. Ide 

o nasledovné: 

 jednotkové ceny za liter pohonných hmôt sa duálne zobrazia na výdajných stojanoch 

alebo v ich bezprostrednej blízkosti; 

 ceny výrobkov a služieb v katalógoch, ktoré boli vydané pred vznikom povinnosti 

duálneho zobrazovania, ale spotrebiteľ ich získal po vzniku povinnosti duálneho 

zobrazovania, sa využije forma konverznej tabuľky, ktorá bude vložená do tohto 

katalógu; ak boli katalógy vydané po vzniku povinnosti duálneho zobrazovania, obe ceny 

sa zobrazia prostredníctvom konverznej tabuľky, ktorá bude priamo súčasťou každého 

takéhoto katalógu; 

 ceny výrobkov a služieb v predajniach mäsa, mäsových výrobkov, cukrárenských a iných 

nestálych potravín ako aj v zariadeniach rýchleho stravovania sa duálne zobrazia 

v cenníku na viditeľnom a pre zákazníka dobre prístupnom mieste; 

 ceny výrobkov a služieb, ktoré sa predávajú prostredníctvom predajných automatov ako 

aj cestovné lístky verejnej hromadnej dopravy, ktoré sa predávajú prostredníctvom 

špeciálnych zariadení (predajných automatov), sa duálne zobrazia v cenníku, 

umiestnenom na týchto automatoch, prípadne v ich bezprostrednej blízkosti; 

 rovnako ceny periodických aj neperiodických publikácií sa duálne zobrazia v cenníku 

umiestnenom na viditeľnom a dobre prístupnom mieste priamo v predajni; 

 ceny výrobkov alebo služieb, ktoré predáva predávajú v malých prevádzkach (so 

zamestnávaním päť alebo menej zamestnancov), sa duálne zobrazia v cenníku 

umiestnenom na viditeľnom a dobre prístupnom mieste v predajni; 

 pokiaľ ide o ceny za služby poskytované prostredníctvom verejných telefónnych 

automatov, tieto sa uvedú v oboch menách na bezplatnom zákazníckom telefónnom čísle 

s nepretržitou prevádzkou. Toto číslo bude zobrazené na displejoch verejných 

telefónnych automatov alebo v ich bezprostrednej blízkosti. 

K § 5: 

Významný je § 5 vo vzťahu k zaokrúhľovaniu jednotkových cien elektronických komunikačných 

služieb. Tieto sa budú na základe sekundovej tarifikácie za prevolané sekundy v eurách 

zaokrúhľovať matematicky najmenej na štyri desatinné miesta. 



Jednotkové ceny vodného a stočného, jednotkové ceny tepla a elektriny a plynu v eurách sa 

zaokrúhľujú matematicky najmenej na štyri desatinné miesta. 

 

 


