
EURO A OBČANIA 
 
 
1) Čo je euro ? 
Euro je spoločná mena tých krajín Európskej únie, ktoré sú platnými členmi Hospodárskej menovej únie. 
2) V  ktorých krajinách sa dá platiť eurom ? 
Euro je v súčasnosti národnou menou v 15 krajinách eurozóny : Belgicko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, 
Holandsko, Írsko, Luxembursko, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Španielsko, Taliansko, Slovinsko, Cyprus 
a Malta. 
3) Kto a kedy určí konverzný kurz ? 
Konverzný kurz určí Rada EÚ pravdepodobne v júni – júli 2008. S výškou konverzného kurzu musia súhlasiť 
všetky krajiny eurozóny a aj  Slovensko. Konverzný kurz bude stanovený ako koeficient so 6 platnými 
číslicami. Bude vyjadrovať ekvivalent jedného eura v korunách , teda 1 EUR = XX,XXXX   SKK . 
4) Ako sa majú občania pripraviť na zavedenie eura ? 
Občania nemajú pred zavedením eura nijaké konkrétne úlohy. Môžu však  pomôcť hladkému prechodu na euro, 
ak si vopred do bánk uložia prebytočnú hotovosť, budú upozorňovať na neopodstatnené zvýšenie cien po 
zavedení eura a tiež ak budú v obchodoch a bankách po prechode na euro trpezliví a tolerantní. 
5) Čo je duálne ( dvojaké ) zobrazovanie cien ? 
Duálne zobrazovanie cien znamená vyjadrovanie peňažných hodnôt v korunách aj v eure súčasne. Duálne 
zobrazovanie cien bude povinné  jeden mesiac po stanovení  konverzného kurzu, pravdepodobne od júla – 
augusta 2008.  Táto povinnosť potrvá 12 mesiacov po zavedení eura. 
6) Akým spôsobom sa začne používať euro ? 
Euro sa zavedie  1. januára 2009 systémom „veľký tresk“, t.z. súčasne do bezhotovostného aj hotovostného 
styku bez prechodného obdobia. Zákonným platidlom na území SR sa od 1.1.2009 stane euro. 
7) Čo je krátky duálny hotovostný obeh? 
Duálny obeh, t. j. možnosť súčasného používania slovenských aj eurových bankoviek a mincí, bude trvať od 
1.1.2009 do 16.1.2009. Po skončení duálneho obehu sa slovenské koruny   nebudú môcť používať. 
8) Aké budú pravidlá zaokrúhľovania ? 
Peňažné sumy, ktoré boli stanovené v korunách  ale majú byť zaplatené v eurách, sa zaokrúhlia na najbližší 
eurocent. Zaokrúhli sa konečná hodnota, nie čiastkové položky. Pri prepočte korunových hodnôt na eurá nesmú 
byť účtované žiadne poplatky.  
9) Čo znamená zásada nepoškodiť občana ?  
Zavedenie eura nesmie poškodiť občanov a spotrebiteľov. Uskutočnia sa všetky kroky, aby zavedenie eura 
nebolo zneužité na zvýšenie cien. Zásada nepoškodiť občana  bude platiť pri platbách  vo vzťahu občan – 
verejná správa. Platby v prospech občana sa budú zaokrúhľovať na 10 eurocentov nahor, platby v prospech 
verejnej správy  na 10 eurocentov nadol. 
10) Dokedy bude trvať výmena korún ? 
Po skončení duálneho obehu ( 16.1.2009 ) bude možné bezplatne vymeniť korunové bankovky za eurá  do konca  
roka 2009 a mince do konca júna 2009. Národná banka Slovenska bude vymieňať bezplatne bankovky bez 
časového obmedzenia a mince  5 rokov po zavedení eura. 
11) Ovplyvní zavedenie eura  platnosť zmlúv ? 
Zavedenie eura  neovplyvní  platnosť zmlúv  a iných právnych  nástrojov. Hodnoty v korunách sa budú 
považovať za hodnoty v eurách prepočítané  podľa konverzného kurzu. 
12) V akých hodnotách  sú stanovené eurové bankovky a mince ? 
Sedem bankoviek má hodnotu : 500,200,100,50,20,10,5 eúr. 
Osem mincí  má hodnotu :  2 eurá, 1 euro  a 50,20,10,5,2,1, centov. 
Jedno euro má 100 centov. 
13) Ako sa budú môcť používať eurobankovky  a euromince ? 
Všetky eurobankovky sú jednotné na celom území  eurozóny. Euromince  sa líšia svojou rubovou stranou, každá 
krajina si uplatnila  svoje národné motívy. Všetky mince, bez ohľadu na rubovú stranu, sú rovnako platné vo 
všetkých  krajinách eurozóny. 
14) Aký je rozdiel medzi EUR a eurá ? 
Vzťah medzi slovami EUR a euro je podobný ako medzi slovami SKK a koruna, USD a dolár.... EUR je teda 
medzinárodne  používaný kód meny, ktorej názov je  euro.      
15) Aké sú výhody zavedenia eura ? 
Euro by malo priniesť výhody v podobe vyššieho ekonomického rastu a rýchlejšieho priblíženia k ekonomickej 
úrovni  vyspelých krajín. Následne by sa tento trend mal premietať do rýchlejšieho rastu miezd, dôchodkov, 
sociálnych dávok a pod. Proces vyrovnávanie úrovne členských krajín EÚ bude však pravdepodobne 
dlhodobejší.     
 


