= Sk
1 € 260
,1

eure

30

Desať bodov
o
1. DEŇ ZAVEDENIA EURA – 1. 1. 2009
2. EURO JE PRÍLEŽITOSŤ
€
€
€
€
€

silná mena uznávaná všade vo svete
stabilná ekonomika
vyšší hospodársky rast a životná úroveň
vyšší rast miezd, dôchodkov a zamestnanosti
lacnejšie a jednoduchšie cestovanie
a práca v zahraničí
€ jednoduchšie podnikanie a obchod
€ silnejšia európska identita

3. KONVERZNÝ KURZ
Rada Európskej únie určila konverzný kurz 8. 7. 2008.
Týmto kurzom sa 1. 1. 2009 prepočítajú všetky hodnoty
v korunách na eurá – ceny v obchodoch, mzdy, dôchodky,
sociálne dávky a bankové účty. Do konca roka 2008 sa
konverzný kurz využíva na duálne zobrazovanie.

4. VÝMENA PEŇAZÍ
Do 16. januára 2009 budeme môcť platiť v hotovosti korunami aj eurami. Obchody však budú vydávať iba eurá. Po
tomto termíne si budeme môcť peniaze bezplatne vymeniť:
• v bankách – mince do 30. 6. 2009,
bankovky do 31. 12. 2009,
• v Národnej banke Slovenska – mince do 31. 12. 2013,
bankovky neobmedzene.
Hladkému prechodu na euro môžeme pomôcť, ak si úspory
vopred uložíme na účet do banky, kde sa koruny zmenia
na eurá automaticky a bez akýchkoľvek poplatkov.
Štartovacie balíčky eurových mincí v hodnote 500 Sk
(16,60 €) si budeme môcť kúpiť v bankách a na poštách
v decembri 2008.

5. EUROVÉ BANKOVKY
Eurových bankoviek je sedem. Každá eurová bankovka
predstavuje jeden architektonický štýl. Tematicky sú
tieto slohy znázornené pomocou prvkov okien, brán
a mostov ako symbolov európskeho ducha otvorenosti
a spolupráce. Bankovky sú v celej eurozóne rovnaké.
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6. EUROVÉ MINCE
Eurových mincí je osem. Majú jednu stranu spoločnú a druhú národnú, podľa toho, ktorá
krajina mincu vydala. Všetky mince platia v každej krajine eurozóny. Na slovenských
eurových minciach bude dvojkríž na trojvrší, Bratislavský hrad a Kriváň.

7. DUÁLNE ZOBRAZOVANIE CIEN
Znamená zobrazenie hodnôt v korunách aj v eurách súčasne. Povinné dvojaké
zobrazovanie cien sa začalo v auguste 2008 a potrvá ešte 12 mesiacov po zavedení
eura.

8. MZDY, DÔCHODKY, SOCIÁLNE DÁVKY
Zamestnávatelia prepočítajú dohodnuté mzdy na eurá a zaokrúhlia ich na najbližší
eurocent. Podobne Sociálna poisťovňa alebo úrady práce prepočítajú na eurá dôchodky
a sociálne dávky – o prepočet netreba žiadať. Dôchodky a sociálne dávky sa budú
zaokrúhľovať vždy smerom nahor – v prospech občana.

9. EURO NIE JE DÔVODOM NA ZVYŠOVANIE CIEN
Výmena korún za eurá je technická zmena, pri ktorej sa všetky
finančné údaje prepočítajú konverzným kurzom. Samotný
prepočet korún na eurá nie je dôvodom na zvyšovanie cien.
Určitý nárast cien by však mohol byť spojený so zaokrúhľovaním.
Zaokrúhľovať sa bude podľa matematických pravidiel na dve desatinné miesta a vplyv na
cenovú hladinu bude zanedbateľný. Pre proces zavedenia eura je vypracovaný podrobný
systém ochrany spotrebiteľa. Obchodníci, ktorí sa zaviazali nezvyšovať ceny v dôsledku
prechodu na euro, sú označení logom etického kódexu.

10. ĎALŠIE INFORMÁCIE O EURE:

www.euromena.sk
Bezplatná Euro Info linka: 0800 103 104
© Národná banka Slovenska
september 2008
www.nbs.sk
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