Nie je minca ako minca

Výhody zavedenia eura:

V peňaženkách budeme nosiť viac mincí – osem nominálnych
hodnôt namiesto piatich. Ešte dôležitejšie ale bude, že eurové
mince budú mať aj vyššiu hodnotu ako majú súčasné korunové
mince. Predstavte si napríklad nákup v bežných potravinách.
Dnes by ste tam za dve koruny kúpili napríklad škatuľku zápaliek. Za dvojeurovú mincu si však kúpite 5 – 6 jogurtov alebo
dva pecne chleba. Takže bude platiť: Každý cent sa počíta!

€ Jednoduchšie cestovanie
Pri ceste do krajín eurozóny sa nebudeme musieť zastavovať
nielen na hraniciach, ale ani v zmenárňach. A pri ceste kamkoľvek vo svete si euro ako svetovú menu vymeníme za domácu menu v ktorejkoľvek banke.

Spolu 18,50 Sk

Spolu približne 137,50 Sk

*

Čo s korunami?
Ak nám zostanú po 31. decembri 2008 doma slovenské koruny,
budeme ich môcť minúť počas duálneho obehu (do 16. januára
2009), alebo vymeniť za eurá v bankách alebo v Národnej banke
Slovenska. V bežných prípadoch bude výmena zadarmo. Banka
si od klienta môže vypýtať poplatok, len ak si bude chcieť naraz
vymeniť viac ako 100 kusov bankoviek alebo mincí. Banky budú
zamieňať korunové mince za eurá do 30. júna 2009 a bankovky
ešte ďalších šesť mesiacov. Národná banka Slovenska bude korunové mince zamieňať päť rokov, teda do 31. decembra 2013
a bankovky a pamätné mince bez časového obmedzenia.
Výmena
Banky
Národná banka Slovenska

mincí
30. 6. 2009
31. 12. 2013

bankoviek
31. 12. 2009
bez obmedzenia

*Pri prepočte je použitý kurz 35,4424 Sk za 1 euro, čo je hodnota centrálnej parity v ERM II k aprílu 2008.

€ Ľahšie porovnávanie cien
Po zavedení eura bude veľmi jednoduché porovnať si ceny
obchodníkov u nás a v krajinách eurozóny a nakupovať napr.
oblečenie, autá a elektroniku tam, kde je to výhodnejšie. Táto
ľahká porovnateľnosť cien bude podporovať konkurenciu
a prispievať k udržiavaniu nízkych cien.
€ Stabilná ekonomika
Euro ako silná svetová mena prináša so sebou väčšiu hospodársku stabilitu – stabilný vývoj inﬂácie a úrokových sadzieb,
stabilný vývoj kurzu, čo znižuje riziká a neistoty v plánovaní
podnikov, ale i bežných občanov. Pre Slovensko, ktorého ekonomika je závislá od dovozu surovín a vývozu tovarov, pričom
obchodovanie s krajinami eurozóny tvorí približne polovicu
zahraničného obchodu, bude prijatie eura silnou stabilizačnou „kotvou“.
€ Rast životnej úrovne
Euro je zárukou stabilného podnikateľského prostredia, čo
spolu s odstránením veľkej časti kurzového rizika a transakčných nákladov znamená pre podniky možnosť upevňovať
a rozširovať svoje aktivity. Prosperujúce podniky prispievajú
k hospodárskemu rastu celej krajiny, rastu miezd a vytváraniu nových pracovných príležitostí, čo vedie k rastu životnej
úrovne.
€ Euro je symbolom európskej identity
Prijatie eura na Slovensku bude posledným krokom k úplnej
integrácii našej krajiny do Európskej únie.
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Slovensko sa v máji 2004 stalo členom Európskej únie. Naša krajina sa vstupom do EÚ zaviazala, že po splnení nevyhnutných,
tzv. maastrichtských, kritérií sa stane členom eurozóny a zavedie jednotnú európsku menu euro. Prijatie eura u nás očakávame 1. januára 2009. Euro podporí zahraničný obchod a posilní
atraktivitu Slovenska pre zahraničné investície, čo prinesie rýchlejší rast hospodárstva a životnej úrovne obyvateľstva.

Tovar jednotlivo
jogurt
chlieb
mlieko
Celý nákup

Konverzný kurz bude stanovený ako koeﬁcient so šiestimi číslicami v tvare 1 euro = XX,XXXX Sk. Tento kurz sa nebude môcť skrátiť
ani zaokrúhľovať. Na výpočet ceny v eurách sa musí použiť celý
a až výsledná cena sa zaokrúhli na najbližší eurocent. Pri súčte
viacerých položiek sa zaokrúhli až konečná suma. Podobný postup už na Slovensku poznáme. Po zrušení 10- a 20-halierových
mincí sa výsledná suma zaokrúhľuje na najbližších 50 halierov.

17. január

Bude platiť jediný kurz
1. január

2009
August

2008
2008
Určenie konverzného
kurzu

od 1. januára 2009. Návrh na hodnotu konverzného kurzu podá
Európska komisia a Rada Európskej únie ho prekonzultuje s Európskou centrálnou bankou. Musia s ním súhlasiť všetky štáty
eurozóny a Slovensko.

Aby sme boli na novú menu pripravení
V tom, aby sme boli na novú menu pripravení, nám pomôže predovšetkým duálne zobrazovanie cien. Znamená to, že ceny budú
uvádzané súčasne v slovenských korunách a aj v eurách. Duálne
zobrazovanie cien bude povinné od augusta 2008 do decembra
2009, čo je dostatočne dlhý čas na to, aby sme si zvykli na ceny
v eurách. Ešte pred zavedením eura, v decembri 2008, sa budú
predávať aj tzv. štartovacie balíčky, ktoré budú obsahovať eurové mince v hodnote 500 korún. Tie nám pomôžu oboznámiť sa
s eurom a ľahšie zvládnuť prvé dni s novou menou.
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Cena v €
0,37 €
0,97 €
0,76 €
2,09 €

Zaokrúhľovanie cien

Euro príde na Slovensko podľa scenára „veľký tresk“ (Big Bang).
Znamená to, že začne naraz platiť v hotovostnom aj bezhotovostnom obehu – pri platbách v obchodoch aj pri prevodoch
na bankových účtoch. Od 1. do 16. januára 2009 sa bude môcť
v hotovosti popri eurách platiť aj korunami. Aj v tomto krátkom
období sa však bude vydávať už len v eurách.

Júl

Prepočet*
0,3668
0,9734
0,7562
2,0879

*Pri prepočte je použitý kurz 35,4424 Sk za 1 euro, čo je hodnota centrálnej parity v ERM II k aprílu 2008.

Nový Rok 2009 – Euro, vitaj!

Všetky korunové hodnoty sa budú môcť prepočítavať na eurá
len na základe jediného, tzv. konverzného kurzu. Určí ho Rada
Európskej únie pravdepodobne v júli 2008, hoci platiť začne až

Cena v Sk
13,00 Sk
34,50 Sk
26,80 Sk
74,00 Sk

Plánované zavedenie
eura na Slovensku

Začiatok duálneho
zobrazovania cien

Banky a bankomaty
Všetky korunové úspory, ktoré majú ľudia v bankách, sa k 1. januáru 2009 prepočítajú presne konverzným kurzom na eurá.
Prepočet bude automatický, klient nebude musieť navštíviť
banku, ani za tento úkon platiť. Bude to najjednoduchší spôsob výmeny korún za eurá. Aj skúsenosti krajín, ktoré už euro
zaviedli ukazujú, že prebytočnú hotovosť je dobré vložiť na svoj
účet v banke. Väčšina bankomatov bude mať len krátku technickú prestávku počas silvestrovskej noci a ráno si už budete môcť na svoju platobnú kartu vybrať eurá. Najmenšia bankovka, ktorá sa z bankomatov bude dať vybrať,
bude desať eur.

2009

Skončenie platnosti
slovenskej koruny

31. december

2009

Koniec duálneho
zobrazovania cien

Zavedenie eura nesmie ľudí poškodiť. Poplatky a dane, ktoré
budú ľudia platiť štátu, sa preto budú zaokrúhľovať smerom nadol a platby občanom od štátu sa budú zaokrúhľovať smerom
nahor. Zvýšiť dôveru ľudí voči novej mene by mal pomôcť aj tzv.
etický kódex podnikateľov. Jeho súčasťou je napríklad zásada nezneužiť zavedenie eura na neodôvodnené zvyšovanie cien, a to
znamená aj správne zaokrúhľovanie cien v eurách.

Kontrola
Správne uvádzanie duálnych cien budú kontrolovať
inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie. Okrem SOI
budú na duálne cenovky dohliadať aj mestá a obce,
ktoré majú túto povinnosť napríklad na trhoviskách.
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