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1. Zhodnotenie obdobia od 1. januára 2008 do 30. júna 2008
z makroekonomického hľadiska
Prípravy na zavedenie eura a plnenie úloh Národného plánu zavedenia eura v Slovenskej
republike postupujú podľa harmonogramu tak, aby bolo možné prijať spoločnú európsku
menu euro k 1. januáru 2009. Vláda Slovenskej republiky (SR) potvrdila záväzok prijať euro
v roku 2009 aj vo svojom programovom vyhlásení, v ktorom sa zaviazala úzko koordinovať
svoje politiky v oblasti hospodárstva, financií, rozpočtu, daní, dotácií, cien, podpory investícií
a v ďalších ekonomických oblastiach, ako aj koordinovať štruktúru a objem verejných
príjmov a výdavkov s menovou politikou Národnej banky Slovenska (NBS).
Pred vstupom do eurozóny musela Slovenská republika, ako každý iný štát Európskej únie
(EÚ) mimo eurozóny, splniť konvergenčné kritériá – takzvané maastrichtské kritériá.
Európska komisia vo svojej hodnotiacej Konvergenčnej správe zo dňa 7.mája 2008 oficiálne
konštatovala, že SR plní všetky maastrichtské kritériá na udržateľnej úrovni. Súčasne
predložila svoje pozitívne hodnotenie Rade EÚ s odporúčaním na vyňatie SR z procedúry
nadmerného deficitu. Následne podal v máji súhlasné vyjadrenie aj Európsky parlament.
Prehľad plnenia kritérií v čase hodnotenia Európskou komisiou a aktuálny stav
Referenčná
Oblasť
Kritérium
Stav plnenia v SR
hodnota
Verejné
Schodok rozpočtu verejnej správy vyjadrený v
2,2 % HDP*
financie
metodike ESA 95 nesmie presiahnuť 3 % hrubého
3%
(podľa aprílovej
domáceho produktu (HDP).
notifikácie za rok 2007)
2,0 %*
(odhad na rok 2008)
Hrubý verejný dlh nesmie presiahnuť 60 % HDP.
60 %
29,4 %
(podľa aprílovej
notifikácie k 31.12.
2007)
Inflačné
Priemerná inflácia za posledných 12 mesiacov,
kritérium
meraná
podľa
harmonizovaného
indexu
3,41 %
2,36 %
spotrebiteľských cien (HICP), nesmie presiahnuť (apríl 2008)
(apríl 2008)
priemer troch krajín EÚ s najlepšími výsledkami v
3,52 %
2,56 %
oblasti cenovej stability o viac ako 1,5 (máj 2008)
(máj 2008)
percentuálneho bodu.
Stabilita
Priemer trhových úrokových sadzieb dlhodobých
dlhodobých
vládnych alebo obdobných dlhopisov nesmie
6,47 %
4,54 %
úrokových
presiahnuť priemer troch krajín EÚ s najlepšími (apríl 2008)
(apríl 2008)
sadzieb
výsledkami v oblasti cenovej stability o viac ako
6,48 %
4,55 %
dva percentuálne body.
(máj 2008)
(máj 2008)
Stabilita
výmenného
kurzu

Dva roky pred hodnotením musí byť slovenská
koruna zapojená do mechanizmu výmenných
kurzov (ERM II). Počas tohto obdobia nesmie
Slovenská republika korunu jednostranne
devalvovať, slovenská koruna nesmie vybočiť z
dohodnutého fluktuačného pásma, slovenská
koruna sa musí pohybovať blízko centrálnej parity
a pri vývoji kurzu sa nesmú vyskytnúť vážne
napätia.

Slovenská koruna vstúpila do ERM II
v novembri 2005;
centrálna parita sa 1. raz revalvovala
k 19. marcu 2007 a 2. raz k 29. máju
2008; kurz sa po celý čas pohybuje
bezpečne v povolených pásmach okolo
aktuálnej centrálnej parity

* vrátane nákladov spojených so zavedením II. piliera do povinného dôchodkového systému
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Slovenská republika splnila všetky kritériá v čase hodnotenia Európskou komisiou, a plní ich
permanentne aj v ďalšom období.
Kritérium stability kurzu začala SR oficiálne plniť vstupom do kurzového režimu ERM II.
Kurzová stabilita je podľa definície maastrichtského kritéria podmienená účasťou slovenskej
koruny v Mechanizme výmenných kurzov (ERM II) minimálne dva roky, pričom pobyt SR
v ERM II už presiahol dva roky bez vybočenia z povoleného fluktuačného pásma. Rast
produktivity a potenciálu slovenskej ekonomiky sa premietol do posilnenia rovnovážneho
reálneho kurzu, a preto Slovenská republika požiadala o opätovnú zmenu centrálnej parity.
Centrálna parita bola k 29. máju 2008 revalvovaná celkovo druhýkrát, a to z úrovne 35,4424
SKK/EUR na 30,1260 SKK/EUR.
Kritérium stability dlhodobých úrokových sadzieb je plnené dlhodobo a s výraznou
rezervou. V čase hodnotenia Európskou komisiou dosiahol na Slovensku 12 mesačný priemer
úrokových sadzieb dlhodobých vládnych dlhopisov 4,54%, čo bolo takmer o 2 percentuálne
body menej ako bola referenčná hodnota. Tá dosiahla v apríli hodnotu 6,47%.
Nominálne inflačné kritérium plní SR od augusta 2007. Pri hodnotení Európskou komisiou
dosiahol na Slovensku 12-mesačný priemer HICP inflácie hodnotu 2,36%. Referenčná
hodnota, ktorá bola určovaná Holandskom, Maltou a Dánskom, dosiahla 3,41%. SR tak
splnila maastrichtské inflačné kritérium s rezervou 1,05 percentuálneho bodu. Európska
komisia vo svojej správe konštatovala, že nominálne inflačné kritérium Slovensko splnilo
udržateľným spôsobom, t.j. Slovensko bude schopné plniť kritérium aj po vstupe do eurozóny
pri pôsobení jednotnej menovej politiky Európskej centrálnej banky (ECB).
Na základe údajov z notifikácie deficitu a dlhu Eurostatu k 1.4.2008 deficit verejnej správy
v roku 2007 dosiahol úroveň 2,2% HDP a hrubý dlh verejnej správy ku koncu roku 2007
dosiahol 29,4% HDP. To znamená, že sa vytvorili základné predpoklady pre plnenie
maastrichtského kritéria hospodárenia verejnej správy.
Zo strednodobého hľadiska je kľúčovým faktorom udržateľnosť plnenia tohto kritéria. Tento
fakt je zohľadnený v záväzku vlády pokračovať v konsolidácii verejných financií aj
v nasledujúcich rokoch. V rámci návrhu Východísk rozpočtu verejnej správy na roky 20092011 došlo k sprísneniu fiškálnych cieľov v porovnaní s predchádzajúcim trojročným
rozpočtom. Na rok 2008 je cieľom dosiahnuť deficit verejnej správy vo výške 2,0% HDP,
v roku 2009 je to 1,7% HDP, v roku 2010 sa potvrdzuje úroveň 0,8% HDP a v roku 2011 sa
predpokladá vyrovnané hospodárenie. Hrubý dlh verejnej správy by do roku 2011 mal
poklesnúť na úroveň približne 25% HDP. Sprísnenie cieľov je reakciou na hodnotenie
Konvergenčného programu SR 2007 zo strany Európskej komisie, ktorá odporučila využiť
vysoký ekonomický rast na urýchlenie fiškálnej konsolidácie.
Na základe uvedených skutočností Rada EÚ pre ekonomické a finančné záležitosti (ECOFIN)
schválila dňa 3.6.2008 zrušenie procedúry nadmerného deficitu, čím Slovensko splnilo
maastrichtské kritérium hospodárenia verejnej správy. Dňa 8. júla urobila Rada svoje
posledné vyhlásenie o Slovensku v danej veci – oznámila konverzný kurz pre SR, ktorým sa
slovenská koruna 1.1.2009 bude prepočítavať na jednotnú menu euro. Následne bolo dňa
24.7.2008 v Úradnom vestníku Európskej únie oficiálne vyhlásené nariadenie Rady (ES) č.
694/2008 z 8. júla 2008 o konverznom kurze eura voči slovenskej korune, ktorým sa mení
a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2866/98, pokiaľ ide o prevodný kurz euro pre Slovensko.
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2. Stav plnenia úloh z Národného plánu zavedenia eura v SR
V nadväznosti na aktualizovaný Národný plán zavedenia eura v Slovenskej republike z marca
2007 a z apríla 2008 sa v prvom polroku 2008 výrazne zintenzívnili práce na prípravách SR
vstúpiť do eurozóny. Vláda SR schválila 15. augusta 2007 uznesením č. 702/2007 Akčný
plán intenzifikácie konzultácií s inštitúciami EÚ a vybranými členskými krajinami EÚ s
cieľom zavedenia eura v SR k 1. januáru 2009. Na jeho základe SR uskutočňuje aktivity na
expertnej aj na politickej úrovni s cieľom dosiahnuť lepšie vzájomné porozumenie
s inštitúciami EÚ pred hodnotením pripravenosti SR na vstup do eurozóny.
Z hľadiska pripravenosti legislatívneho rámca SR na zavedenie eura bolo kľúčové schválenie
zákona č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „generálny zákon“) v Národnej rade Slovenskej
republiky (NR SR) dňa 28. novembra 2007 s účinnosťou od 1. januára 2008, okrem
niektorých ustanovení sprievodných noviel uvedených v ďalších článkoch, s účinnosťou ku
dňu zavedenia meny euro v Slovenskej republike. Obsahom zákona sú ustanovenia
o základných zásadách a princípoch prechodu slovenskej meny na menu euro, o postupe pri
hotovostnom a bezhotovostnom obehu peňažných prostriedkov, povinnosť duálneho
zobrazovania cien, ustanovenia o premene menovitých hodnôt základných imaní a cenných
papierov, ako aj ustanovenia o dohľade nad dodržiavaním povinností a pravidiel pri prechode
zo slovenskej meny na menu euro.
Plnenie maastrichtských kritérií európske inštitúcie posudzovali na základe fiškálnej
notifikácie o deficite a dlhu, predloženého Konvergenčného programu SR na roky 2007 –
2010 (konvergenčný program) a jarnej prognózy Európskej komisie. V nadväznosti na
parlamentom schválený zákon o štátnom rozpočte na roky 2008 – 2010 v decembri 2007
Slovensko v konvergenčnom programe deklaruje splnenie maastrichtských kritérií, a tým aj
pripravenosť slovenskej ekonomiky pripojiť sa k ekonomikám eurozóny od roku 2009.
Konvergenčný program, schválený uznesením vlády SR č. 991/2007 zo dňa 21. novembra
2007, prezentoval predseda vlády SR spoločne s guvernérom NBS a ministrom financií SR
predsedovi Európskej komisie José Manuel Barrosovi a eurokomisárovi pre hospodárske
a menové záležitosti Joaquínovi Almuniovi 3. decembra 2007, aby tým potvrdil deklarované
záväzky.
Európska komisia vo svojej konvergenčnej správe hodnotiacej pripravenosť krajiny na
zavedenie spoločnej meny euro odporučila 7. mája 2008 prijať Slovensko k 1. januáru 2009
do eurozóny. Na základe hodnotenia pokroku Slovenskej republiky pri napĺňaní
požadovaných konvergenčných kritérií a zohľadňujúc vyjadrenie Európskej centrálnej banky
dospela Európska komisia k záveru, že národná legislatíva SR, vrátane štatútu Národnej
banky Slovenska, je v súlade so stanovenými požiadavkami a taktiež oficiálne konštatovala,
že Slovenská republika plní všetky maastrichtské kritériá na udržateľnej úrovni. Súčasne
predložila svoje pozitívne hodnotenie Rade EÚ s odporúčaním na vyňatie SR z procedúry
nadmerného deficitu. Následne podal v máji 2008 súhlasné vyjadrenie aj Európsky parlament.
Zavedenie spoločnej meny euro schválili 19. júna 2008 predsedovia vlád a prezidenti krajín
Európskej únie na summite Európskej rady v Bruseli. Posledným krokom v procedúre
zavedenia meny euro v Slovenskej republike bolo stanovenie konverzného kurzu, o ktorom 8.
júla 2008 rozhodla Rada ministrov financií členských štátov EÚ (ECOFIN). Následne bolo
dňa 24.7.2008 v Úradnom vestníku Európskej únie oficiálne vyhlásené nariadenie Rady (ES)
č. 694/2008 z 8. júla 2008 o konverznom kurze eura voči slovenskej korune, ktorým sa mení
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a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2866/98, pokiaľ ide o prevodný kurz euro pre Slovensko. Tento
deň je smerodajný hlavne pre začiatok obdobia povinného duálneho zobrazovania cien,
platieb a iných hodnôt zároveň v slovenských korunách a eurách dňa 24.8.2008, t. j. presne
jeden mesiac po dni vyhlásenia nariadenia Rady (ES) o konverznom kurze v Úradnom
vestníku EÚ (v súlade so zákonom č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej
republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
Pre úspešné zavedenie eura v SR je nevyhnutné, aby malo obyvateľstvo dostatok informácií
o celom procese. V druhom polroku 2007 vláda SR schválila uznesením vlády SR č.892/2007
zo 17. októbra 2007 Komunikačnú stratégiu o zavedení eura v Slovenskej republike, ktorá
sumarizuje súčasné poznatky a plány na komunikačné aktivity o zavedení eura. Sú v nej
opísané princípy kampane, jej hlavné posolstvá, cieľové skupiny, časový plán kampane
a osobitne sú opísané stratégie na informovanie citlivých cieľových skupín. Okrem toho bol
úspešne zavŕšený proces výberového konania na komunikačnú agentúru, ktorá bude
realizovať hlavnú kampaň zameranú na zlepšenie informovanosti občanov o procese
zavedenia eura. Súčasťou tejto kampane je aj sprevádzkovaná internetová stránka
www.euromena.sk, na vytvorenie a prevádzku ktorej bol takisto vo výberovom konaní
vybraný úspešný uchádzač.
Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) začalo od začiatku júla 2008 s informačnou
kampaňou k zavedeniu eura na Slovensku.
ZMOS v súvislosti so zavedením eura zriadil monitorovací výbor, ktorý sa pravidelne schádza
na stretnutiach. Plánuje tiež vydať druhú časť publikácie Samospráva a euro. V informačnej
kampani sa distribuujú v spolupráci s Národnou bankou Slovenska a Ministerstvom financií
SR rôzne propagačné materiály a bulletiny.
Celkovo bude najintenzívnejšia časť informačnej kampane v súvislosti so zavedením meny
euro prebiehať v období od augusta 2008 až do 1. januára 2009.
Na ministerstve financií vznikol v auguste 2007 Eurovýbor. Jeho cieľom bolo vzájomné
informovanie, koordinácia a rozhodovanie najvyšších predstaviteľov Ministerstva financií SR
(MF SR) a NBS o kľúčových problémoch v procese prijímania eura. Členmi výboru sú
minister financií, guvernér NBS, štátni tajomníci MF SR, viceguvernér NBS a hlavní
ekonómovia oboch inštitúcií. Po obsahovej stránke bol výbor zameraný predovšetkým na
makroekonomické aspekty v procese prijímania eura, teda na splnenie maastrichtských
konvergenčných kritérií udržateľným spôsobom. Výbor zasadal v roku 2007 celkovo
štyrikrát. Agendu zasadnutí tvorili prevažne otázky splnenia inflačného kritéria (vývoj cien
ropy, potravín, úpravy regulovaných cien), rozpočtového kritéria (odhad deficitu verejnej
správy), príprava dokumentov o udržateľnosti splnenia kritérií a konveregenčného programu
a koordinácia technických diskusií zástupcov MF SR a NBS s predstaviteľmi Európskej
komisie o plnení konvergenčných kritérií. V roku 2008 zasadal výbor jedenkrát, a to 5.
februára. Na zasadaní sa preberala mesačna správa o inflácii a kurze a príprava žiadosti
o vypracovanie Konvergenčnej správy. Po splnení maastrichtských konvergenčných kritérií
v máji 2008 bola oficiálna činnosť Eurovýboru ukončená.
Najvyšším riadiacim a koordinačným orgánom pri príprave na zavedenie eura je Národný
koordinačný výbor pre zavedenie eura (NKV), ktorý sa v druhom polroku 2007 stretol
dvakrát a v prvom polroku 2008 jedenkrát 18. marca 2008. Najdôležitejšími otázkami,
ktorými sa NKV v prvom polroku 2008 zaoberal, bolo plnenie maastrichtských kritérií,
aktualizácia Národného plánu zavedenia eura v SR (najvýznamnejšie zmeny v rámci
poslednej aktualizácie sú príprava, výroba a distribúcia štartovacích balíčkov na
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predzásobenie obyvateľstva eurovým obeživom a začlenenie Pracovného výboru pre
informatiku a štatistiku ako podvýboru pod Pracovný výbor pre verejnú správu v gescii MF
SR), zriadenie štábu krízovej komunikácie a vypracovanie manuálu krízovej komunikácie,
ktorý o.i. identifikuje potenciálne riziká/krízy v procese zavádzania eura, a vytvorenie
viacerých sekundárnych právnych noriem v súvislosti so zavedením meny euro (pre oblasť
vykazovania, prepočtu a zaokrúhľovania peňažných súm, pre oblasť duálneho zobrazovania
v súvislosti s ochranou spotrebiteľov, v súvislosti s finančným trhom a službami finančných
inštitúcií v oblasti bankovníctva, kapitálového trhu, poisťovníctva a dôchodkového sporenia.
Pripravuje sa vyhláška NBS pre oblasť cenných papierov a zrušení meny slovenská koruna
a vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR o zaokrúhľovaní).
Na základe odporúčania Európskej komisie (EK) NKV bola do aktualizácie Národného plánu
zavedenia eura v SR zapracovaná výroba a distribúcia štartovacích balíčkov pre obyvateľstvo.
Okrem toho MF SR a NBS zabezpečia potrebné organizačno – technické a právne úkony
súvisiace s výrobou, distribúciou a predajom štartovacích balíčkov občanom SR. NKV na
svojom poslednom stretnutí zriadil Štáb krízovej komunikácie, ktorý bude mať za úlohu
v krízových situáciách komunikovať s verejnosťou v zložení: minister financií SR, guvernér
NBS, splnomocnenec vlády SR pre zavedenie eura, minister vnútra SR a prezidentka
Slovenskej bankovej asociácie.
Za organizačno – technickú stránku pripravenosti na zavedenie eura a činnosť NKV
a pracovných výborov zodpovedá splnomocnenec vlády SR pre zavedenie eura. Na nižšej
riadiacej úrovni v súčasnosti pôsobí päť pracovných výborov:
Pracovný výbor pre verejnú správu (v gescii Ministerstva financií SR, do tohto výboru bol
na základe poslednej aktualizácie Národného plánu zavedenia eura v SR z 16. apríla 2008
zaradený ako podvýbor pôvodný Pracovný výbor pre informatiku a štatistiku)
Pracovný výbor pre legislatívu (v gescii Ministerstva spravodlivosti SR)
Pracovný výbor pre komunikáciu (v gescii NBS)
Pracovný výbor pre banky a finančný sektor (v gescii NBS)
Pracovný výbor pre nefinančný sektor a ochranu spotrebiteľa (v gescii Ministerstva
hospodárstva SR)

3. Činnosť splnomocnenca vlády SR pre zavedenie eura v SR
V sledovanom období od januára 2008 do konca júla 2008 splnomocnenec vlády pre
zavedenie eura vykonával činnosť v súlade s vládou schváleným štatútom a Národným
plánom zavedenia eura v SR.
Splnomocnenec spolupracoval s jednotlivými pracovnými výbormi pre zavedenie eura a
koordinoval ich činnosť.
V súčinnosti s Pracovným výborom pre komunikáciu koordinoval a riadil informačnú kampaň
a jej jednotlivé projekty, vrátane prípravy a implementácie dohôd o grante s Európskou
komisiou, spolupracoval s Euro Info centrom úradu vlády pri zriadení a prevádzke bezplatnej
telefonickej infolinky o zavedení eura a zabezpečoval prevádzku elektronickej poradne pre
6

verejnosť zo stránky www.euromena.sk a www.euro.gov.sk. Taktiež riadil implementáciu
projektu "Euro do škôl" vrátane prípravy, výroby a distribúcie špecializovaných učebných
pomôcok pre žiakov a študentov základných a stredných škôl. V rámci komunikačných aktivít
tiež absolvoval desiatky vystúpení na odborných konferenciách, seminároch a školeniach pre
širokú verejnosť, pre podnikateľov ako aj pre pracovníkov verejnej správy a na dennej báze
poskytoval informácie a odpovede na otázky pre médiá vrátane publikovania autorských
článkov, účasti v desiatkach diskusných relácií, internetových online diskusií a pod.
V júli 2008 splnomocnenec nadviazal na úspešný mediálny projekt "Letné piatky o zavedení
eura", v rámci ktorého na neformálnych stretnutiach s novinármi pokračuje v komunikácii
kľúčových tém súvisiacich s prechodom na euro dôležitých pre slovenskú verejnosť regisdtračné pokladnice, duálne zobrazenie cien, mzdy a dôchodky, poštový styk,
zdravotníctvo a pod.
Splnomocnenec koordinoval prezentáciu zavedenia eura na hromadných verejných
podujatiach (Deň otvorených dverí Úradu vlády SR, Kancelárie prezidenta SR, Sociálnej
poisťovne, Dni Petržalky, hudobný festival Pohoda…) a zabezpečoval odborné lektorské
krytie na vzdelávacích podujatiach organizovaných inými subjektami, v koordinácii so Stálym
zastúpením SR pri EÚ pripravoval prezentáciu SR v Bruseli pri príležitosti stanovenia
konverzného kurzu. Spolupodieľal sa na príprave a organizácií osláv určenia konverzného
kurzu dňa 8. júla v Bruseli ako aj na príprave slávnostného začatia razby slovenských
eurových mincí v Kremnici (plánovaného na august 2008).
V súčinnosti s Pracovným výborom pre verejnú správu koordinoval prípravy v orgánoch
štátnej správy a samosprávy. V spolupráci so Štatistickým úradom Slovenskej republiky
koordinoval prípravu prieskumov verejnej mienky a v spolupráci so Slovenskou obchodnou
inšpekciou koordinoval prípravy na kontrolnú činnosť inšpekcie v období duálneho
zobrazovania.
V súčinnosti s Pracovným výborom pre nefinančný sektor a ochranu spotrebiteľa
spolupracoval na príprave projektu nezávislého cenového monitoringu mimovládnymi
organizáciami a riadil proces pripájania podnikateľov k etickému kódexu a súvisiacu
komunikáciu s podnikateľskou verejnosťou (viac informácii nižšie).
V súčinnosti s Pracovným výborom pre legislatívu koordinoval proces prípravy zákonných aj
podzákonných noriem, ich verejnú prezentáciu a súvisiacu komunikáciu s verejnosťou.
Významným projektom, ktorý pod vedením splnomocneneca vyvrcholil v júli 2008 je Etický
kódex pre zavedenie eura. Kancelária splnomocnenca v spolupráci s NBS pripravila a začala
distribúciu nálepiek označujúcich prevádzky signatárov kódexu a odštartovala aj príslušnú
mediálnu kampaň s cieľom získať čo najviac signatárov. Pod vplyvom informačnej mediálnej
kampane sa za 2 týždne počet signatárov viac ako strojnásobil, ku koncu júla dosahoval počet
cca 700 a ďalej priebežne rástol (dňa 5. augusta prekročil počet 1000).
Splnomocnenec koordinoval vyhotovovanie správ o prípravách na zavedenie eura pre vládu
SR a zabezpečil druhú aktualizáciu Národného plánu zavedenia eura v SR, ktorá bola
schválená vládou SR v apríli 2008.
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4. Postup legislatívnych príprav
4.1 Činnosť pracovného výboru pre legislatívu
Práce na úseku legislatívy koordinuje Pracovný výbor pre legislatívu, ktorý pôsobí pri Úrade
vlády Slovenskej republiky.
Za oblasť legislatívy možno rozdeliť hlavné oblasti nasledovne:
a) všeobecne k priebehu legislatívneho procesu;
b) žiadosť o posúdenie právneho predpisu Európskej centrálnej banke;
c) medzirezortné pripomienkové konanie.
a) Všeobecne k priebehu legislatívneho procesu
 pracovný výbor odporúča predkladať návrhy právnych predpisov do Legislatívnej
rady vlády Slovenskej republiky tak, aby mohli byť prerokované v dňoch 12. alebo
13. augusta 2008, najneskôr však 19. augusta 2008, aby ich bolo možné následne
prerokovať na rokovaní vlády SR 20. augusta 2008;
 pracovný výbor pre legislatívu odporúča rezortom využívať inštitút metodických
usmernení k jednotlivým zákonom.
b) Žiadosť o posúdenie právneho predpisu Európskej centrálnej banke
 pri predložení právneho predpisu do legislatívneho procesu (počnúc
medzirezortným pripomienkovým konaním) sa odporúča súčasne podať aj žiadosť
o posúdenie návrhu právnej úpravy ECB podľa rozhodnutia Rady č. 98/415/ES;
 ak návrhy právnych predpisov obsahujú okrem ustanovení o prechode na euro aj
iné nesúvisiace vecné ustanovenia, v žiadosti ECB sa predkladá iba tá časť návrhu
právneho predpisu, ktorá sa zaoberá prechodom na euro, prípadne sa požiada
o posúdenie len tých ustanovení, ktoré sa týkajú prechodu na euro;
 pri predkladaní žiadosti ECB pracovný výbor pre legislatívu odporúča, aby bola
podaná v angličtine len žiadosť, právny predpis, ktorý sa predkladá na posúdenie
ECB nie je potrebné prekladať;
 v žiadosti ECB je účelné uviesť, aby rozhodla do určitého času, čo však treba
odôvodniť;
 pracovný výbor upozorňuje, že nie všetky návrhy právnych predpisov musia
byť podrobené formálnej konzultácii zo strany ECB, preto je potrebné tieto
návrhy vopred konzultovať na neformálnej úrovni podľa inštrukcií
poskytnutých pracovným výborom pre legislatívu.
c) Medzirezortné pripomienkové konanie
 v prípade nedostatku času možno právny predpis predložiť do skráteného
medzirezortného pripomienkového konania, pracovný výbor pre legislatívu
v takom prípade odporúča lehotu najmenej 7 pracovných dní;
 všetky rezortné zákony predkladané v súvislosti so zavedením eura, ktorých
vypracovanie vyplýva z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2008, už boli
predložené do medzirezortného pripomienkového konania;
 nad rámec Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2008 bol do
pripomienkového konania predložený návrh zákona, ktorým sa novelizujú zákony
v súvislosti so zavedením meny euro v pôsobnosti Národného bezpečnostného
úradu a Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácii Slovenskej republiky;
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v súčasnosti sú v pripomienkovom konaní aj návrhy na zrušenie legislatívnych
úloh súvisiacich so zavedením meny euro v SR z Plánu legislatívnych úloh vlády
SR na rok 2008 (Ministerstvo životného prostredia SR), ide však o situácie kedy
postačuje generálna právna úprava zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro
v Slovenskej republika a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4.2 Záver
S prípravou legislatívy na zavedenie eura je zatiaľ možné vysloviť spokojnosť. Je však
nevyhnutne potrebné dodržať všetky termíny vyplývajúce z Plánu legislatívnych úloh vlády
SR na rok 2008.

5. Postup príprav vo verejnej správe
5.1 Činnosť pracovného výboru pre verejnú správu
Pracovný výbor pre verejnú správu (ďalej len „PV VS“) pôsobí v gescii Ministerstva financií
SR.
Od posledného hodnotenia sa uskutočnilo jedno stretnutie Pracovného výboru pre verejnú
správu (10.7.2008), na ktorom bola prerokovaná informácia o:
 výsledkoch monitoringu vo verejnej správe na pripravenosť informačných
systémov na euro do 15.6.2008, z ktorej vyplynulo, že najlepšie sú zatiaľ
pripravené organizácie štátnej správy. Určité nedostatky sa javia v obciach
a školách. Vzhľadom na to, predseda PV VS listom požiadal predsedu Združenia
miest a obcí Slovenska, generálneho sekretára Únie miest Slovenska a ministra
kultúry SR o spoluprácu pri zabezpečovaní koordinácie úloh súvisiacich
s prípravou na zavedenie eura v SR. Ďalší prieskum pripravenosti IS sa pripravuje
na september,
 školeniach verejnej správy, ktoré zabezpečuje Ministerstvo financií SR (MF SR
)v súvislosti s prechodom na euro a bol dohodnutý určitý spôsob vzájomného
informovania sa o školeniach. Ďalej bolo dohodnuté, že v prípade potreby, na
základe ad hoc požiadaviek od členov, tajomníčka PV VS zorganizuje stretnutia so
zainteresovanými rezortami na doriešenie prípadných otvorených metodických
otázok.
Na zabezpečenie správnej implementácie vyhlášok vydaných ústrednými orgánmi štátnej
správy v zmysle § 18 písm. 10 a) bodov 1 až 6 a písm.10 b) bol členom poskytnutý zoznam
kontaktných osôb na rezortoch Ministerstva hospodárstva SR (MH SR), Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR), Ministerstva zdravotníctva SR (MZ SR), MF SR,
Ministerstva vnútra SR (MV SR) a NBS , ktoré zodpovedajú za vysvetlenie vyhlášok.
Výstupy v oblasti legislatívy a metodiky: .
1. Dňa 19.7.2008 bola publikovaná v Zbierke zákonov Vyhláška MV SR č. 275/2008
Z.z., ktorou sa ustanovujú ďalšie podrobné pravidlá pre duálne zobrazovanie, prepočty
a zaokrúhľovanie platieb a iných hodnôt pri prechode zo slovenskej meny na euro pre
oblasť sociálneho zabezpečenia policajtov a profesionálnych vojakov.
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2. K návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti MF SR
v súvislosti so zavedením meny euro v SR bolo ukončené medzirezortné
pripomienkové konanie. Materiál po zapracovaní pripomienok bude 1. augusta
predložený na rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR a následne na rokovanie
Legislatívnej rady vlády SR a na rokovanie vlády SR.
3. MZ SR 27.6.2008 pripravilo opatrenie pre kontrolu ochrany spotrebiteľa.
4. Štátna pokladnica pripravuje materiál k usmerneniu a na školenie klientov.
5. V súčasnosti viaceré rezorty a organizácie (napr. Ministerstvo školstva SR (MŠ SR),
MZ SR, Štátna správa hmotných rezerv (ŠSHR), Daňové riaditeľstvo SR (DR SR),
Colné riaditeľstvo SR (CR SR)) ktoré sú zastúpené v PV VS pripravujú prehľady
vnútorných noriem, ktoré bude potrebné v súvislosti s prechodom na euro
novelizovať.
6. Na úrovni samosprávnych krajov sa v súčasnosti prepracovávajú sadzobníky
poplatkov za služby, vo vybraných organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti
samosprávnych krajov, pripravujú sa zmeny v cenových výmeroch, ktorých vydanie je
v pôsobnosti samosprávnych krajov a prebieha priebežná novelizácia interných
predpisov a zabezpečuje sa konverzia tlačív a stiahnutie neplatných z obehu.
7. Vyššie územné celky (VÚC) vypracovali metodický pokyn k duálnemu oceňovaniu
a zobrazovaniu v IS a ku konverzii.
8. MH SR vypracovalo metodickú príručku pre samosprávu na výkon kontroly duálneho
zobrazovania cien a príručka bola 11.7.2008 zaslaná Združeniu miest a obcí Slovenska
(ZMOS) na distribúciu.
9. Slovenská pošta, a.s. 11.7.2008 pripravila prepočet cenníka služieb colnej deklarácie
a tarify pre medzinárodné služby pre účely duálneho zobrazovania, k 11.7.2008
vykonala prepočet tarify Univerzálnej poštovej služby (UNS) a Poštového platobného
styku (PPS) a prepočet cenníkov v kompetencii SF pre účely duálneho zobrazovania.
10. Slovenská pošta, a.s. k 15.7.2008 vypracovala podrobný plán odberu štartovacích
balíčkov z depozitúr NBS.
Príprava informačných systémov:
1.
Štátna pokladnica zverejnila popis importovaných a exportovaných súborov
Informačného systému Štátnej pokladnice (IS ŠP).
2.
ŠP zahájila 1. fázu testovania pripojenia do európskeho platobného systému
TARGET 2.
3.
DR SR 12.6.2008 akceptovalo špecifikáciu zavedenia eura vo VIES (projekt VAT –
Value Added Tax Information Exchange System) a na portáli DR SR eTax.
4.
DR SR 25.6.2008 akceptovalo komplexné testovanie transformácie dát na pilotnom
prostredí objednávateľa za prítomnosti a bez asistencie zhotoviteľa, začalo prípravu
zmluvného vzťahu na etapu Implementácie úprav aplikácií pre zavedenia eura v
APV DIS (Aplikačné Programové Vybavenie Daňový Informačný Systém) a
uskutočnilo úvodné stretnutia s riešiteľmi zmien nadstavbového projektu
Informačného systému kontroly (ISK). V DR SR v súčasnosti prebieha
pripomienkovanie nadstavbového projektu Data Warehouse.
5.
V DR SR bolo ukončené a schválené spracovanie komplexného návrhu duálneho
zobrazovania. DR SR vypracovalo analýzu implementácie duálneho vykazovania
údajov v DIS (Daňový informačný systém) v mzdovej agende a v iných oblastiach.
6.
V CR SR v súčasnosti prebieha vyhodnotenie pripravenosti duálneho zobrazovania.
Dňa 13.6.2008 prebehla finálna akceptácia finančného informačného systému ACIS,
verzia s duálnym zobrazovaním je otestovaná, verzia s duálnym zobrazovaním je

10

7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

V ARDAL-e (Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity) k 30.6.2008 bola vykonaná
zmena základnej konfigurácie systému, v ktorej externý dodávateľ (PreFis, a.s.
funkčný administrátor ARDAL) pripravil nastavenie meny, kalendárov, bankových
účtov klientov, platobných inštrukcií, výnosových kriviek.
V ARDAL-e k 31.7.2008 vo vývoji migračných skriptov externý dodávateľ (PreFis,
a.s. funkčný administrátor ARDAL) vykonal úpravu portfólií, limitov, emisných
podmienok cenných papierov, konverziu pozícií
V informačnom systéme (IS) Sociálnej poisťovne prebieha zapracovanie
požiadaviek súvisiacich s duálnym zobrazovaním.
V MZ SR sú na približne 75 % sú pripravené systémy na duálne zobrazovanie
v účtovníctve, majetku, výkazníctve, mzdách, v sekcii zdravia a zdravotných
poisťovniach a zhruba na polovicu je pripravená migrácia systému dát v duálnom
zobrazovaní v štatistických systémoch.
MZ SR má približne na 50 % splnené zabezpečenie konverzie IS, prebiehajú
centrálne rokovania s dodávateľmi software a minimálne jeden testovací beh
konverzie je ukončený.
MV SR má už od prvého štvrťroka všetky systémy z hľadiska prechodu na euro
zmluvne zabezpečené a v súčasnosti prebieha posledná fáza zavádzania, testovania,
prípadne potrebného preškolenia zamestnancov.
MŠ SR k 30.6.2008 vykonalo úpravu informačných systémov prevádzkovaných
ministerstvom a priamo riadenými organizáciami
ministerstva pre duálne
zobrazovanie.
VÚC zabezpečili, aby v používaných ekonomických softvéroch bola zavedená
funkcia automatického prepočítavania účtovných položiek a bol vykonaný
duálny prepočet tarifných platov.
ZMOS v Obecných novinách zverejnilo 2 články o metodike prípravy miest, obcí
a ich organizácií na aktuálne úlohy (duálne zobrazovanie a dohľad a kontrola nad
dodržiavaním princípov prechodu na euro).ZMOS v júni konzultoval s 9 najväčšími
dodávateľmi IS mestám a obciam o ich pripravenosti na implementáciu IS na duálne
zobrazovanie a ich požiadavkách na metodickú pomoc zo strany ZMOS.

Realizované úlohy v oblasti štatistiky:
Po vyhlásení konverzného kurzu Štatistický úrad SR (ŠÚ SR) prikročil podľa plánu k ostrým
prepočtom najskôr rôznych štatistických databáz a tiež k prepočtom časových radov údajov
uložených v PC zamestnancov. K 18.7. 2008 bol nasledujúci stav:
1. ŠÚ SR v databáze SLOVSTAT k 18.7.2008 realizoval prepočet údajov na euro v 159
tabuľkách z celkového počtu 266 tabuliek, pričom k tomuto termínu gestori
odsúhlasili duálne zobrazenie 44 tabuliek.
2. ŠÚ SR realizoval konverziu údajov v dátovom sklade regionálnej štatistiky (DSR),
ladenie a testovanie zdrojových SQL kódov a následne upravenú nadstavbu SQL
integroval do DSR a spustili sa automatické oracle relácie. V systéme DSR bol
realizovaný prepočet údajov na euro vo všetkých 45 dátových tabuľkách, pre ktoré sa
vytvorilo 84 nových euro ukazovateľov za časový rad 2001-2006 (2007).
3. V oblasti sociálnej štatistiky ŠÚ SR vypracoval a testoval programy na zabezpečenie
prepočtu údajov rodinných účtov a bol prepočítaný prehľad bežne zverejňovaných
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4. ŠÚ SR od 28.7.2008 začne používať konverzný kurz a duálne zobrazovanie cien
a výrobkov pre úžívateľov APV Informačný servis. V zmysle princípov pre duálne
zobrazovanie ŠÚ SR zabezpečil duálne zobrazenie do 31.12.2008 pre ceny
výrokov/publikácií ŠÚ SR podľa platného edičného programu na obdobie 2007-2008
cenníka služieb v slovenských korunách budú informatívne uvedené aj v eurách.
Pripravil aj princípy povinného duálneho zobrazovania cien publikácií podľa edičného
plánu na roky 2009-2011 na obdobie od 1.1.2009 do 31.12.2009. Cenníky od roku
2010 budú uvádzané iba v eurách.
5. V ŠÚ SR sa 8.6.2008 uskutočnila prezentácia funkcionality nástroja (RC4) pre
mesačné a štvrťročné spracovanie krátkodobých zisťovaní. Prezentovanie údajov v Sk
a euro INFOSTAT už premietol do APV na dopočet údajov výberových zisťovaní
a uskutočnila sa inštruktážna porada k dopočtom údajov mesačných zisťovaní.
6. V ŠÚ SR podľa harmonogramu a stanovených priorít pokračuje zabezpečovanie
prepočtov údajov uložených v PC databázach jednotlivých zamestnancov tak, aby
údaje potrebné pre porovnávanie vývojových trendov vo vzťahu k roku 2009 boli
pripravené pre prepočet finančných údajov do eura v oblasti národného štatistického
systému.
Príprava tlačív:
 MZ SR má približne na 75 % na duálne zobrazovanie pripravené formuláre
a tlačivá.
 Vzor nového tlačiva DPH, bol už schválený v Stálej pracovnej komisii pre
finančné právo a odovzdaný na zverejnenie vo Finančnom spravodajcovi (v
najbližšom čísle bude zverejnené).
Prieskumy verejnej mienky o prijatí eura a monitoring vývoja spotrebiteľských cien:
1. ŠÚ SR v AŠIS pre dekádne zisťovanie a spracovanie cien HIPC (Harmonized
Consumer Price Index, Harmonizovaný index spotrebiteľských cien) má pripravené na
automatizované spracovanie aplikačné programy na úrovni vstupov dát na
pracoviskách, ako aj na úrovni centrálneho spracovania. Od 9.7.2008 je oficiálne
stanovený konverzný kurz premietnutý do nástrojov v AŠISe a všetky APV pracujú
s týmto kurzom.
Uskutočnené školenia:
1. Komunikácia a vzdelávanie v DR SR: informácie zamestnancom o príprave
zavedenia eura v prostredí DS SR sú priebežne zverejňované na Intranete DR SR a
informácie o zavedení eura sú priebežne zverejňované na web stránke DR SR.
2. MH SR v spolupráci so ZMOS pripravilo v júli pre mestá a obce (Rimavská Sobota,
Poprad) odborné semináre k aplikácii vyhláškv č.97/2008 Z.z. o podrobnostiach
duálenho zobrazovania pre oblasť ochrany spotrebiteľov.
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3. ZMOS bol spoluorganizátorom akcie Región fórum 12.6.2008 v Piešťanoch, kde bol
samostatný blok venovaný zavedeniu eura a kde zástupca ZMOS informoval
o aktuálnych úlohách a ZMOS zorganizoval 25.6.2008 seminár v Trenčianskom
kraji (Považská Bystrica) k duálnemu zobrazovaniu a výkonu dohľadu a kontroly
v podmienkach miest a obcí.
4. Slovenská pošta, a.s., k 27.6.2008 realizovala komunikáciu a prezentácie pre
zákazníkov KAM (Key Account Manager), ROC (Regionálne obchodné centrum),
RPC (Regionálne poštové centrum).
Výstupy z oblasti komunikácie:
 DR SR spracovalo aktualizáciu materiálu „Komunikácia a vzdelávanie
projektu EURO“.
 Štátna pokladnica v rámci realizácie Komunikačnej stratégie vo vzťahu ku
klientom IS ŠP v máji zriadila kontaktnú adresu euroteam@pokladnica.sk
 ZMOS v Obecných novinách zverejnilo 2 články o metodike prípravy miest,
obcí a ich organizácií na aktuálne úlohy (duálne zobrazovanie a dohľad
a kontrola nad dodržiavaním princípov prechodu na euro) a v spolupráci s MH
SR spracovalo 16.6.2008 projekt uskutočnenia 4-8 odborných seminárov
k oboznámeniu miest a obcí s vykonávacími vyhláškami ku generálnemu
zákonu a k metodike kontroly dohľadu nad dodržiavaním princípov zavedenia
eura.
 Slovenská pošta, a.s. k 30.6.2008 ukončila prípravu komunikačných manuálov
pre zamestnancov pôšt, RPC, ZS a ich distribuovala, realizovala 1. vlnu
externej komunikácie a 2. vlnu internej komunikácie príprav Slovenskej pošty,
a.s. na euro , k 10.7.2008 spustila eurokalkulačku na Internete Slovenskej
pošty, a.s. a k 30.6. 2008 spracovala informácie pre firemných zákazníkov
v nadväznosti na prijatý spôsob realizácie jednotlivých služieb.
.
5.2 Výsledky monitoringu vo verejnej správe na pripravenosť informačných systémov
na euro do 15.6. 2008
Cieľom úlohy bolo zmapovanie aktuálneho stavu povinných úkonov a vlastností v
informačných systémoch správcov resp. prevádzkovateľov informačných systémov pri
prechode na euro v čase do 15.6.2008.
Bolo vykonané:
a)

MF SR vypracovalo EURO dotazník a zabezpečilo jeho doručenie na Ústredné orgány
štátnej správy SR a cez kontaktné osoby aj na určené jednotlivé inštitúcie.

b)

Prieskum a vyplnenie dotazníka bol vykonaný v štyroch sektoroch nasledovne:
 MF SR zabezpečilo zmapovanie v štátnej správe,
 Vyššie územné celky – VUC zabezpečila zmapovanie subjektov vo svojej
pôsobnosti,
 Únia miest Slovenska zozbierala dotazníky a poslala ich na vyhodnotenie na
MF SR,
 Združenie miest a obcí Slovenska – ZMOS, členovia posielali dotazníky na
MF SR s kópiou na ZMOS,
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c)

Graficky pre porovnanie je celkovo spracovaný prieskum 15.3.2008
a 15.6.2008

Pre lepšie porovnanie samostatne boli vyhodnotené na predloženej vzorke nemocnice,
s domovmi dôchodcov , múzea a školy a voči celkovému priemeru 363 dotazníkov
(spolu - štátna správa, VUC, Obce ,Mestá)

Výsledky prieskumu boli doručené na MF SR do 15.6.2008 na spracovanie.
Vyhodnotenie 2. kola monitoringu (v tabuľke) bolo vykonané celkovo zo vzorky 487
subjektov
Otázka
1.

Máte EURO tým?

2.

Máte stanovenú zodpovednú osobu?

3.

Je potrebná úprava IS pri konverzie na
EURO?
Máte stanovené zodpovedné osoby na
každý dotknutý IS?
Máte vykonanú analýzu procesov, ktorých
sa konverzia dotkne?
Máte dokumentáciu procesov na IS, ktoré
budú ovplyvnené konverziou ?
Máte zoznam, ktoré informačné systémy
budú zasiahnuté konverziou na EURO ?
Bolo vykonané testovanie (kontrolne) IS
dotknutých konverziou ?
Testovanie bolo vykonávané interne alebo
externe ?
Bola spustená ostrá prevádzka IS
pripraveného na EURO ?

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Odpoveď
Poznámka
Áno
Nie
331
156
(67,97%) (32,03%)
385
102
(79,06%) (20,94%)
436
51
(89,53%) (10,47%)
359
128
(73,72%) (26,28%)
310
177
(70,59%) (36,34%)
198
289
(40,66%) (59,34%)
376
111
(77,21%) (22,79%)
88
399
(18,07%) (81,93%)
90
397
monitorovanej
(18,48%) (81,52%) vzorky
6
481
(1,23%) (98,71%)

Monitorovaná vzorka
Štátna správa ( rozpočtové príspevkové organizácie) 86
VÚC (samosprávne kraje)
8
Mestá (Únia miest Slovenska )
111
Obce (ZMOS)
158
.........................................................................................................................
Spolu monitorovaná vzorka
363
subjektov
Nemocnice, domovy dochodcov ,múzea
68
Školy
56
.........................................................................................................................
Spolu monitorovaná vzorka
487
subjektov
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Záver: V súčasnosti prebehlo 2. kolo monitoringu. MF SR oslovilo dňa 13. 5. 2008
organizácie štátnej správy a vyzvalo a subjekty v bode 2. b) (ZMOS, VÚC a ÚMS)
o vykonanie prieskumu a zabezpečenie doručenia výsledkov do 15. 6. 2008 na MF SR za
účelom ich vyhodnotenia. Z prieskumu vyplýva, že testovacie práce na IS do 15.6.2008 boli
zahájené na 18 % oslovenej vzorky. Predbežne možno konštatovať, že v súčasnosti sa aj tieto
činnosti rozbehli. Určité nedostatky v príprave na prechod na EURO sa javia v obciach
a v školách, pričom niektoré obce a školy na dotazník k 15.6.2008 zareagovali tak, že
vypísali všade nie (cca 3 % z monitorovanej vzorky), alebo nevyplnili spodnú časť dotazníka.
Nevyplnený dotazník nebol zahrnutý do spracovania monitorovanej vzorky.
5.3 Záver
Na základe odpočtov členov PV VS k 23.7.2008 možno konštatovať, že úlohy z Akčných
plánov rezortov a organizácií, ktoré sú členmi PV VS, sa plnia v súlade s vecným a časovým
harmonogramom. Odpočty obsahujú podrobný popis úloh splnených do 30.6.2008,
v niektorých prípadoch až do polovice júla a tých, ktorých plnenie sa zabezpečuje priebežne.
V prípadoch, ak sa aj vyskytli určité menšie časové sklzy pri plnení niektorých úloh,
nepovažujú ich organizácie za také, ktoré by mohli ohroziť úspešné zvládnutie prechodu na
euro.

6. Postup príprav vo finančnom sektore
6.1 Činnosť Pracovného výboru pre banky a finančný sektor
Pracovný výbor pre banky a finančný sektor (ďalej len „PVBFS“) pôsobiaci v gescii Národnej
banky Slovenska plní priebežne všetky úlohy vyplývajúce z Národného plánu zavedenia eura
v SR pre oblasť hotovostného, ako aj bezhotovostného obehu.
V oblasti bezhotovostného platobného styku sa PVBFS minulý mesiac zaoberal
predovšetkým nasledovnými činnosťami:


Napojenie sa na európsky platobný systém TARGET2 – aktuálny stav prác – začali sa
prvé dve fázy testovania podľa harmonogramu stanoveného Národnou bankou
Slovenska. Pre riešenie problémov v súvislosti s testovaním Národná banka Slovenska
vytvorila pracovnú skupinu používateľov systému – TARGET2 user group.
O priebehu testovania NBS informuje ECB formou mesačných hlásení.



Zásobovanie bankomatov eurom, nastavenie POS terminálov, elektronické
bankovníctvo, zmena platobných kariet – informácia o prebiehajúcich prácach pri
príprave bankového sektora na zavedenie eura v oblasti platobných kariet
a elektronického bankovníctva.



Ultimum roka 2008 – v spolupráci s SBA bol dohodnutý podrobný harmonogram
riešenia posledného pracovného dňa roku 2008 a prvých pracovných dní roku 2009.



Novela zákona o platobnom styku – rekodifikácia zákona – v súčasnosti prebiehajú
práce na znení nového zákona o platobnom styku, ktorým sa prevezme Smernica
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V oblasti hotovostného peňažného obehu boli v uplynulom mesiaci splnené nasledovné
úlohy:


V súlade so Zmluvami o predzásobení eurovou hotovosťou medzi NBS a bankami
bola k 30.6.2008 odsúhlasená logistika distribúcie eurových bankoviek a eurových
mincí.



Po odsúhlasení fixného konverzného kurzu koruny voči euru platného od 1.1.2009
(1 EUR = 30,126 SKK) NBS stanovila definitívnu štruktúru štartovacieho balíčka.
Vzor štartovacieho balíčka uvádzame v prílohe.



Štartovacie balíčky začnú predávať od 1. decembra 2008 NBS, banky a Slovenská
pošta, a.s.. Celkovo vyrobí Mincovňa Kremnica, š.p. 1,2 mil. kusov štartovacích
balíčkov.

6.2 Záver
Činnosť pracovného výboru pre banky a finančný sektor nesprevádzajú žiadne problémy,
ktoré by mohli ovplyvniť plnenie úloh vyplývajúcich z Národného plánu zavedenia eura.

7. Opatrenia na ochranu spotrebiteľa a príprav v podnikateľskej sfére
7.1 Činnosť Pracovného výboru pre nefinančný sektor a ochranu spotrebiteľa
Pracovný výbor pre nefinančný sektor a ochranu spotrebiteľa - MH SR (ďalej len PV
NSaOS“) sa v mesiaci júl 2008 sa sústredil na plnenie úloh vyplývajúcich:




z požiadaviek Najvyššieho kontrolného úradu SR (ďalej len „NKÚ SR“), ktorý v čase
od 16.06. do 28.08.2008 vykonáva na Ministerstve hospodárstva SR (ďalej len „MH
SR“) „kontrolu dodržiavania povinností orgánov a inštitúcií verejnej správy pri
zabezpečovaní ich pripravenosti na zavedenie eura v SR“ ;
z „Aktualizovaného plánu zavedenia eura na roky 2008 a 2009“, resp. jeho Prílohy –
Úlohy pre jednotlivé sektory hospodárstva a na realizáciu informačných a školiacich
aktivít, kde:

V rámci prebiehajúcej kontroly NKÚ SR členovia PV SRaNS zastupujúci MH SR v priebehu
mesiaca júl zabezpečovali podklady a potrebnú dokumentáciu v zmysle jeho pokynov
a usmernení. Z predbežných hodnotení je možné usúdiť, že MH SR pri plnení úloh smerom
dovnútra rezortu a aj k vonkajšiemu okoliu nemá problémy, ktoré by mohli plnenie úlohy
súvisiacich s procesom zavedenia eura v SR ohroziť. V rámci plnenia jednotlivých
požiadaviek a úloh úložných NKÚ SR bolo aj vyplnenie „EURODOTAZNÍK NKÚ SR, tzn.
Dotazníka ku kontrole dodržiavania povinnosti orgánov a inštitúcií verejnej správy pri
zabezpečovaní ich pripravenosti na zavedenie eura v SR“, ktorý spolu s komentárom k jeho
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jednotlivých častiam poskytuje komplexnú informáciu o tom, v akom stave pripravenosti na
euro sa nachádza MH SR a jemu kompetenčne prináležiace organizácie.
V oblasti nefinančného sektora
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) prostredníctvom
„Štátneho programu MH SR - Informačná kampaň pre malých a stredných podnikateľov
k zavedeniu spoločnej meny - eura v SR“ zabezpečuje školiace aktivity pre nefinančný
podnikateľský sektor v rámci spolupráce s MH SR/PV NSaOS a ďalšími zainteresovanými
inštitúciami vypracovala „Správu o realizácii Aktivity 2: Informačné semináre pre
podnikateľov (Roadshow)“.
Kvalita seminárov zabezpečovaných na úrovni NARMSP sa sledovala na základe spokojnosti
účastníkov vyjadrenej prostredníctvom dotazníkov, ktorých bolo celkom odovzdaných 280 ks,
čo predstavuje priemernú návratnosť 74%. Vo všeobecnosti môžeme konštatovať, že
účastníci, ktorí sa seminára zúčastnili, prejavili vysokú mieru spokojnosti s organizačným
zabezpečením, obsahom i spôsobom prezentácie (podrobnejšie údaje uvádza graf č. 1, č. 2, č.
3 a č. 4 predmetnej Správy). Pozitívnej odozve sa tešil Eurokalendár, ktorý v rámci
informačnej kampane vypracovala a následne distribuovala NARMSP. Účastníci seminára
tiež veľmi kladne ocenili obsahovú vyváženosť seminára ako aj jeho vhodne zvolený
poldenný formát. V rámci seminára všetci účastníci obdržali nasledovné materiály:









NARMSP: Eurokalendár 2008-2009
NARMSP: CD vzdelávací seminár – zavedenie eura na Slovensku
NBS: Zavedenie eura na Slovensku – informácia pre podnikateľov
SZRB: Euro info – informačná príručka pre podnikateľov
EK: Pripravený na euro! Príručka pre malé a stredné podniky
EK: Spôsobilo euro nárast cien?
EK: Jedna mena pre jednu Európu. Cesta k euru
Vytlačené prezentácie lektorov

V oblasti ochrany spotrebiteľa
Monitoring a kontrolu vývoja spotrebiteľských cien
V mesiaci júl sa pokračovalo v aktivitách súvisiacich s realizáciou projektu „Sledovanie
kontinuálneho vývoja spotrebiteľských cien na Slovensku pri prechode na euro - EUROprojekt“, na ktorý je vyčlenených 3 mil. Sk z dotácie MH SR pre činnosť občianskych
združení ktorý realizuje Združenie slovenských spotrebiteľov, Bratislava.
Rozsah vzorky sledovaných položiek podľa štruktúry je nasledovný: cca 60 vybratých
položiek (s možnosťou rozšírenia o 10 položiek potravinárskeho tovaru a 10 položiek
z oblasti služieb) v tejto štruktúre:
 potraviny a nápoje (chlieb a pekárenské výrobky, obilniny, mäso a mäsové výrobky,
zelenina, atď.) - 30 položiek
 oblečenie a obuv (doplnky oblečenia, obuv atď.) - 10 položiek
 stravovacie a ubytovacie služby (návštevy reštaurácie, verejné formy stravovania,
ubytovanie atď.) - 20 položiek.
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Sledovanie vývoja cien (monitoringu) od júla 2008 do júla 2009 v 14-dňových intervaloch
a od augusta 2009 do decembra 2009 v mesačných intervaloch, sa bude zabezpečovať
minimálne v 30 okresoch a minimálne na 60-tich monitorovacích miestach. Takmer každý
anketár má v anketárskej úlohe stanovené monitorovať cenový vývoj v 5-tich potravinárskych
predajniach, v 2-och predajniach spotrebného tovaru a v 2-och prevádzkach stravovacích
a ubytovacích služieb. Spolu to predstavuje najmenej 500 monitorovaných obchodných
zariadení.
Projekt ukladá ZSS povinnosť pravidelného zverejňovania výsledkov (formou tlačových
správ, tlačových konferencií, na internetovej webovej stránke www.pravaspotrebitela.sk) od
júla 2008 do júla 2009.
Pretože k prvému skutočnému porovnaniu cien môže dôjsť až po 2. monitoringu obchodných
zariadení (24.-25.7.2008), t. j. na konci mesiaca júl 2008, budú predbežné informatívne
výsledky z prvého monitoringu zverejnené na uvedenej webovej stránke po dátume
25.07.2008. Skutočne „ostré monitoringy“ začnú od augusta s povinnosťou duálneho
zobrazovania a vtedy už ZSS ráta s pravidelným zverejňovaním výsledkov v celom rozsahu.
Pri 1. monitoringu sa zúčastnilo 65 anketárov (z vyškolených 92 osôb) v 258 monitorovaných
obchodných zariadeniach.
Slovenská obchodná inšpekcia začne v termíne od 28.7.2008 celoplošné kontroly za účelom
zistenia dodržiavania podmienok zákona č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v SR
a vyhlášky MH SR č. 97/2008 o podrobnostiach duálneho zobrazovania pre oblasť ochrany
spotrebiteľov.
Školiace aktivity
V priebehu mesiaca júl 2008 sa uskutočnili nasledovné školiace aktivity:


odborné semináre pre mestá a obce konané v Rimavskej Sobote a Poprade
zorganizované Združením miest a obcí Slovenska boli zamerané na aplikáciu
„Vyhlášky č. 97/2008 Z. z. o podrobnostiach duálneho zobrazovania pre oblasť
ochrany spotrebiteľov“ v podmienkach samosprávy a na dohľad a kontrolu nad
princípmi zavedenia eura, a metodiku kontroly duálneho zobrazovania na tržniciach,
trhových miestach a pri ambulantnom predaji. Tieto semináre boli pokračovaním
školiacej aktivity zo dňa 10.6.2008, kedy sa uskutočnil „Seminár organizovaný pre
zástupcov miestnej samosprávy, spotrebiteľských združení a mediátorov
k problematike ochrany spotrebiteľa v procese zavedenia eura v SR“.



Pracovný podvýbor pre ochranu spotrebiteľov a spolupráci so Slovenskou obchodnou
inšpekciou vypracoval „Metodickú príručku na kontrolu duálneho zobrazovania
cien pre obce a mestá“, ktorá bola v priebehu mesiaca júl prostredníctvom Združenia
miest a obcí Slovenska distribuovaná do miest a obcí Slovenska. Podkladom pre
vypracovanie príručky bolo Metodické usmernenie SOI č. 4/OOS/2008 na kontrolu
duálneho zobrazovania cien, uvádzania a zaokrúhľovania cien, jednotkových cien
a platieb pri prechode na euro.



dňa 22.7.2008 sa uskutočnilo rokovanie zástupcov MH SR (členov pracovného
podvýboru pre ochranu spotrebiteľa), NBS, MF SR z Pracovného výboru pre verejnú
správu a ÚNMS k problematike uvádzania jednotkových cien v eurách na digitálnych
prostriedkoch zobrazovania cien, ktorých technické riešenie preukázateľne
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7.2 Záver
V rámci prebiehajúcej kontroly NKÚ SR členovia PV SRaNS zastupujúci MH SR v priebehu
mesiaca júl zabezpečovali podklady a potrebnú dokumentáciu v zmysle jeho pokynov
a usmernení. Z predbežných hodnotení je možné usúdiť, že MH SR pri plnení úloh smerom
dovnútra rezortu a aj k vonkajšiemu okoliu nemá problémy, ktoré by mohli plnenie úlohy
súvisiacich s procesom zavedenia eura v SR ohroziť.

8. Komunikácia s verejnosťou
8.1 Činnosť Pracovného výboru pre komunikáciu
Od predloženia poslednej správy o postupe príprav na zavedenie eura v júni t.r. sa Pracovný
výbor pre komunikáciu (ďalej len „PVK“) stretol jedenkrát. Členovia PVK pripomienkovali
návrh obsahu informačnej brožúrky do každej domácnosti.
V júli uskutočnili Ministerstvo financií SR a NBS ďalšiu, v poradí už tretiu vlnu mediálnej
kampane. Informačný spot s mottom „O eure vieš všetko“ mal za cieľ poukázať na
najdôležitejšie informácie súvisiace s eurom. Spot bol nasadený vo všetkých slovenských
televíziách. Bol podporený aj nasadením do rádií a printových médií. V auguste pokračuje
ďalšia fáza mediálnej kampane, zameraná na duálne zobrazovanie cien.
V podporou Národnej banky Slovenska pripravilo rómske divadlo Romathan divadelné
predstavenie s tematikou eura. Od júla 2008 putuje Romathan po 40-tich slovenských mestách
a obciach s výrazným podielom rómskej menšiny, ktorým takto zábavnou formou bude
priblížená problematika eura.
Na hudobnom festivale Pohoda Ministerstvo financií SR pripravilo informačný stánok Euro –
naša mena. Všetci záujemcovia sa mohli informovať o blížiacom sa zavedení eura na
Slovensku. Mohli sa zúčastniť na minikvíze, zobrať si informačné materiály, ako aj získať
eurosuveníry.
V priebehu júla 2008 vyprodukovali NBS a Ministerstvo financií SR dva nové letáky o eure
pre ľudí so zrakovým postihnutím a pre ľudí so zníženou schopnosťou porozumieť písanému
textu a informačné materiály pre signatárov etického kódexu pre zavedenie eura v celkovom
náklade 306 000 ks. Národná banka Slovenska tiež pripravila 3 mil. jednoduchých
konverzných letáčikov.
Pokračovali školenia multiplikátorov. Od začiatku roka 2008 zorganizovala Národná banka
Slovenska viac ako 100 seminárov a školení, na ktorých bolo vyškolených približne 2200
multiplikátorov pre rôzne cieľové skupiny (rómske komunity, dôchodcovia, školopovinné
deti, detské domovy, nepočujúci, cirkvi, krízové centrá, matky s deťmi, sociálne vylúčené
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skupiny a pod.). Samotní vyškolení multiplikátori pokračujú v ďalších prednáškach
a seminároch.
V rámci špecializovanej kampane pre nevidiacich a slabozrakých poskytla Národná banka
Slovenska Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska 10 hovoriacich kalkulačiek.
Návštevnosť oficiálnej internetovej stránky www.euromena.sk priebežne stúpa a k júlu 2008
predstavuje približne 3000 návštev denne. V porovnaní s júnom 2008 výrazne stúpol v júli
2008 aj celkový mesačný počet návštev stránky (z cca. 60 000 návštev v júni 2008 na viac
ako 106 000 návštev v júli 2008). Vyťaženosť Euro Info linky 0800 103 104 zostáva stabilná,
na hodnote viac ako 1000 až 2000 hovorov týždenne, pričom veľká väčšina hovorov je
vybavovaná bez čakania. Analýza otázok z info linky poskytuje cennú spätnú väzbu o potrebe
informácií zo strany občanov.
8.2 Prieskumy
Informovanosť obyvateľov Slovenska o eure výrazne stúpla. Z výsledkov prieskumu
Eurobarometer, ktoré zverejnila Európska komisia vyplýva, že dobre, alebo veľmi dobre
informovaných sa cíti byť 64 % respondentov, čo je nárast o 17 p. b. oproti prieskumu z
jesene 2007. Významne sa tiež znížil počet tých, ktorí sa cítia byť nedostatočne informovaní
z viac ako polovice opýtaných na 35 %.
Podľa prieskumu viac ako polovica (54 %) oslovených očakáva, že vplyv eura na Slovensko
bude skôr pozitívny ako negatívny, čo je o 4 p .b. viac ako pred pol rokom. Aj pri otázke, či
bude mať zavedenie eura pozitívny, alebo negatívny vplyv na samotného respondenta,
odpovedalo 51 %, že to bude viac pozitívne. S tvrdením, že so zavedením eura vzniknú
nepríjemnosti nesúhlasí 65 % obyvateľov Slovenska.
Oproti predošlým prieskumom tiež poklesli obavy z rastu cien v dôsledku zavedenia eura (z
83 % na 76 %) a obavy zo zneužitia prechodu na euro na zvýšenie cien (zo 72 % na 68 %).
Dobre informované o eure sú aj Slovenské podniky a prípravy na zavedenie eura výrazne
pokročili. Z výsledkov prieskumu, ktorý zverejnila Európska komisia vyplýva, že podniky sa
považujú za dobre informované o eure: 90 % je veľmi dobre alebo dobre informovaných.
Viac ako štvrtina podnikov využíva oficiálnu internetovú stránku o zavedení eura na
Slovensku www.euromena.sk.
V júni 2008 už 80 % podnikov začalo s prípravami na euro. Z toho 21 % začalo s prípravami
už v roku 2007. Z tých podnikov, ktoré v júni 2008 ešte nezačali s prípravami, plánuje
polovica začať do konca augusta. Pre porovnanie, väčšina slovinských a cyperských podnikov
začala s prípravami na zavedenie eura až v poslednom polroku pred prechodom na novú
menu.
Väčšina podnikov očakáva pozitívne vplyvy z prechodu na euro (47 % oproti 16
% s negatívnymi očakávaniami). Podniky na Slovensku sú voči euru výrazne pozitívnejšie
naladené než to bolo v obdobnom prieskume zo Slovinska alebo Cypru.
Podľa prieskumu Štatistického úradu SR z júla 2008 dvom tretinám respondentov informácie
o zavedení eura postačujú alebo viac postačujú ako nepostačujú a 32 % viac nepostačujú ako
postačujú alebo nepostačujú. Informácie o zavedení eura považuje za užitočné alebo viac
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užitočné ako neužitočné 85 % oslovených. Naopak za neužitočné alebo za viac neužitočné
ako užitočné ich považuje 12 % respondentov.
8.3 Záver
Všetky úlohy z Národného plánu zavedenia eura v Slovenskej republike v oblasti
komunikácie s termínom do konca júla 2008 boli splnené.

9. Celkový záver
Záverom možno skonštatovať, že v sledovanom období sa euro na Slovensku stalo všeobecne
prijatým faktom a realitou a tomu zodpovedá aj postup organizačných a technických príprav
naň. Po skončení všetkých formálnych procedúr v európskych inštitúciách, ktoré vyvrcholili
určením konverzného kurzu dňa 8. júla 2008, sa výrazne urýchlili prípravné práce vo
všetkých oblastiach, verejnom i privátnom sektore, ktoré sa premietli do začiatku duálneho
zobrazovania cien vo väčšine maloobchodných prevádzok a v prevádzkach poskytovateľov
služieb dokonca s predstihom pred zákonom stanoveným termínom, ktorým je 24. august
2008.
Súčasne domáce i zahraničné prieskumy verejnej mienky zaznamenali výrazný nárast
informovanosti verejnosti aj podnikateľských subjektov a taktiež aj citeľný vzostup podpory
resp. optimizmu spájaného s prechodom na novú menu.
Prijaté podzákonné normy (rezortné vyhlášky) v ojedinelých prípadoch vyvolali v niektorých
(zväčša okrajových) segmentoch drobné nejasnosti a otázky, ktoré boli následne vyjasnené
a riešenia verejne odkomunikované.
V súčasnosti proces príprav na novú menu pokračuje plynulo a nesprevádzajú ho žiadne
oneskorenia alebo systémové problémy.
Na základe uvedeného je možné skonštatovať, že hladké a bezproblémové zavedenie eura
k 1. januáru 2009 ostáva naďalej reálne a v sledovanom období nevznikla žiadna situácia
alebo poznatok, ktoré by splnenie tohto termínu ohrozovali alebo by znamenali akékoľvek
reálne riziko pre niektorý z procesov sprevádzajúcich tento krok.
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Príloha č. 1

Návrh štartovacieho balíčka pre eurové mince

Štartovací balíček
Obsah: 45 eurových mincí
v hodnote 500 Sk / 16,60 €
5
5
5
6

x
x
x
x

0,01 €
0,02 €
0,05 €
0,10 €

=
=
=
=

0,05 €
0,10 €
0,25 €
0,60 €

8x
8x
6x
2x

0,20 €
0,50 €
1,00 €
2,00 €

=
=
=
=

1,60 €
4,00 €
6,00 €
4,00 €

Tieto eurové mince budú platným zákonným platidlom
od 1. januára 2009.
These euro coins will be legal tender as from
1 January 2009.
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