1. Zhodnotenie obdobia od 1. januára 2007 do 30. júna 2007 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 štruktúru a objem verejných
príjmov a výdavkov s menovou politikou Národnej banky Slovenska (NBS).
Pred vstupom do eurozóny musí Slovenská republika, ako každý iný štát Európskej únie (EÚ)
mimo eurozóny, splniť konvergenčné kritériá – takzvané maastrichtské kritériá.
Kritérium
Verejné
financie

Referenčná
hodnota
Schodok rozpočtu verejnej správy vyjadrený v
metodike ESA 95 nesmie presiahnuť 3 % hrubého
domáceho produktu (HDP).

Hrubý verejný dlh nesmie presiahnuť 60 % HDP.

3%

60 %

Stav plnenia v SR
3,4 % HDP*
(skutočnosť 2006)
2,9 %*
(rozpočet na rok
2007)
30,7 % HDP
(skutočnosť 2006)
30,7 %
(odhad ku koncu
roka 2007)

Inflačné
kritérium

Priemerná inflácia za posledných 12 mesiacov,
meraná
podľa
harmonizovaného
indexu
spotrebiteľských cien (HICP), nesmie presiahnuť
priemer troch krajín EÚ s najlepšími výsledkami v
oblasti cenovej stability o viac ako 1,5
percentuálneho bodu.
Stabilita
Priemer trhových úrokových sadzieb dlhodobých
dlhodobých vládnych alebo obdobných dlhopisov nesmie
úrokových presiahnuť priemer troch krajín EÚ s najlepšími
sadzieb
výsledkami v oblasti cenovej stability o viac ako
dva percentuálne body.
Stabilita
Dva roky pred hodnotením musí byť slovenská
výmenného koruna zapojená do mechanizmu výmenných
kurzu
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.
* vrátane nákladov spojených s II. pilierom dôchodkovej reformy
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2,9 %

3,0 %
(jún 07)

6,05 %

4,52 %
(máj 2007)

Slovenská koruna vstúpila do
ERM II v novembri 2005;
centrálna parita sa revalvovala
k 19. marcu 2007; kurz sa po celý
čas pohybuje bezpečne
v povolenom pásme okolo
centrálnej parity

Slovenská republika v súčasnosti spĺňa kritérium pre dlh verejnej správy a pre dlhodobé
úrokové sadzby. 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.
Rast produktivity a potenciálu slovenskej ekonomiky sa premietol do posilnenia
rovnovážneho reálneho kurzu, a preto Slovenská republika požiadala o zmenu centrálnej
parity. Na návrh Slovenskej republiky bola centrálna parita 19. marca 2007 revalvovaná z
38,455 na 35,4424 SKK/EUR. Od januára 2007 do revalvácie bol kurz slovenskej koruny
v priemere o 10,2 % silnejší než centrálna parita. Kurz slovenskej koruny voči euru sa značne
stabilizoval a obmedzili sa aj externé tlaky.
Ďalším z kritérií je schodok rozpočtu verejnej správy vyjadrený v metodike ESA 95, ktorý sa
posudzuje z hľadiska skutočného vývoja a očakávaného trendu vrátane vplyvu dôchodkovej
reformy. Vláda SR schválila rozpočet verejnej správy na roky 2007 – 2009, v ktorom sa
zaviazala dodržať úroveň schodku rozpočtu verejnej správy v súlade s požiadavkou
maastrichtského kritéria, pričom cieľová hodnota schodku rozpočtu verejnej správy na rok
2007 je stanovená vo výške 2,9 % HDP. Tento predpoklad je zachytený aj v aktualizácii
Konvergenčného programu Slovenskej republiky na roky 2006 až 2010, ktorá bola
preskúmaná Európskou komisiou (EK) a ku ktorej prijala Rada pre hospodárske a finančné
záležitosti (The Economic and Financial Affairs Council – ECOFIN) odporúčanie. Na základe
aktuálnych prognóz Európskej komisie by schodok rozpočtu verejnej správy mal dosiahnuť
v roku 2007 uvedenú cieľovú hodnotu.
V porovnaní s rozpočtom verejnej správy na roky 2007 až 2009 a aktualizovaným
Konvergenčným programom Slovenska na roky 2006 až 2010 vláda SR vo Východiskách
rozpočtu verejnej správy na roky 2008 až 2010, ktoré schválila uznesením č. 414 z 9. mája
2007, upravila už schválenú výšku schodku rozpočtu verejnej správy na jednotlivé roky. V
roku 2008 sa schodok navrhuje na úrovni 2,3 % HDP, v roku 2009 na úrovni 1,8 % HDP
a v roku 2010 na úrovni 0,8 % HDP. Navrhované Východiská rozpočtu verejnej správy na
roky 2008 až 2010, rovnako ako schválený rozpočet na roky 2007 až 2009, rešpektujú cieľ
zavedenia eura v roku 2009, a to aj vrátane negatívneho vplyvu penzijnej reformy.
Prvé odhady o priebežnom plnení stanoveného cieľa na rok 2007 bude Ministerstvo financií
SR prezentovať v júli tohto roku v rámci Správy o makroekonomickom vývoji a vývoji
verejných financií SR za prvý polrok 2007 s predikciou do konca roka, ktorá bude predložená
aj na rokovanie vlády SR. Hlavným poslaním tejto pravidelnej správy je na základe
dostupných informácií posúdiť fiškálnu pozíciu v roku 2007 vrátane ocenenia možných rizík
plnenia rozpočtu verejnej správy s návrhom postupov na elimináciu ich negatívnych vplyvov
pri plnení maastrichtského kritéria.
Plnenie nominálneho inflačného kritéria by nemalo byť ohrozené. Ak predpokladáme, že
obdobie na posudzovanie plnenia maastrichtského kritéria bude od apríla 2007 do marca
2008, tak potom podľa aktuálnej prognózy Ministerstva financií SR by 12-mesačná priemerná
medziročná hodnota HICP inflácie bola na úrovni 1,6 % oproti prognózovanej referenčnej
hodnote 2,8 %.
Z uvedeného vyplýva, že naďalej bude potrebné vyvíjať adekvátne úsilie, aby bola Slovenská
republika schopná jednoznačne preukázať pripravenosť na vstup do eurozóny v deklarovanom
termíne k 1. januáru 2009.
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2. Stav plnenia úloh z Národného plánu zavedenia eura v SR
Uznesením č. 525 zo 6. júla 2005 k Národnému plánu zavedenia eura v Slovenskej republike
bol zriadený Národný koordinačný výbor zavedenia eura v SR (NKV) ako najvyšší riadiaci
a koordinačný orgán pri príprave zavedenia eura v Slovenskej republike. Za Národného
koordinátora procesu zavedenia eura v SR (ďalej len „národný koordinátor“) určila vláda
Ministerstvo financií SR. Z uvedeného uznesenia vyplynula aj úloha zriadiť šesť pracovných
výborov (PV) na nižšej riadiacej úrovni. Národný koordinátor zriadil pracovné výbory v
spolupráci s príslušnými ministrami, resp. s guvernérom NBS. Na nižšej riadiacej úrovni
v súčasnosti pôsobí šesť pracovných výborov:
Pracovný výbor pre verejnú správu (v gescii Ministerstva financií SR)
Pracovný výbor pre informatiku a štatistiku (v gescii Ministerstva financií SR)
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)
Od schválenia Národného plánu zavedenia eura v Slovenskej republike v júli 2005 do 30. júna
2007 bolo v termíne splnených 30 úloh. Jedna úloha, ktorá sa týkala zorganizovania dňa
otvorených dverí v Národnej banke Slovenska, bola splnená s oneskorením. Dve úlohy
týkajúce sa verejného obstarávania na výber agentúry pre prípravu a prevádzku internetovej
stránky a výber komunikačnej agentúry sa nepodarilo splniť v stanovenom termíne.
Nosnou úlohou Národného plánu zavedenia eura v Slovenskej republike v sledovanom období
bola tvorba Návrhu zákona o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, ktorého účinnosť sa navrhuje 1. januára 2008 okrem
niektorých ustanovení sprievodných noviel uvedených v ďalších článkoch, ktorých účinnosť
sa navrhuje dňom zavedenia meny euro v Slovenskej republike. Obsahom tohto návrhu
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. Návrh zákona bol dňa
10. júla 2007 prerokovaný a schválený Legislatívnou radou vlády SR 1 . Legislatívna rada
vlády SR odporučila návrh zákona na ďalšie legislatívne prerokovanie.
2.1. Splnomocnenec vlády SR pre zavedenie eura v SR
Vláda SR uznesením č. 85 z 31. januára 2007 schválila návrh ministra financií SR na
vymenovanie Igora Baráta za splnomocnenca vlády SR pre zavedenie eura (ďalej len
„splnomocnenec“) s účinnosťou od 15. februára 2007. Splnomocnenec v súlade so štatútom
schváleným vládou SR pôsobí na Ministerstve financií SR. V rámci svojej činnosti sa venuje
koordinácii technicko-administratívnych prípravných prác na zavedenie eura v SR, zvoláva a
1

Informácia nespadá do obdobia odpočtu úloh v správe, ale popisuje aktuálny stav úlohy vzhľadom na termín
predkladania správy na rokovanie vlády SR.
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vedie pravidelné spoločné pracovné stretnutia vedúcich pracovných výborov, aktívne
komunikuje s domácimi aj zahraničnými inštitúciami, koordinuje a stimuluje práce na
zavedení eura, upozorňuje na problémy a vytvára široké povedomie o zavedení eura.
V marci 2007 Úrad splnomocnenca oživil internetovú stránku splnomocnenca
„www.euro.gov.sk“, ktorá bola vytvorená na Úrade vlády SR ešte počas pôsobenia bývalého
splnomocnenca. Internetová stránka prináša všetky dôležité aktuálne informácie súvisiace so
zavedením eura tak pre občanov ako aj pre podnikateľov či samosprávy a prináša všetky
dôležité dokumenty. Stránka je naďalej priebežne aktualizovaná a obsahuje aj kontaktný
formulár na zasielanie otázok. Úrad splnomocnenca otázky priebežne spracúva a žiadateľom
o informácie zasiela odpovede.
Splnomocnenec zintenzívnil propagáciu a riadenie projektu „Etický kódex pre zavedenie
eura“. Podpisom etického kódexu sa subjekty zaviažu, že nezneužijú proces zavedenia eura na
neodôvodnené obohatenie sa. Za obdobie od marca 2007 do 30. júna 2007 sa ku kódexu
pripojilo 25 nových signatárov a tento počet sa stále zvyšuje. Projekt sa súčasne rozšíril,
z pôvodného zamerania na privátne podnikateľské subjekty sa transformoval na všeobecný
etický kódex, ku ktorému sa hlásia aj nepodnikateľské subjekty (napr. samosprávy).
Z iniciatívy splnomocnenca sa ku kódexu pripojili mnohí významní zamestnávatelia (napr.
Slovnaft, Železničná spoločnosť alebo tiež najväčšie banky pôsobiace na slovenskom trhu).
Splnomocnenec sa v spolupráci so Zborom poradcov predsedu vlády SR podieľal na príprave
medzinárodnej konferencie „Slovensko pred vstupom do eurozóny“, ktorá sa konala dňa 4.
júna 2007 v Bratislave. V rámci spolupráce so Zborom poradcov predsedu vlády SR
splnomocnenec prispieva aj k tvorbe a príprave odborných podkladov pre predsedu vlády SR.
Splnomocnenec sa v sledovanom období intenzívne zameriaval na zvyšovanie povedomia
a šírenie praktických informácií o zavedení eura. Počas svojho pôsobenia vo funkcii vystúpil
s odbornou prezentáciou na 28 rôznych seminároch, konferenciách, okrúhlych stoloch
venovaných problematike zavedenia eura pre podnikateľský sektor, verejnú správu
a samosprávu, na ktorých aktívne prezentoval tému zavedenia eura v SR s dôrazom najmä na
včasnú a dobrú prípravu všetkých subjektov. Popri komunikácii s podnikateľmi
splnomocnenec tiež absolvoval 9 prednášok o zavedení eura po celom Slovensku. Prednášky
boli určené študentom, pedagógom a iným cieľovým skupinám z radov širokej verejnosti.
Splnomocnenec inicioval pracovné rokovania s významnými inštitúciami Slovenskej
republiky ako sú Štatistický úrad SR, Slovenská pošta, Sociálna poisťovňa, Štátna pokladnica.
Cieľom bolo informovať o prípravách na zavedenie eura v týchto organizáciách a tiež zapojiť
ich do aktívnej spolupráce pri plnení niektorých úloh v procese zavedenia eura.
V neposlednom rade splnomocnenec komunikuje aj s inštitúciami EÚ, Európskou centrálnou
bankou (ECB) a krajinami, ktoré už euro zaviedli. Mimoriadne intenzívna je najmä
komunikácia s Európskou komisiou, kde splnomocnenec spoločne s Pracovným výborom pre
komunikáciu pripravujú uzatvorenie Dohody o partnerstve medzi SR a EK. Na základe tejto
dohody, ktorej podpis sa predpokladá v treťom štvrťroku 2007, bude EK spolufinancovať
niektoré vybrané projekty informačnej kampane o zavedení eura pre občanov SR.
V spolupráci s Ministerstvom školstva SR pripravuje splnomocnenec vzdelávací projekt
„Euro do škôl“, ktorý má za úlohu priniesť informácie o zavedení eura do školských lavíc
a zapracovať tému zavedenia eura aj do učebných osnov. Projekt je určený dvom vekovým
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kategóriám žiakov, 7 až 12 rokov a 13 až 18 rokov. V súčasnosti sú stanovené predmety,
rozsah a počet vyučovacích hodín, ktoré budú téme zavedenia eura venované. Ministerstvo
školstva SR vypracovalo návrh učebnej pomôcky pre žiakov. Učebnú pomôcku by mali žiaci
a študenti začať používať v druhom polroku školského roka 2007/2008.
V súlade s úlohami vyplývajúcimi z Národného plánu zavedenia eura v SR sa splnomocnenec
pravidelne zúčastňuje na zasadnutiach jednotlivých pracovných výborov. V rámci
skvalitnenia spolupráce a vzájomnej komunikácie medzi jednotlivými pracovnými výbormi
organizuje splnomocnenec aj stretnutia vedúcich pracovných výborov, na ktorých ho
informujú o aktuálnom stave plnenia úloh národného plánu, súčastných rozpracovaných
úlohách a prípadných problémoch, ktoré sa pri plnení úloh vyskytli alebo môžu vyskytnúť.
O dôležitých splnených úlohách pracovných výborov, ktoré prinášajú významné informácie
pre obyvateľov, podnikateľské subjekty, verejnú správu a samosprávu, informuje
splnomocnenec prostredníctvom tlačových besied. Do 30. júna 2007 boli usporiadané tri
tlačové besedy.
V spolupráci s Pracovným výborom pre komunikáciu zorganizuje splnomocnenec počas
letných mesiacov sériu tlačových besied „Letné piatky so splnomocnencom pre zavedenie
eura“. Splnomocnenec so svojimi hosťami priblíži proces zavedenia eura na Slovensku
v oblastiach obchodu, samospráv, ochrany spotrebiteľov, legislatívy, účtovníctva,
informačných technológii a komunikácie. Cieľom týchto stretnutí je informovať širokú
verejnosť o procese zavedenia eura prostredníctvom zástupcov médií.
Spolupráca splnomocnenca s médiami má trvalý a intenzívny charakter, okrem množstva
článkov a interview v tlačených periodikách bol splnomocnenec hosťom v televíznych
a rozhlasových diskusných reláciách, predovšetkým opakovane v televízii TA3, ale tiež
v Slovenskej televízii, Slovenskom rozhlase či rádiu OKEY.
Z podnetu splnomocnenca sa dňa 22. februára 2007 konalo zasadnutie Národného
koordinačného výboru (NKV) pre zavedenie eura v SR, na ktorom bol schválený návrh
Aktualizácie Národného plánu zavedenia eura v SR na roky 2007 – 2009. Aktualizácia, ktorej
prípravu koordinoval Úrad splnomocnenca, bola vypracovaná z dôvodu, že nie všetky úlohy
vykonávané pri zavedení eura bolo možné identifikovať a podrobne opísať s niekoľkoročným
predstihom. Pôvodný Národný plán zavedenia eura v SR bol doplnený o informácie o
uskutočnených zásadných krokoch od prijatia pôvodného dokumentu v roku 2005.
Ministerstvo financií SR predložilo aktualizáciu národného plánu na rokovanie vlády SR 15.
marca 2007 a vláda SR aktualizáciu schválila dňa 21. marca 2007 uznesením č. 289.
Ministerstvo financií SR tak splnilo úlohu z uznesenia vlády SR č. 100 zo 7. februára 2007,
ktorým schválila poslednú Správu o plnení Národného plánu zavedenia eura v SR.
NKV ďalej určil Ministerstvo financií SR za subjekt zodpovedný za realizáciu verejného
obstarávania na výber agentúry pre prípravu a prevádzku internetovej stránky a výber
komunikačnej agentúry. V tejto súvislosti vláda SR uznesením č. 289/2007 uložila ministrovi
financií zabezpečiť finančné krytie na realizáciu komunikačnej stratégie na roky 2008 a 2009
vo výške 110 miliónov slovenských korún a guvernérovi NBS odporučila zabezpečiť finančné
krytie na roky 2007, 2008 a 2009 vo výške 70 miliónov slovenských korún. V spolupráci
s Pracovným výborom pre komunikáciu sa splnomocnenec podieľa na koordinácii procesu
výberu komunikačnej agentúry na informačnú kampaň o zavedení eura pre občanov SR.
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Ministerstvo financií SR dňa 2. mája 2007 zverejnilo oznámenie o vyhlásení verejného
obstarávania na informačnú a komunikačnú kampaň o zavedení eura v SR s hlavným cieľom
– informovať slovenskú verejnosť o zavedení eura v SR vrátane špecifických cieľových
skupín a so zohľadnením regionálnych potrieb. Vzhľadom na nejednoznačné chápanie
súťažných podmienok účastníkmi trhu sa Ministerstvo financií SR dňa 9. mája 2007 rozhodlo
zrušiť vyhlásené výberové konanie. Dňa 15. mája 2007 vyhlásilo Ministerstvo financií SR
nové výberové konanie, v ktorom zohľadnilo nové poznatky získané v procese prieskumu
trhu. Úrad pre verejné obstarávanie však nariadil vyhlásený postup zrušiť. Ministerstvo
financií SR vyhlásilo dňa 17. júla 2007 nové verejné obstarávanie na informačnú a
komunikačnú kampaň o zavedení eura v SR 2 .

2.2. Plnenie úloh v jednotlivých sektoroch a oblastiach
Hlavnou úlohou Pracovného výboru pre legislatívu je koordinácia legislatívneho procesu
a najmä prípravy návrhu tzv. generálneho zákona, t. j. Návrhu zákona o zavedení meny euro v
Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na poslednom zasadnutí
pracovného výboru dňa 19. apríla 2007 bola pripomienkovaná pracovná verzia tohto návrhu
zákona a jej súvisiacich noviel pred predložením návrhu na medzirezortné pripomienkové
konanie. Po pripomienkovom konaní bol návrh zákona predložený na rokovanie Legislatívnej
rady vlády SR (viac vyššie).
Pracovný výbor ďalej koordinuje realizáciu úloh vyplývajúcich z „Harmonogramu
legislatívnych krokov zavedenia eura v SR“, ktorý bol schválený uznesením vlády SR č. 1040
z 21. decembra 2005. Harmonogram predstavuje prehľad právnych predpisov, ktoré sa budú
novelizovať v súvislosti s prechodom slovenskej meny na euro. Ďalšie zákony, ktoré bude
potrebné novelizovať, boli zaradené do druhej a tretej skupiny. Úlohy z harmonogramu sa
v súčasnosti plnia v určených termínoch.
Pracovný výbor pre komunikáciu rozšíril svoje členstvo o zástupcov Zväzu obchodu
a cestovného ruchu a Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Úlohy stanovené
v aktualizovanom Národnom pláne zavedenia eura v SR sa plnia v súlade s harmonogramom.
Najdôležitejšie úlohy stanovené na prvý polrok 2007, t. j. výber komunikačnej agentúry
a agentúry pre prípravu a prevádzku osobitnej internetovej stránky k zavedeniu eura, sú
v procese plnenia. Úloha navrhnúť NKV postup pre výber potrebných agentúr (stanovenie
zadávacích podmienok pre výberové konanie a stanovenie zodpovednej inštitúcie) do 28.
februára 2007 bola splnená. V súčasnosti prebieha proces verejného obstarávania v zmysle
zákona o verejnom obstarávaní. Je možné predpokladať, že obe agentúry začnú vykonávať
svoju činnosť po podpise zmluvy v treťom štvrťroku 2007. Z hľadiska plánovaných
komunikačných aktivít ide o dostatočne dlhé obdobie na prípravu materiálov
a najdôležitejších fáz kampane.
Pracovný výbor inicioval stretnutie zástupcov mimovládnych organizácií, ktorého výsledkom
je vytvorenie podvýboru pre informovanie rómskej komunity. S dôrazom na jednotnú
komunikáciu pripravil pracovný výbor sériu najčastejších otázok a odpovedí k zavedeniu eura
v SR (FAQ), ktorá bola v júli 2007 poskytnutá všetkým ústredným orgánom štátnej správy
a ďalším subjektom (banky, poisťovne, dôchodkové správcovské spoločnosti, mestá a obce,
atď.).
2

Informácia nespadá do obdobia odpočtu úloh v správe, ale popisuje aktuálny stav úlohy vzhľadom na termín
predkladania správy na rokovanie vlády SR.
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Zástupcovia NBS rokovali v priebehu prvého polroka 2007 so zástupcami Európskej komisie
a Európskej centrálnej banky o poskytnutí informačných materiálov a nosičov informácií pre
celonárodnú informačnú kampaň. Rokovania v súčasnosti nie sú ukončené, budú pokračovať
v priebehu druhého polroka 2007.
V priebehu prvého polroka 2007 sa uskutočnilo takmer tridsať seminárov, konferencií alebo
okrúhlych stolov, ktoré sa týkali tematiky zavedenia eura v SR. Organizátormi podujatí boli
ústredné orgány štátnej správy, NBS, Slovenská obchodná a priemyselná komora a ďalšie
komerčné subjekty i neziskové organizácie. Je žiaduce, aby v budúcom období boli všetky
uvedené aktivity koordinované prostredníctvom Pracovného výboru pre komunikáciu, čím
možno predchádzať duplicite a neefektívnym postupom (napr. seminár pre rovnakú cieľovú
skupinu v rovnakom regióne a v takmer rovnakom čase).
Pracovný výbor pre banky a finančný sektor zriadil v januári tohto roka pracovný podvýbor
pre banky, ktorého vedúcim je zástupca Slovenskej bankovej asociácie a členmi zástupcovia
NBS, Štátnej pokladnice a vybraných komerčných bánk. Podvýbor sa okrem iného zaoberal aj
stratégiou NBS v oblasti bezhotovostného platobného styku (napojenie na systém TARGET2 3
a koncepcia systému SIPS Retail 4 ). Pracovný výbor v 1. polroku 2007 prijal informáciu
o schválení rámcového implementačného plánu SEPA Bankovou radou NBS, ktorý bol
vypracovaný podvýborom pre SEPA 5 . O problematike „ultimu roka 2008“ a riešení
problémov spojených so zavedením eura na prelome rokov 2008 a 2009 pracovný výbor
rokoval v priebehu tohto roka dvakrát. Z pohľadu komerčných bánk ide o vážny problém,
ktorý je potrebné riešiť. Slovenská banková asociácia predložila na rokovanie pracovného
výboru dve alternatívy riešenia ultimu roka, ktoré by komerčným bankám umožnili vykonať
všetky potrebné práce spojené s koncoročnou závierkou ako aj so zavedením eura na prelome
rokov 2008/2009.
Pracovný výbor ďalej v oblasti hotovostného platobného styku riešil potrebu množstva
eurových bankoviek a eurových mincí na predzásobenie. Pracovný podvýbor pre banky
schválil stratégiu zavedenia eura do hotovostného peňažného obehu Slovenskej republiky.
Výbor sa bude ďalej zaoberať stratégiou zavedenia eura do hotovostného peňažného obehu
Slovenskej republiky, problematikou elektronického bankovníctva, zmien platobných kariet,
zásobovania bankomatov eurom a nastavenia POS terminálov, vysporiadaním obchodov
finančného trhu, kurzovým lístkom po prechode na novú menu euro, prepočítaním
a nahradením trhových indexov, precenením cenných papierov atď..
Pracovný výbor pre nefinančný sektor a ochranu spotrebiteľa v stanovenom termíne
vypracoval Koncepciu ochrany spotrebiteľov v procese zavedenia eura v SR - 1. pracovný
variant, ktorá bola prerokovaná v porade vedenia Ministerstva hospodárstva SR ešte
v decembri 2006. V zmysle záverov porady vedenia bola koncepcia predložená národnému
koordinátorovi ako splnená úloha z národného plánu. Následne na výzvu Ministerstva financií
SR bola koncepcia zaslaná na pripomienkové konanie jednotlivým pracovným výborom. Po
3

TARGET - Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System, t. j.
Transeurópsky expresný automatizovaný systém hrubého zúčtovania v reálnom čase je systém zúčtovania
platieb v eurách v reálnom čase
4
SIPS – Slovak Interbank Payment System, t. j. Medzibankový platobný styk Slovenskej republiky,
prostredníctvom ktorého sa realizujú všetky bezhotovostné platby v slovenských korunách
5
SEPA – Single European Payment Area, t.j. Jednotná európska platobná oblasť. Ide o iniciatívu, ktorá má
zjednotiť, zjednodušiť a stransparentniť bankové služby v eurozóne
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zapracovaní pripomienok bola dňa 8. marca 2007 zaslaná národnému koordinátorovi
a splnomocnencovi konečná verzia materiálu ako podklad pre vypracovanie generálneho
zákona.
Pracovný výbor aktívne spolupracoval na príprave konferencie k problematike zavedenia
eura, ktorá sa uskutočnila pod záštitou predsedu vlády SR vo februári 2007. Výbor v prvom
polroku 2007 v spolupráci so Slovenskou obchodnou inšpekciou (SOI) začal s prípravou
metodickej príručky pre výkon kontroly, uskutočnil pracovné rokovanie spotrebiteľských
organizácií v súvislosti s návrhom spoločných aktivít na roky 2007 - 2009 pri zavedení eura a
pripravil podklady pre návrh rozpočtu na roky 2008 - 2009 na zabezpečenie finančných
nákladov súvisiacich s realizáciou úloh, ktoré bude Ministerstvo hospodárstva SR
zabezpečovať v oblasti ochrany spotrebiteľa v súvislosti so zavedením eura. Pracovný výbor
v prvom polroku 2007 uskutočnil pracovné rokovania so spotrebiteľskými organizáciami v
súvislosti s vypracovaním návrhu spoločných aktivít na roky 2007-2009. Výbor rokoval so
zástupcami Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) s cieľom spolupráce pri organizovaní
školení pre zástupcov miest a obcí. Výbor spolupracoval aj s Národnou agentúrou pre rozvoj
malého a stredného podnikania (NADSME), ktorá v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva
SR pripraví všeobecnú brožúrku o zavedení eura pre malých a stredných podnikateľov.
Pracovný výbor ďalej začal pripravovať návrh všeobecne záväzného právneho predpisu pre
duálne zobrazovanie cien a odporúčania pre podnikateľský sektor. Predpis bude vypracovaný
až po schválení generálneho zákona v Národnej rade Slovenskej republiky.
V aktualizovanom Národnom pláne zavedenia eura v SR bola schválená zmena termínu
plnenia úlohy týkajúca sa vypracovania „Analýzy o možnostiach a potrebe legislatívnej
úpravy rámcovo zasahujúcej a zjednodušujúcej riešenie redenominácie akcií a tým aj postup
akcionárov (spoločníkov) v smere zachovania právnej istoty a dosiahnutia zaokrúhlených
redenominovaných nominálnych hodnôt akcií“. Ministerstvo spravodlivosti SR, ako gestor
predmetnej úlohy, zabezpečilo vypracovanie analýzy v stanovenom termíne, t. j. do 30. júna
2007. Predmetnú analýzu prerokoval 19. apríla 2007 Pracovný výbor pre legislatívu a
odporučil zapracovať ju do „Návrhu zákona o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o
zmene a doplnení niektorých zákonov“. Analýza, ktorú pripravilo Ministerstvo spravodlivosti
SR, je širšia ako úprava v návrhu generálneho zákona, nakoľko návrh zákona obsahuje len tie
ustanovenia, ktoré sú z pohľadu legislatívy a potreby normatívnej úpravy vhodné a potrebné
do textu právneho predpisu. Zákon mal za cieľ stanoviť len základné, normatívne
ustanovenia. Ministerstvo hospodárstva SR je toho názoru, že podrobnosti, v prípade potreby,
môžu byť riešené vo vyhláškach, prípadne metodikách. Avšak tieto môžu byť vypracované
až po schválení generálneho zákona v Národnej rade Slovenskej republiky.
Pracovný výbor pre informatiku a štatistiku dňa 24. apríla 2007 pripravil a zorganizoval
okrúhly stôl za účelom spoločnej komunikácie s dodávateľmi ekonomických informačných
systémov ohľadne problematiky zavedenia eura v SR. Dodávatelia ekonomických
informačných systémov na tomto stretnutí prezentovali otázky, ktoré ich zaujímajú. Zároveň
boli dané podnety postavené na skúsenostiach dodávateľov, ktorí majú svoje pobočky (resp.
materské spoločnosti) v zahraničí a už sa implementácii eura venovali v iných krajinách EÚ.
Na stretnutie boli pozvaní dodávatelia, ktorí dodávajú ekonomické informačné systémy v SR
(vychádzalo sa primárne z analýzy a následnej matice informačných systémov v štátnej a
verejnej správe). Otázky z diskusie boli prerokované s vedúcimi ostatných pracovných
výborov a následne boli vypracované odpovede, ktoré Ministerstvo financií SR
a splnomocnenec zverejnili na svojej internetovej stránke a distribuovali tiež všetkým
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účastníkom okrúhleho stola. Z hľadiska termínov jednotlivých úloh z národného plánu
pracovný výbor nemá žiadne úlohy s termínom plnenia v tomto roku.
Pracovný výbor pre verejnú správu zriadil v apríli 2007 pracovnú skupinu, ktorej hlavnou
úlohou je riešenie oblastí účtovníctva, výkazníctva, colných a daňových úkonov, ktoré nie sú
v národnom pláne dostatočne definované. Pracovný výbor pripravil pracovnú verziu
metodiky pre oblasti daňovej a colnej správy pri vyčíslení dane alebo rozdielu dane
v protokole z daňovej kontroly alebo opakovanej daňovej kontroly, vyrubení dane a rozdielu
dane, uložení pokút a vyrubení sankčného úroku, povolení odkladu platenia dane a povolení
splátok dane, vymáhaní daňových nedoplatkov, vrátení a použití daňových nedoplatkov
a iných špecifických oblastí pred dňom zavedenia eura a po ňom. Jej definitívna verzia by
mala byť zverejnená až po schválení návrhu generálneho zákona. V oblasti zaokrúhľovania sa
na úzkej spolupráci dohodli rezorty financií, práce, sociálnych vecí a rodiny a hospodárstva.
Spoločne pripravia ďalšiu metodickú príručku, ktorá komplexne zastreší problematiku
zaokrúhľovania. Pracovný výbor plánuje v treťom štvrťroku 2007 zaslať všetkým orgánom
ústrednej štátnej správy a zástupcom samosprávy výzvu na zhodnotenie potreby konverzie
tlačív pred a po termíne zavedenia eura a upozorniť ich tak na túto povinnosť.
Prehľad plnenia úloh z aktualizovaného Národného plánu zavedenia eura v SR na rok 2007 je
v prílohe.
3. Prieskum na tému zavedenia eura
Posledný prieskum verejnej mienky na tému zavedenia eura v nových členských krajinách,
ktorý pravidelne vykonáva Európska komisia, sa uskutočnil v marci 2007 a bol publikovaný
v máji 2007. Prieskum nezahŕňa Slovinsko, keďže táto krajina sa stala členom eurozóny
v januári 2007. Naopak prieskum zohľadnil nové členské krajiny, Rumunsko a Bulharsko.
Z prieskumu vyplýva nasledovné:
- 44 % respondentov v 11 nových členských krajinách EÚ podporuje zavedenie eura
(nárast o 2 percentuálne body v porovnaní so septembrom 2006);
- 53 % respondentov v 11 nových členských krajinách EÚ očakáva pozitívne dôsledky
zavedenia eura (nárast o 3 percentuálne body v porovnaní so septembrom 2006);
- 34 % respondentov v 11 nových členských krajinách EÚ očakáva negatívne dôsledky
zavedenia eura (pokles o 1 percentuálny bod v porovnaní so septembrom 2006);
- 37 % respondentov v 11 nových členských krajinách EÚ je dobre informovaných
o eure (pokles o 3 percentuálne body v porovnaní so septembrom 2006).
Pre Slovenskú republiku ďalej z prieskumu vyplýva nasledovné:
- 80 % občanov SR predpokladá, že SR zavedie euro v rokoch 2009-2010;
- 51 % občanov SR si myslí, že sú dobre informovaní o eure;
- 54 % občanov SR očakáva pozitívny vplyv zavedenia eura v SR;
- 59 % občanov SR si myslí, že euro zabezpečí udržanie cenovej stability;
- 79 % občanov SR má negatívne očakávania v zmysle zvýšenia cien pri zavedení eura;
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-

71 % občanov sa obáva podvodov pri uvádzaní cien pri prechode na euro, pokles o 2
percentuálne body v porovnaní so septembrom 2006;
- 42 % občanov SR by uvítalo informácie o zavedení eura čo najskôr, 34 percentám
stačia tieto informácie pár mesiacov pred zavedením eura;
- najdôveryhodnejším zdrojom informácií o spoločnej európskej mene je Národná
banka Slovenska.
Podobné prieskumy sa v súlade s národným plánom zaviazal dvakrát ročne vykonať aj
Štatistický úrad SR. Ústav pre výskum verejnej mienky pri Štatistickom úrade SR zrealizoval
prieskum verejnej mienky v dňoch 1. mája 2007 až 10. mája 2007 na vzorke 1083
respondentov vo veku 18 a viac rokov. Cieľom prieskumu bolo zistiť, ako široká slovenská
verejnosť vníma zavedenie spoločnej európskej meny. Opätovne sa potvrdilo, že medzi
občanmi prevládajú určité obavy a nedôvera k zavedeniu eura, v tomto duchu sa vyjadrili viac
ako dve pätiny (43 %) respondentov (v porovnaní so 41 % v novembri 2006). Opačný názor
(zavedenie spoločnej európskej meny bude určitým osobným prínosom) zastávala takmer
tretina (31 %) opýtaných (v porovnaní s 29 % v novembri 2006). Súčasťou prieskumu bolo aj
zisťovanie o výhodách, resp. nevýhodách zavedenia spoločnej európskej meny a spokojnosti
verejnosti s obsahom či rozsahom informácií o problematike zavedenia spoločnej meny
v Slovenskej republike. S blížiacim sa termínom zavedenia novej meny stúpa náročnosť
obyvateľov na informácie. V poslednom zisťovaní sa viac ako polovica výberového súboru
vyjadrila, že im informácie o zavedení eura v SR nepostačujú, opačný názor zastávala tretina
opýtaných. Štatistický úrad SR zverejnil výsledky prieskumu verejnej mienky na svojej
internetovej stránke.
4. Najdôležitejšie úlohy na obdobie do 31. decembra 2007
Pracovný výbor pre legislatívu bude v druhom polroku 2007 koordinovať proces prípravy
návrhu zákona o zavedení meny euro v Slovenskej republike a prípravu nadväzujúcich
zákonov. V rámci tohto procesu bude pokračovať príprava návrhov zákonov sériou rokovaní
v Legislatívnej rade vlády Slovenskej republiky, vo vláde Slovenskej republiky a následne
budú návrhy predložené na schválenie Národnej rade Slovenskej republiky.
Pracovný výbor pre verejnú správu pripraví metodickú príručku, ktorá komplexne zastreší
problematiku zaokrúhľovania. Pracovný výbor plánuje v treťom štvrťroku 2007 zaslať
všetkým orgánom ústrednej štátnej správy a samosprávam výzvu na zhodnotenie potreby
konverzie tlačív pred a po termíne zavedenia eura a upozorniť ich tak na túto povinnosť.
Pracovný výbor pre komunikáciu plánuje v priebehu druhého polroka 2007 začať školenia
operátorov bezplatnej infolinky, ktorá by mala byť uvedená do rutinnej prevádzky v januári
2008, a školiteľov (trénerov) pre osobitné cieľové skupiny. Pracovný výbor v spolupráci so
splnomocnencom zorganizuje v letných mesiacoch sériu informačných stretnutí o eure pod
názvom „Letné piatky so splnomocnencom pre zavedenie eura“. Pracovný výbor sa tiež
zúčastní na výbere agentúry pre realizáciu komunikačnej stratégie a vytvorenie a prevádzku
internetovej stránky. Ústav pre výskum verejnej mienky pri Štatistickom ústave SR plánuje
v decembri tohto roka uskutočniť ďalší prieskum verejnej mienky.
Pracovný výbor pre banky a finančný sektor bude pokračovať v úlohách súvisiacich so
zavedením eura v SR a určovaní ďalšej stratégie v oblasti bezhotovostného a hotovostného
platobného styku.
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Pracovný výbor pre nefinančný sektor a ochranu spotrebiteľa plánuje v druhom polroku 2007
spracovať metodické príručky pre výkon kontroly a školenia inšpektorov, zorganizovať
školenia združení spotrebiteľov, miestnej samosprávy a mediátorov a zabezpečiť zverejnenie
základných princípov duálneho zobrazovania cien v nefinančnom sektore, ktoré budú môcť
podnikatelia použiť ako východisko pre úpravu svojich informačných systémov
na bezproblémové fungovanie po stanovení konverzného kurzu.
Po spracovaní návrhu vykonávacích predpisov pre oblasť účtovníctva a daní vo štvrtom
štvrťroku 2007 plánuje Pracovný výbor pre informatiku a štatistiku zorganizovať ďalšie
stretnutie s dodávateľmi informačných systémov.
Okrem plnenia úloh z národného plánu bude kľúčovou úlohou splnomocnenca a všetkých
pracovných výborov v nastávajúcom období čo možno najskoršie, najintenzívnejšie a
najkomplexnejšie šírenie všetkých relevantných informácií, predovšetkým smerom
k podnikateľským subjektom a orgánom verejnej správy a samosprávy, nakoľko v týchto
sektoroch sú praktické prípravy na zavedenie eura najnáročnejšie. Informačnú kampaň
smerom k občanom bude v spolupráci so splnomocnencom a Pracovným výborom pre
komunikáciu realizovať profesionálna komunikačná agentúra. Vzhľadom na potrebu
vhodného načasovania sa informačná kampaň pre širokú verejnosť začne v januári 2008 a jej
najintenzívnejšia časť sa bude realizovať v druhej polovici roka 2008 potom, ako bude vstup
SR do eurozóny schválený príslušnými európskymi inštitúciami a bude stanovený konverzný
kurz slovenskej koruny voči euru, čo je jeden z ťažiskových obsahových komponentov
informačnej kampane.
K 31. decembru 2007 pripraví Ministerstvo financií SR v poradí piatu hodnotiacu správu
o plnení národného plánu.
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