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1. Úvod 

Úsilie Slovenskej republiky o vstup do eurozóny sa odštartovalo v júli 2003, kedy vláda 

Mikuláša Dzurindu odsúhlasila po dlhých rokovaniach stratégiu prijatia eura. Po piatich 

rokoch, summit EÚ 19. júna 2008 zakončil všetko úsilie SR a schválil vstup Slovenska do 

eurozóny v stanovenom termíne. 

Šestnástym členom eurozóny sa tak 1. januára 2009 stala SR. Tento krok predstavoval 

významný míľnik v histórii Slovenska. Euro sa rozhodlo prijať bezodkladne po naplnení 

konvergenčných kritérií. Prijatie novej meny bolo spájané nielen z mnohými očakávaniami 

ale i obavami. Zo zavedenia spoločnej európskej meny vyplývajú mnohé výhody nie len pre 

občanov ale aj štát, či podniky. Na druhej strane sa musí Slovensko vyrovnať aj s možnými 

negatívnymi dopadmi prijatia eura, takisto ako každá nová členská krajina eurozóny. Prioritné 

je, aby pozitívne vplyvy zavedenia eura prevyšovali tieto negatívne. 

Téma tejto bakalárskej práce je „Dôsledky prijatia eura na Slovensku”. Zavedenie novej 

meny predstavuje pre celú krajinu veľkú zmenu a preto je prijatie eura na Slovensku, stále 

dosť častou rozoberajúcou sa témou. Napriek tomu, že SR prijala za svoju menu euro pred 

viac ako štyrmi rokmi, neustále sa vynárajú otázky, či sa SR rozhodla správne, alebo svoje 

rozhodnutie unáhlila. Túto tému som si vybrala predovšetkým z dôvodu stále sa 

vyskytujúcich otázok, či prijatie eura bolo pre Slovensko správnym krokom. 

Cieľom bakalárskej práce je bližšie popísať vznik a význam hospodárskej a menovej únie, 

poukázať na cestu Slovenska vedúcu k prijatiu eura, priblížiť celkové výhody a nevýhody 

plynúce z prijatia novej meny a predovšetkým zhodnotiť dopady zavedenia eura na 

obyvateľstvo SR. 

Práca je rozdelená do piatich kapitol na základe logického prepojenia. Prvou kapitolou je 

úvod a poslednou záver. Druhá kapitola obsahuje stručný náhľad na hospodársku a menovú 

úniu. V jej úvode je priblížená história a vývoj hospodárskej a menovej únie v jednotlivých 

obdobiach na čo nadväzuje popis konkrétnych etáp jej vzniku. 

Tretia kapitola sa venuje priblíženiu eura ako jednotnej meny, jednotlivým krokom SR 

k zavedeniu eura ako plnenie konvergenčných kritérií či obsahu Strategického plánu prijatia 

eura a obzvlášť Národného plánu zavedenia eura na Slovensku. Druhá časť kapitoly je 

zameraná na dôležité právne normy zavedenia eura a významnú Komunikačnú stratégiu 

prijatia eura. Predposledná kapitola obsahuje súhrn výhod a nevýhod, ktoré plynú 
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zo zavedenia jednotnej meny na Slovensku a bližšie sa venuje ekonomickým dôsledkom. 

Najväčšia pozornosť je venovaná zhodnoteniu dopadov priamo na obyvateľstvo SR pomocou 

samostatne vykonaného dotazníkového šetrenia. 

V práci bolo čerpané z odbornej literatúry zameranej na hospodársku a menovú úniu 

a obzvlášť na európsky a fiškálny vývoj v kontexte SR. Čo sa týka tretej a štvrtej kapitoly 

údaje boli získané predovšetkým z elektronických dokumentov významných štátnych 

i európskych inštitúcií a internetových stránok zameraných práve na túto problematiku pod 

záštitou EÚ. 
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2. Hospodárska a menová únia 

Smerom k integrácii hospodárstiev jednotlivých členských krajín EÚ, je hospodárska 

a menová únia veľmi dôležitým krokom. Obsahuje koordináciu fiškálnych a hospodárskych 

politik, jednotnej menovej politiky a jednotnej meny eura. Každý z 27 členských štátov EÚ 

vytvára hospodársku úniu. Avšak nie všetky krajiny postúpili v integrácii tým, že euro 

zaviedli ako svoju menu. V decembri 1991 v holandskom meste Maastricht schválila 

Európska rada rozhodnutie o vzniku hospodárskej a menovej únii. Celému hospodárstvu EÚ, 

či hospodárstvam všetkých členských krajín prináša hospodárska integrácia výhody v podobe 

vnútornej efektivity a schopnosti odolávať 
1
. 

„Európske krajiny čelia spoločným výzvam. Najúčinnejšie ich prekonáme, ak budeme hľadať 

riešenia spoločne. V tejto súvislosti je hospodárska a menová únia obrovským prínosom a my 

by sme mali využiť možnosti, ktoré poskytuje na posilnenie koordinácie’’, povedal 

24.septembra 2008 na Plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu vtedajší eurokomisár pre 

hospodárske a menové záležitosti Joaquín Almunia 
2
. 

2.1 Vývoj medzinárodnej menovej spolupráce od polovice 19.storočia 

Intenzívny rozvoj medzinárodnej menovej spolupráce sa začal až po druhej svetovej vojne, 

ako dôsledok nutnosti obnoviť hospodárskou krízou a postupne aj vojnou narušenú menovú 

stabilitu, ktorá patrí k nevyhnutným predpokladom rozvoja spolupráce v hospodárskej oblasti. 

V minulosti už existovali určité formy menovej spolupráce, aj keď boli na inej kvalitatívnej 

a kvantitatívnej úrovni. Spolupráca bola založená predovšetkým na dohodách uzatváraných 

medzi dvoma, niekedy aj viacerými zemami o využití a zachovaní vymedzených vnútorných 

menových systémov. Vo fáze kovových menových systémov neprítomnosť širšej menovej 

spolupráce nebola vôbec vnímaná, pretože úzka väzba emitovaných peňazí na zlato zaisťovala 

potrebnú menovú stabilitu a prispievala k automatickému vyrovnávaniu platobných bilancií, 

cenových hladín a menových kurzov medzi krajinami. 

Latinská menová únia bola vytvorená na základe dohody v roku 1865, medzi Francúzskom, 

Belgickom, Talianskom, Švajčiarskom a neskôr v roku 1868 sa pripojilo aj Grécko. Táto únia, 

                                                 
1
EURÓPSKA KOMISIA. Hospodárska a menová únia. Europa.eu [online]. 2013 [25.1.2013]. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/emu/index_sk.htm. 
2
 PALKO, František. Európsky menový a fiškálny vývoj v kontexte Slovenska. Bratislava: Sprint dva, 2011. 135s. 

ISBN 978-80-89393-51-0, s. 51. 

http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/emu/index_sk.htm
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ktorá predstavovala menovú spoluprácu z obdobia menových systémov, nemala dlhé trvanie 

a ukončila činnosť v roku 1878 
3
. 

V období od roku 1872 až 1924 fungovala Škandinávska menová únia, dohodu podpísalo 

Nórsko, Švédsko, a Dánsko. Usilovali sa o prechod na štandard zlatej mince ku ktorému 

postupne dochádzalo v Európe a USA. 

Väčšina menových únii z tohto obdobia ukončilo svoju činnosť predčasne. Najväčší úspech 

mala Nemecká únia z roku 1871.V tomto období bola založená centrálna banka a vydaný 

mincový zákon, ktorý obsahoval zavedenie jednotnej meny marky 
4
. 

2.1.1 Zlatý štandard 

Keďže hodnota zlata vo vzťahu k hodnote iného tovaru sa behom času moc nemení, 

monetárna politika zabezpečovaná zlatým štandardom mala zaistiť dlhodobú cenovú stabilitu 

pre jednotlivé krajiny a všetky krajiny do zlatého štandardu zapojené. Platobná bilancia 

a cenové hladiny medzi jednotlivými krajinami boli vyrovnávané prispôsobovacím 

mechanizmom, ktorý pôsobil automaticky. V roku 1821 sa pripojila Veľká Británia 

a postupne aj ostatné krajiny do zlatého štandardu. Behom roku 1880 už bola zapojená 

väčšina krajín 
5
. 

Obdobie typického zlatého štandardu sa datuje do doby od roku 1880 až 1914, prichádzali 

väčšinou neúspešné medzivojnové pokusy o znovu ustanovenie prebiehajúceho systému. 

Toto obdobie bolo typické častými finančnými krízami, nevyváženým hospodárskym rastom, 

ozbrojenými konfliktami a ekonomickými krízami, ktoré boli doprevádzané vlnou bankrotov 

a zvyšujúcou sa nezamestnanosťou 
6
. 

2.2 Medzinárodná menová spolupráca po 2. svetovej vojne 

V medzivojnovom období zaznamenali medzinárodné hospodárske a menové vzťahy 

viditeľný krízový vývoj, počas druhej svetovej vojny boli však už kompletne rozvrátené. 

Analýza príčin a následkov tejto krízy viedla k odkrytiu nedostatkov chýbajúceho 

                                                 
3
 MARKOVÁ, J. Mezinárodní měnová spolupráce. 1. vydanie. Praha: Oeconomica, VŠE Praha, 2006. 270 s. 

ISBN 80-245-1053-7. 
4
 EURÓPSKA KOMISIA. Jedna mena pre jednu Európu: Cesta k euru. [online]. Luxembursko: Euróspka 

komisia, 2007 [28.1.2013]. ISBN92-79-04488-5. Dostupné na intenete: 

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication6730_sk.pdf. 
5
 TOMÁŠEK, Michal. Evropské měnové právo. 2.vyd. Praha: C.H. Beck, 2007. ISBN 978-80-7179-940-5. 

6
 BALDWIN, Richard a Charles WYPLOSZ. Ekonomie evropské integrace. 1. vydanie. Praha: Grada 

Publishing, 2008. 480 s. ISBN 978-80-247-1807-1. 

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication6730_sk.pdf
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koordinovaného postupu pri riešení problémov jednotlivými krajinami. Tento rozbor prispel 

najmä k poznaniu potreby spolupráce v oblasti medzinárodných menových a úverových 

vzťahov. 

Pred koncom druhej svetovej vojny USA a Veľká Británia postupne začali organizovať 

Bretton - woodskú konferenciu. Zaumienili si vychádzať z vedomostí vyplývajúcich 

z medzivojnového obdobia a to tak, že nedôjde k návratu zlata, ale bude to viesť k vytvoreniu 

spoločného medzinárodného menového systému a menové kurzy nebudú nepružne 

zafixované, či osobitne stanovené 
7
. 

2.2.1 Bretton - Woodský menový systém a jeho zánik 

Začiatky Bretton - Woodského menového systému sú spojené s reakciou na trpkú 

medzivojnovú skúsenosť zlatého štandardu, aj s výstrelkami voľne plávajúcich kurzov, čo 

prispievalo k čoraz väčšej medzi vojnovej hospodárskej recesii. Dohodnutý bol na 

medzinárodnej menovej a finančnej konferencii, ktorá sa konala v dňoch 1. - 22. júla 1944 

v  americkom meste Bretton Woods, ktorej sa zúčastnili zástupcovia 44 štátov 
8
. 

Hlavným cieľom tejto konferencie bolo zjednať a predložiť taký medzinárodný menový 

systém, ktorý by pomáhal rozvíjať medzinárodný obchod, zabezpečoval stabilitu 

medzinárodných hospodárskych vzťahov a viedol tak k vytváraniu atmosféry vzájomnej 

dôvery. Behom jednaní o novom povojnovom medzinárodnom menovom usporiadaní sa 

opierali o dva návrhy Keynesov (britský) plán a Whiteov (americký) plán, ktoré boli 

zverejnené v rokoch 1942 až 1943. Snahou týchto návrhov bolo vytvoriť taký systém 

medzinárodnej menovej spolupráce, ktorý nie je založený len na uskutočňovaní 

medzinárodných konferencií, ale opieral by sa o činnosť stálej inštitúcie, ako základ pre 

spoluprácu v oblasti finančných a medzinárodných vzťahov. Tento systém zaväzoval členské 

štáty, aby udržiavali svoje meny naviazané na americký dolár v pevnom kurze s možnou 

odchýlkou ± 1% od stanovenej parity voči doláru. Koordinácii menovej politiky sa mal bližšie 

venovať novovytvorený Medzinárodný menový fond 
9
. 

Bretton - Woodský systém sa v 70. rokoch minulého storočia dostal do väčších problémov. 

Dôveryhodnosť amerického doláru sa zmenšovala, čo viedlo k prudkému klesaniu 

amerických zásob menového zlata. Koniec Bretton - Woodského systému prebiehal 

                                                 
7
 MARKOVÁ, Jana, ref. 3. 

8
 BRETTONWOODS. Bretton- woodska konferencia. Brettonwoods.tym.sk [online].[2.2.2013]. Dostupné z: 

http://brettonwoods.tym.sk/brettonwoodska_konferencia.htm . 
9
 BALKO, Ladislav. Než k nám príde euro. Bratislava: Epos, 2006. 222s. ISBN 80-8057-661-0. 

http://brettonwoods.tym.sk/brettonwoodska_konferencia.htm
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v niekoľkých krokoch. V auguste 1971 americká vláda pozastavila zmeniteľnosť doláru za 

zlato v dôsledku neustupujúceho tlaku na zlaté rezervy. Neskôr v tom istom roku bol 

vykonaný pokus o záchranu systému uzatvorením Washingtonskej dohody. Ani opatrenia 

tejto dohody však nezabránili úteku od doláru, čo spôsobilo že v marci 1973 prestal byť dolár 

chránený devízovými intervenciami. Začala sa tak nová éra plávajúcich kurzov hlavných 

svetových mien 
10

. 

2.2.2 Európska platobná únia 

Dohoda o vzniku Európskej platobnej únii bola podpísaná 19. 5. 1950, jej hlavnou úlohou 

bolo pomôcť členským krajinám zaviesť vonkajšiu zmeniteľnosť a zbaviť sa devízových 

obmedzení. Skupinu členských štátov tvorilo - Belgicko, Dánsko, Luxembursko, Francúzsko, 

Grécko, Taliansko, Írsko, Island, Holandsko, Nórsko, SRN, Portugalsko, Rakúsko, Švédsko, 

Švajčiarsko, Turecko a Veľká Británia. Banka pre medzinárodné platby mala za úlohu 

zaoberať sa zúčtovacími operáciami. 

Zúčtovanie platieb pomocou Európskej platobnej únie viedlo k rýchlejšiemu eliminovaniu 

reštriktívnych opatrení a k uvoľneniu zahraničného obchodu medzi členskými krajinami únie 

ale aj vo vzťahu k tretím krajinám. Európska platobná únia skončila svoju činnosť v roku 

1958 následkom zavedenia vzájomnej zmeniteľnosti mien 
11

. 

2.3 Medzinárodná menová spolupráca v rámci Európskej únie 

HMÚ je možné označiť ako vyšší stupeň hospodárskej integrácie postavenej na jednotnom 

trhu, ktorú tvorí každá členská krajina EÚ. Tesná koordinácia hospodárskych a fiškálnych 

politik predstavuje predmet HMÚ, a pre krajiny ktoré napĺňajú určené podmienky, 

je predmetom spoločná mena - euro a menová politika. V EÚ proces hospodárskej a menovej 

integrácie pokračuje vo vývoji súčasne s históriou EÚ. Vznikom EÚ v roku 1957, členské 

krajiny sa zamerali na vznik „spoločného trhu” 
12

. 

2.3.1 Vznik EHS a jeho vplyv na menovú spoluprácu 

Predstavitelia západnej Európy po veľmi trpkých skúsenostiach z druhej svetovej vojny 

privítali v roku 1950 návrh Róberta Schumanna, ktorý bol francúzskym ministrom 

                                                 
10

ZAVEDENIE EURA. Výkladový slovníček:Brettonwoodky měnový systém. Zavedenieura.cz[online]. 

[2.2.2013]. Dostupné  z :http://www.zavedenieura.cz/cps/rde/xchg/euro/xsl/vyklad_slovnik.html?PG=B. 
11

 TOMÁŠEK, Michal, ref. 5. 
12

 EURÓPSKA KOMISIA. Hospodárske a menové záležitosti. Europa.eu [online]. 2011 [6. 3. 2013] .Dostupné 

z: http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/index_sk.htm. 

http://www.zavedenieura.cz/cps/rde/xchg/euro/xsl/vyklad_slovnik.html?PG=B
http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/index_sk.htm
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zahraničných vecí. Návrh mal zaistiť spoločnú kontrolu nad oceliarskym a ťažobným 

priemyslom Nemecka a Francúzska. Hlavným cieľom návrhu bolo pomocou spoločnej 

kontroly týchto odvetví zamedziť jednostrannému zbrojeniu. Predstavitelia šiestich 

zakladajúcich krajín (Francúzsko, Belgicko, Holandsko, Luxembursko, Taliansko a Nemecká 

spolková republika) podpísali Parížsku zmluvu v roku 1951, ktorou vzniklo Európske 

združenie uhlia a ocele. 

Z dôvodu neúspechu plánov západoeurópskych krajín kvôli odporu francúzskeho parlamentu, 

zástupcovia zakladajúcich krajín v oblasti zahraničných vecí sa dohodli v roku 1955 na 

summite v Messine, že hospodársku integráciu po dobrých skúsenostiach Monetárnej politiky 

rozšíria. Podpísaním Rímskych zmlúv v roku 1957, zakladajúce štáty na ich základe vytvorili 

EHS, ktorého vznik predchádzal vytvoreniu súčasnej Európskej únii. Rímske zmluvy 

nadobudli platnosť v roku 1958 a stanovili dvanásťročné obdobie na odbúranie ciel medzi 

členskými krajinami 
13

. 

V roku 1962 na zasadnutí najvyšších predstaviteľov EHS, bola spomenutá prvýkrát potreba 

koordinácie menovej politiky členských krajín. Nevyhnutným predpokladom pre ďalšie 

prehlbovanie hospodárskej spolupráce bol spoločný postup v menovej oblasti. Slabá intenzita 

a nedostatočná kvalita menovej spolupráce sa v roku 1963 prejavili v plnej miere počas 

prebiehajúcej menovej krízy, ktorá postihla najmä Francúzsko a Taliansko. Dôležitý proces 

ktorý smeroval k spoločnému postupu bol zrýchlený v roku 1968 prebiehajúcou novou 

menovou krízou. Behom vývoja sa ukázalo, že prebiehajúci mechanizmus koordinácie 

menových politík je nedostačujúci, pretože bol založený len na odhodlaní a vzájomnej 

konzultácií jednotlivých členských krajín. Z tohto pohľadu Rímske zmluvy svoj cieľ 

nenaplnili 
14

. 

Tvorba menovej spolupráce a predovšetkým vzťah medzi menovou a hospodárskou 

spoluprácou vytvárali rozličné pohľady členských krajín. V prvej polovici 60. rokov odlišné 

názory viedli k vytvoreniu dvoch úplne rozdielnych smerov. 

Monetaristický smer 

Najviac presadzovali spoločnú menovú politiku, vďaka ktorej by sa mala urýchľovať 

hospodárska integrácia. Predstavitelia však preferovali názor, že jedine pomocou zásadných 

krokov v menovej oblasti je možné realizovať cestu k hospodárskej a menovej únii. 
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K podporovateľom tohto smeru patrilo Belgicko, Francúzsko a Luxembursko. Realizácia 

koordinácie menových politik mala vychádzať z dobrovoľnosti, pretože sa nepočítalo 

so vznikom dôležitých opatrení či pravidiel, ktoré by mohli zabezpečovať menovú 

spoluprácu. 

Ekonomistický smer 

Zástancovia tohto smeru, sa prikláňali k stanovisku, že je v prvom rade dôležité vytvoriť 

politické a hospodárske predpoklady rovnovážneho makroekonomického vývoja v rámci 

spoločenstva. Skupinu predstaviteľov tvorilo Taliansko, Holandsko a Nemecko. 

Predpokladali, že dosiahnutie cieľa bude viesť k schváleniu opatrení pomocou ktorých by sa 

odstránili dôsledky odlišnej ekonomickej úrovne členských štátov. V úplnom závere procesu 

ako dôkaz hospodárskej konvergencie prichádza spoločná mena 
15

. 

2.3.2 Wernerova správa 

Prvý podnet ktorý viedol k vytvoreniu spoločnej meny, prišiel v 60. rokoch dvadsiateho 

storočia počas procesu európskej hospodárskej integrácie. V zmluvách so zavedením 

spoločnej meny v EHS sa vôbec nerátalo. V tomto období boli ešte členské štáty EHS, 

zapojené do relatívne dobre fungujúceho brettonwoodskeho systému. Kurzy mien tohto 

systému boli pevne stanovené s alternatívou korekcie, a v rámci EHS ale aj globálne boli 

dostatočne stabilné do polovice 60. rokov. Na základe Barrovho plánu z roku 1969, bola 

vydaná v roku 1970 konečná Wernerova správa, ktorá navrhovala aby HMÚ bola vytvorená 

do roku 1980 v troch etapách 
16

. 

Jednotlivé etapy vytvorenia menovej únie mali prebehnúť v rámci desaťročného časového 

horizontu, v závere ktorého malo nastať zafixovanie vzájomných kurzov. Devízové rezervy 

by riadila ECB, ktorá by tiež mala hlavnú úlohu v oblasti rozhodovania o menovej politike. 

V správe boli obsiahnuté aj ďalšie odporúčania ako vykonať hlbokú centralizáciu fiškálnych 

politik, povoliť cezhraničný pohyb kapitálu a zaviesť zmeniteľnosť mien bez obmedzení. 

Menovú úniu sa do konca roka 1980 neporadilo vytvoriť, tým pádom sa nenaplnil cieľ 

Wernerovej správy. Po zrútení Bretton - woodského systému nastal prvý ropný šok. Na to 
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členské krajiny reagovali intenzívnou divergenciou hospodárskych politik a nakoniec bola 

Wernerova správa odsunutá na nedefinované obdobie 
17

. 

2.3.3 Menový had 

Systém menového hada (doslovne had v tuneli) ktorý vznikol 24. apríla 1972 stanovil pre 

národné meny zúčastnených krajín prijateľné odchýlenie od centrálnej parity ± 2,25 %, 

súčasne určil zaviesť voľne pohyblivé kurzy vo vzťahu k menám tretích krajín a medzi 

dolárom a jednotlivými menami spoločenstva na obmedzil rozpätie fluktuácie na ± 4,5 % 
18

. 

Aby systém správne fungoval, zúčastnené krajiny v roku 1973 vytvorili Európsky fond pre 

menovú spoluprácu, ktorý mal právo spravovať určitú časť menových rezerv jednotlivých 

krajín. Zúčastnené krajiny odpovedali na porušenie systému ktoré bolo dôsledkom zvýšenia 

cien ropy, odlišnými spôsobmi, čo malo za následok náhle a časté odchýlky výmenných 

kurzov. Kvôli neustálemu vstupovaniu jednotlivých krajín do mechanizmu a vystupovaniu 

z mechanizmu, ktorý zabezpečoval stabilitu výmenných kurzov, had nepredstavoval dohodu 

na úrovni spoločenstva ale bol zúžený na menovú stabilitu iba okolo nemeckej marky 
19

. 

2.4 Európsky menový systém 

V roku 1978 bolo akceptované rozhodnutie o vytvorení EMS nemeckým kancelárom 

Helmutom Schmidtom a francúzskym prezidentom Valérym Giscardom d´ Estaingem. Trápili 

ich však menové otrasy, ktoré boli dôsledkom zrušenia Bretton - woodského menového 

systému a neudržania systému menového hada. Za priamu hrozbu spoločného trhu pokladali 

veľké zmeny menových kurzov 
20

. 

Myšlienka vytvorenia EMS nadobudla skutočnú podobu v júli 1978 na zasadnutiu Rady 

ministrov v Bremách, kde bol vyslovený návrh EMS, ktorý mal oporu v týchto zásadách: 

 hlavným pilierom EMS, mal byť intervenčný mechanizmus, ktorý by zabezpečil 

kurzovú stálosť v oblasti ES. Mal obsahovať meny všetkých krajín a súčasne bola 

stanovená maximálna odchýlka tržných kurzov od dohodnutého stredného kurzu 

vo výške  ± 2,25 %. Počas ďalších dvoch rokov sa mala odchýlka obmedziť na ± 1%, 
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 ďalšiu neodmysliteľnú súčasť tohto systému mala predstavovať Európska menová 

jednotka ECU, ktorá by vystriedala Európsku zúčtovaciu jednotku, 

 krajiny ktoré patrili k členom tohto systému mali zosúladiť svoju politiku menových 

kurzov vo vzťahu k tretím krajinám, 

 Európsky menový fond mal byť vytvorený v priebehu dvoch rokov, ktorý by zastúpil 

Európsky fond menovej spolupráce. 

Vytvorenie konkrétnej dohody o vzniku EMS prebiehalo do konca decembra 1978, kedy 

v Bruselu na zasadnutí Rady ministrov 4. a 5. decembra bolo prezentované jej definitívne 

znenie. EMS mal začať plniť svoju funkciu 1. 1. 1979, ale v dôsledku konfliktov v oblasti 

poľnohospodárskej politiky medzi SRN a Francúzskom bol termín presunutý na 13. marca 

1979. Do tohto systému boli zapojené všetky krajiny ktoré boli členmi ES. Základným 

zámerom EMS bolo dosiahnuť opäť stabilné kurzové vzťahy medzi menami jednotlivých 

členských krajín a tým pomôcť prehĺbiť ekonomickú integráciu. 

Pre EMS boli charakteristické tri podstatné prvky: 

 európska menová jednotka ECU (European Currency Unit), 

 kurzový mechanizmus ERM (Exchange Rate Mechanism), 

 úverový mechanizmus EMS 
21

. 

2.4.1 Európska menová jednotka ECU 

Hlavný prvok EMS predstavovala nadnárodná ECU, ktorej hodnota bola stanovená pomocou 

metódy menového koša. Pravidelne každých 5 rokov prebiehala kontrola obsahu koša, alebo 

v prípade, že hodnota meny ktorá bola v koši zahrnutá sa v dôsledku pohybu tržného kurzu 

zmenila o viac ako 25 %.Účasť mien jednotlivých krajín v koši vychádza z celkového 

ekonomického potenciálu daných krajín, ich prítomnosti na vzájomnom obchode a schopnosti 

zapojiť sa do poskytovania krátkodobej finančnej podpory. Národné meny členských krajín 

slúžili k vyjadreniu hodnoty ECU, ktoré vychádzalo z ich podielu v menovom koši 

a menového kurzu 
22

. 

Počas vývoja ECU, váhový podiel mien v menovom koši sa zmenil len dvakrát a zakaždým to 

súviselo s príchodom novej členskej krajiny do EMS. Vstup nových krajín v obidvoch 

prípadoch bol spojený s koreláciou váh, s prihliadnutím k obratu ekonomickej funkcie 

                                                 
21

 MARKOVÁ, Jana, ref. 3. 
22

 KOLENČÍK, Juraj a Miroslav KRASŇAN .Podniková ekonomika a manažment: Zavedenie eura a riziká 

implementácie [online]. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline.2008[17.2.2013]. ISSN 1336-5878. Dostupné z: 

http://ke.uniza.sk/application_data/ke/uploads/Data/noviny_KE_208.doc. 



15 

 

jednotlivých krajín. V septembri 1984 prebehla prvá úprava koša, ktorá súvisela 

so začlenením Grécka do EMS a v septembri 1989 došlo k druhej úprave v dôsledku 

začlenenia Španielska a Portugalska do EMS. Váhy menovej prítomnosti a mien v koši pre 

určenie hodnoty ECU účinné nástupom EMS, znázorňuje tabuľka 2.1. 

Tabuľka 2.1: Obsah koša pre vyjadrenie celkovej hodnoty ECU 

Zdroj: MARKOVÁ, Jana, ref. 3, s.155, vlastné spracovanie. 

Využitie ECU 

ECU bola používaná v rámci ES ako: 

 zúčtovacia jednotka v priebehu intervenčného a úverového mechanizmu, 

 platobný prostriedok medzi jednotlivými centrálnymi bankami členských 

krajín ES, 

 spôsob určenia hodnoty stredných kurzov mien členských krajín ale súčasne 

aj pásma ktoré bolo charakteristické odchýlením trhových kurzov od 

bilaterálnych stredných kurzov, 

 rezervný majetok všetkých členských krajín ES 
23

. 

  

                                                 
23

 MARKOVÁ, Jana, ref. 3. 

Mena Váha 

meny 

v koši 13.3. 

1979 (%) 

Menová 

účasť 

1979 

Váha   

meny 

v koši 17.9. 

1984 (%) 

Menová 

účasť  

1984 

Váha meny 

v koši 21.9. 

1989(%) 

Menov

á účasť 

1989 

Nemecká marka 32,98 0,828 32,0 0,719 30,10 0,6242 

Britská libra 13,34 0,0885 15,0 0,0878 13,00 0,08784 

Francúzsky frank 19,83 1,15 19,0 1,31 19,00 1,332 

Talianska lira 9,5 109 10,2 140 10,15 151,8 

Holandský gulden 10,51 0,286 10,1 0,256 9,40 0,2198 

Belgický frank 9,28 3,66 8,2 3,17 7,60 3,301 

Luxemburský frank 0,35 0,14 0,3 0,14 0,30 0,13 

Dánska koruna 3,06 0,217 2,7 0,219 2,45 0,1976 

Írska libra 1,15 0,00759 1,2 0,00871 1,10 0,00855 

Grécka drachma - - 1,3 1,15 0,80 1,44 

Španielska peseta - - - - 5,30 6,885 

Portugalské 

escudo 

- - - - 0,80 1,383 
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Emisia ECU 

ECU bola vydaná Európskym fondom menovej spolupráce (EMCF), ktorá obsahovala vklady 

členských krajín a to 20% hodnoty svojich zlatých rezerv a 20 % hodnoty dolárových rezerv. 

Protihodnota devízových rezerv v ECU sa pripisovala na účty centrálnych bánk v EMCF. 

Každé tri mesiace dochádzalo k obnove veľkosti emitovaných ECU, aby množstvo 

emitovaných aktív zhodovalo s požadovaným podielom zlatých a devízových rezerv. 

Východiskom pri stanovení hodnoty devízových rezerv bol: 

 priemerný trhový kurz USD, platný v dvoch uplynulých pracovných dňoch, 

 cena zlata platná na Londýnskom trhu za predchádzajúcich 6 mesiacov, alebo cena 

zlata za uplynulý pracovný deň a to v závislosti na tom ktorá hodnota bola menšia 
24

. 

2.4.2 Kurzový mechanizmus ERM 

Mechanizmus menových kurzov predstavoval ďalší významný prvok EMS, ktorý v marci 

1979 zahájil svoju činnosť a svoju funkciu plnil do 1. januára 1999, kedy došlo k vytvoreniu 

eurozóny. Centrálnu paritu vzhľadom k ECU, mali určenú všetky z členských mien 

jednotlivých krajín ERM. Prostredníctvom zmienených parít boli neskôr vyjadrené centrálne 

parity pre dvojstranné kurzy členských mien, ktoré boli postupne zoradené do paritnej 

mriežky. 

V tomto systéme fluktuačné pásma mali na začiatku určenú základnú šírku ± 2,25 %. Členské 

krajiny ES ktoré neboli súčasťou menového hada a používali režim voľne pohyblivých kurzov 

mali prechodnú výnimku širšieho rozpätia ± 6 %. Túto výnimku najprv využilo len Taliansko, 

s odstupom času však aj Veľká Británia, Španielsko a Portugalsko. Rozmedzie pásma 

naplňovalo funkciu intervenčných bodov, ktoré určovali úlohu centrálnych bank 

k neobmedzeným intervenciám. Intervencie sa vyskytovali aj v rámci vnútra pásma. 

Prítomný bol súbor úverových nástrojov ktorý slúžil pre bezchybné fungovanie intervenčného 

mechanizmu ERM. Okamžité dostupné úverové zdroje pomáhali k tomu, aby centrálna banka 

ktorá neobsahovala požadovanú výšku vlastných devízových prostriedkov, mala právo si 

zapožičať nevyhnutnú likviditu od partnerskej centrálnej banky. V rokoch 1992 - 1993 

menové výkyvy boli spájané so silnými tlakmi pôsobiacimi na kurzy členských mien ERM, 

čo viedlo k nutnému zväčšeniu fluktuačných pásiem na ± 15 %. So zavedením rozšíreného 
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pásma ERM vykonával svoju činnosť až do vytvorenia eurozóny. Prítomnosť v tomto 

systéme predstavovala jedno z maastrichtských konvergenčných kritérií 
25

. 
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Mechanizmus menových kurzov II 

ERM II zahájil svoju činnosť 1. januára 1999 vystriedal končiaci pôvodný ERM. Pravidlá 

tohto systému boli odsúhlasené na summite Európskej rady v Dubline, ktorý sa konal 

v decembri 1996, na základe podaného návrhu EMI 
26

. 

Pre kurzové usporiadanie ERM II sú charakteristické tieto vlastnosti: 

 viacstranná povaha ERM, ktorá je založená na báze paritnej mriežky, bola prenesená 

na dvojstranný vzťah pôsobiaci medzi národnou centrálnou bankou a ECB, 

 zastúpenie v tomto režime nie je povinné, každá členská krajina EÚ, ktorá nepatrí do 

eurozóny však má právo nárokovať si aby bola začlenená, 

 široké fluktuačné pásma  ± 15 % naďalej ostali, avšak v jednotlivých prípadoch mohlo 

byť dohodnuté menšie oscilačné rozmedzie, 

 udržala sa intervenčná povinnosť na hraniciach pásma, jednotlivé strany však 

nemuseli prijať účasť na intervenciách, ak by si mysleli, že intervencie by mohli 

porušiť ich cenovú stabilitu, 

 hlavné parity boli určené ako kurzy národných mien vo vzťahu k euru, 

 nevyhnutným predpokladom pre vstup do eurozóny bolo schválenie minimálne 

dvojročnej prítomnosti v ERM bez výskytu znehodnotenia hlavnej parity 
27

. 

2.4.3 Úverový mechanizmus EMS 

Mechanizmus zabezpečoval, právo každej členskej krajiny získavať z Európskeho fondu 

menovej spolupráce úvery a využiť ich na devízovom trhu na dosiahnutie intervenčných 

účelov. 

Európsky fond menovej spolupráce umožnil finančné krytie a centrálne banky krajín 

jednotlivých Spoločenstiev mali k dispozícii následné úvery: 

 veľmi krátkodobé úvery - doba poskytovania 45 dní, s príležitosťou predĺžiť si 

splatnosť na 3 mesiace,  

 krátkodobé úvery - doba poskytovania 3 mesiace, s príležitosťou predĺžiť si 

splatnosť o ďalšie 3 mesiace a to najviac dvakrát, 
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 strednodobé úvery - vyplývali zo zmluvy o vzniku EHS, doba poskytovania 2 až 

5 rokov, nejednalo sa o dohody medzi centrálnymi bankami ale medzi jednotlivými 

krajinami 
28

. 

2.4.4 Vyhodnotenie EMS 

Podarilo sa naplniť základný cieľ, ktorý prestavoval zaistenie vyššieho stupňa vonkajšej 

a vnútornej stability. Krajiny ktoré boli zapojené do systému sa vyhli nestabilite 

medzinárodného menového systému, ktorý bol typický pre 80. roky 20. storočia. Zavedeniu 

stability predchádzalo viac ako dvadsaťročné úsilie. Došlo k zreteľnému rozšíreniu 

súkromného využívania ECU. Jednotlivé inštitúcie Spoločenstva, firmy a členské krajiny 

čoraz viac používali ECU pri vydávaní dlhopisov medzinárodného charakteru. Nemenný 

základ pre zavedenie jednotnej meny zabezpečovali EMS a ECU. K docieleniu hospodárskej 

konvergencie smerovala menová disciplína. Menová disciplína smerovala k zmenšeniu miery 

inflácie, k docieleniu hospodárskej konvergencie a priblíženiu hodnôt úrokových sadzieb 
29

. 

2.5 Etapy hospodárskej a menovej únie 

Najvyšší predstavitelia členských štátov a vlád tvoria Európsku radu, ktorá na schôdzi 

v Hannoveri v júni 1988 potvrdila cieľ, postupného vytvorenia HMÚ. Jacques Delors ktorý 

bol vtedajším prezidentom Európskej komisie viedol výbor expertov, ktorí HMÚ poverila 

preveriť a navrhnúť konkrétne postupy vedúce k vytvoreniu takejto únie. Správa Delorsa 

z 12. apríla 1989 podala návrh, aby sa HMÚ vytvorilo následne v troch etapách. Prvá etapa sa 

mala snažiť liberalizovať pohyb kapitálu celého územia EÚ a odstraňovať rozdiely menových 

politík jednotlivých štátov. V druhej etape sa na európskej úrovni mali prijať opatrenia na 

zbližovanie národných mien jednotlivých štátov a vzniknúť autorita na kontrolu jednotlivých 

menových pohybov. V poslednej etape sa mali fixovať medzi menami jednotlivých štátov 

výmenné kurzy a realizácia menovej politiky presunúť na úroveň Európskej únie 
30

. 
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2.5.1 Prvá etapa - zrušenie obmedzení pohybu kapitálu v EÚ 

1. júla 1990 - 31. december 1993 

V čase vzniku tejto etapy, ktorá plnila predovšetkým funkciu prípravnú, sa členské štáty 

zaručili k zrušeniu všetkých možných obmedzení pohybu kapitálu medzi sebou. V oblasti 

menovej spolupráce nadobúdal čoraz lepšie postavenie Výbor guvernérov centrálnych bank 

EHS, ktorému rozhodnutím Rady EÚ z 12.marca 1990 boli pridelené nové úlohy. Zahrňovali 

hlavne zaistenie poradenských služieb členským štátom v oblasti menovej politiky a zároveň 

poskytnutie podpory vzájomnej spolupráce v tejto oblasti s cieľom docieliť cenovú stabilitu. 

Základ spočíval v stanovení otázok, ktoré by sa v tejto etape mali preveriť a vypracovať do 

konca roka 1993 pracovný program. Na základe tohto programu následne presne definovať 

jednotlivé mandáty výborov a podvýborov, ktoré boli zriadené práve pre tento účel. 

2.5.2 Druhá etapa - založenie EMI a ECB 

1. január 1994 - 31. december 1998 

Vznik EMI 1. januára 1994 značil nástup členských štátov do druhej etapy HMÚ. Bola tu 

dokončená úplná liberalizácia kapitálu, ktorá sa rozšírila aj na štáty mimo EÚ. Následne 

Komisia začala kontrolovať naplnenie konvergenčných kritérií jednotlivými štátmi. 

Existencia EMI odzrkadľovala stav menovej integrácie v európskom spoločenstve 
31

. 

V decembri 1995 Európska rada prijala "euro" ako názov jednotnej menovej jednotky, 

súčasne EMI dostalo za úlohu urobiť prípravné práce v oblasti budúcich menových 

a kurzových vzťahov medzi eurozónou a ostatnými krajinami EÚ. 

V decembri 1996 predniesla EMI sériu návrhov euro bankoviek Európskej rade a neskôr 

aj verejnosti, ktorá mala byť uvedená do obehu 1. januára 2002. V júli 1997 prijala Európska 

rada pakt stability a rastu, pre doplnenie a bližšie špecifikovanie ustanovení Zmluvy 

o založení Európskeho spoločenstva vo vzťahu k HMÚ. Pakt stability a rastu obsahuje dve 

nariadenia, ktorých hlavným cieľom je zabezpečiť rozpočtovú disciplínu v HMÚ. 

V máji 1998 Európska rada na svojom zasadnutí v Bruselu prijala zoznam 11 členských zemí 

(Belgicko, Španielsko, Nemecko, Írsko, Taliansko, Francúzsko, Rakúsko, Holandsko, 

Luxembursko, Portugalsko a Fínsko), ktoré spĺňajú podmienky prijatia jednotnej meny 

a zaviedli ju od 1. 1. 1999. 
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V júni 1998 bola vytvorená ECB spolu s jej vrcholnými orgánmi, čo znamenalo vznik ECB 

a zánik EMI, ktorá už splnila svoju úlohu. Príloha č.1 pre lepšie pochopenie znázorňuje 

postavenie jednotlivých štátov v  hospodárskej a menovej únií. 

Európsky menový inštitút 

EMI vznikol 1. januára 1994 so sídlom vo Frankfurte nad Mohanom, stal sa nástupcom 

Európskeho fondu pre menovú spoluprácu. Jeho úlohou bolo pripraviť prechod k spoločnej 

mene, zladiť aktivity prebiehajúce v rámci ERM a neskôr sa stáť základom ECB 
32

. 

Pakt stability a rastu 

V decembri 1996 na Dublinskom summite bol pakt schválený Európskou radou. Predstavuje 

politickú dohodu, ktorá stanovuje jednotlivé rozpočtové pravidlá vystupovania a finančnej 

rozvahy, ktorá napomáha úspechu HMÚ. Nevyhnutnú časť predstavujú konvergenčné 

kritéria, ktoré členské krajiny musia splniť, aby mohli byť súčasťou spoločnej meny. 

Dôležitou krajinou ktorá žiadala dôslednejšie pravidlá v priebehu prvých rokovaní, ktoré 

viedli k Paktu bolo Nemecko. Verejný dlh by mal byť po hranicu 60 % HDP príslušnej 

krajiny. Komisiu musia členské krajiny načas informovať o výške ich dlhov, ktoré tieto 

informácie ďalej odovzdajú Výboru pre monetárne záležitosti 
33

. 

Hlavným cieľom je zaistiť riadne hospodárenie s verejnými financiami v Únii, aby 

nedochádzalo k poškodeniu dôvery v euro, v dôsledku menej spoľahlivej rozpočtovej politike 

jednotlivých členských krajín. 

Pakt pozostáva zo zmluvy k Paktu stability a rastu vydanej 17. júna 1997 a nasledujúcich 

ustanovení: 

 ustanovenie dotýkajúce sa zavedenia spôsobu pri veľkom deficite, ak deficit členskej 

krajiny bude väčší než stanovená hranica 3% hrubého domáceho produktu, 

 ustanovenie o upevnení kontroly nad situáciami rozpočtov členských krajín a o 

kontrole nad hospodárskymi politikami a ich koordinácii. 
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Maastrichtské kritéria 

Na konferencii v Maastrichte v decembri 1991 bola vyjednaná členskými štátmi Zmluva 

o Európskej únii (Maastrichtská zmluva). V platnosť vstúpila po napínavom ratifikačnom 

procese 1. novembra 1993. Hlavný cieľ Maastrichtskej zmluvy bolo zabezpečiť, aby EÚ 

nezostala len hospodárskym spoločenstvom, ale začala postupne smerovať k politickej únii. 

Najväčším prínosom zmluvy bolo rozhodnutie vytvoriť hospodársku a menovú úniu do roku 

1999 s jednotnou menou, prostredníctvom občianstva únie ponúknuť nové práva Európanom, 

začať budovať spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku a vytvoriť základy spolupráce 

v oblasti justície a vnútorných záležitostiach. Maastrichtská zmluva stanovuje štyri základné 

slobody - voľný pohyb tovaru, osôb, služieb a kapitálu. Zaväzuje spoločenstvo akceptovať 

opatrenia dokončenie vnútorného trhu 31. decembra 1992 a nič by už nebránilo zavedeniu 

jednotnej meny euro. 

Vstupom do EU sa Slovensko stalo aj členom HMÚ a menovej únie. Po naplnení náročných 

konvergenčných kritérií tzv. maastrichtské kritéria, euro sa stalo od 1. januára 2009 platidlom 

aj na Slovensku. Až týmto krokom každý štát naplní svoju integráciu do EÚ. Každý štát ktorý 

chce vstúpiť do eurozóny a vymeniť svoju menu za spoločnú európsku menu euro, musí 

splniť týchto päť kritérií, ktoré stanovila Maastrichtská zmluva. 

1. Deficit verejných financií 

Nesmie za posledný rok pred hodnotením presiahnuť 3 % HDP. Existujú dve podmienky, 

kedy sa nemusí táto požiadavka naplniť, ak deficit udržateľne a neustále klesá a dosahuje 

hodnotu, ktorá sa blíži odporúčanej hodnote, alebo ak prekročenie odporúčanej hodnoty 

dosahuje hodnotu, ktorá je blízka odporučenej hodnote. 

2. Verejný dlh 

Veľkosť verejného dlhu smie dosiahnuť najviac 60 % HDP. Pokiaľ je dlh väčší musí sa 

postupne k tomuto limitu približovať. Keby sa štátom s vysokou hodnotou dlhu a deficitu 

verejných financií povolilo vstúpiť do eurozóny, chceli by ovplyvňovať ECB pri vykonávaní 

protiinflačnej politiky. Dôvod prečo mal byť vládny dlh limitovaný na hranici 60 % nie je 

však známe. 
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3. Stabilný výmenný kurz 

Menový kurz bol po dobu posledných dvoch rokov zapojený do mechanizmu výmenných 

kurzov (ERM II) a kurz zotrval vnútri fluktuačného pásma, počas toho však krajina menu 

nemôže devalvovať. 

4. Inflačné kritérium 

Priemerná inflácia meraná pomocou harmonizovaného indexu, nesmie prekračovať o viac než 

1,5 % mieru inflácie za posledných 12 mesiacov v troch členských štátoch, ktoré v tejto 

oblasti dosiahli najlepších výsledkov. 

5. Stabilita dlhových úrokových sadzieb 

Priemerná úroková sadzba nesmie za posledných 12 mesiacov presiahnuť priemer 

dlhodobých úrokových sadzieb 3 členských štátov s najlepšími výsledkami v tejto oblasti 

a viac ako 2 % 
34

. 

Maastrichtská zmluva predstavovala ukončenie dlhej cesty, ktorá bola tvorená tromi 

desaťročiami úsilia o docielenie menovej únie viz. tabuľka 2.2. 

Tabuľka 2.2: Znázornenie vzájomného časového zladenia rozličných činností EMÚ 

Pred Maastrichtom Medzi Maastrichtom a jednotnou menou Jednotná mena 

1970 Wernerov plán 1994 Európsky menový inštitút 1999 Začatie menovej 

únie 

1979 Začatie EMS 1997 Pakt stability a rastu 2001 Pristúpenie 

Grécka 

1989 Delorsov výbor 1998 Rozhodnutie o členstve 2002 Zavedenie 

euromincí 

a eurobankoviek 

1991 Podpis 

Maastrichtskej 

zmluvy 

1998 Vymedzenie konverzných parít   

1993 Schválenie 

Maastrichtskej 

zmluvy 

1998 Vznik ECB   

Zdroj :BALDWIN, Richard a Charles WYPLOSZ, ref. 6, s. 397, vlastné spracovanie. 
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2.5.3 Tretia etapa – stanovenie neodvolateľných výmenných koeficientov 

Posledná etapa HMÚ začala 1. 1. 1999 zavedením eura ako jednotnej meny. Národné meny sa 

ešte ďalej používali, ale boli prepojené fixnými prepočítavacími koeficientmi na základe ich 

pomeru k euru, ktorý bol stanovený k 31. 12. 1998. Euro začína byť plnohodnotnou menou 

a obiehajúce meny členských štátov boli jeho dielčie jednotky. Tieto nemenné koeficienty sa 

používali do roku 2002, kedy národné meny zanikli na prepočítavanie hodnôt z eura na 

národné meny a naopak. Euro malo napriek pohybu jeho kurzu voči doláru či jenu, rovnaký 

kurz. 

Grécko sa vstupom do tretej etapy HMÚ 1. januára 2001 stalo dvanástym členom európskej 

menovej únie. Trinástym členom eurozóny sa stalo 1.januára 2007 Slovinsko, o rok neskôr 

pristúpil Cyprus, Malta, k nim sa pripojilo 1. januára 2009 Slovensko a o dva roky neskôr 

Estónsko. Vstupom týchto zemí do eurozóny, sa ich centrálne banky stávajú súčasťou 

Eurosystému 
35

. 
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3. Euro a jeho zavedenie na Slovensku 

„Vnímam to ako úspech Slovenska ako takého. Dokázali ste si vytýčiť stratégiu, určiť kritéria, 

presvedčili ste Európsku radu, Európsku centrálnu banku a aj Komisiu, že to dokážete. Musím 

preto povedať - gratulujem Vám, Slováci, ste pre Európu úspechom“, povedal osem dní po 

vstupe Slovenska do eurozóny vtedajší prezident Európskej centrálnej banky Jean Claude 

Trichet 
36

. 

3.1 Euro 

V súčasnosti používa spoločne túto jednotnú menu 17 členských štátov EÚ, ktoré okrem toho 

vytvárajú eurozónu. Dôležitý krok smerom k integrácii Európy predstavovalo práve zavedenie 

eura v roku 1999, ktoré bolo považované aj za jeden z najväčších úspechov únie. Euro ako 

svoju menu používa okolo 330 miliónov obyvateľov EÚ, spolu z výhodami ktoré im prináša. 

Zväčšovaním počtu krajín EÚ ktoré príjmu euro, sú tieto výhody väčšie. 

Novou oficiálnou menou 11 členských štátov sa euro stalo dňom jeho zavedenia, 

1. januára 1999, ktoré v jednotlivých členských štátov nahradilo ich primárne národné 

menové jednotky. Prebehlo to v dvoch fázach. Prvú fázu predstavovalo zavedenie virtuálnej 

meny na účtovné účely a bezhotovostné platby, avšak pôvodné menové jednotky sa stále 

používali na hotovostné platby a často boli označované ako „čiastkové jednotky” eura. Druhá 

fáza bola charakteristická vytvorením fyzickej podoby bankoviek a mincí eura, ktoré sa 

1. januára 2002 dostali prvýkrát do obehu. 

Euro nepredstavuje však menovú jednotku každého členského štátu EÚ. Spojené kráľovstvo 

a Dánsko boli krajinami ktoré využili článok Zmluvy o možnosti neúčasti, podľa ktorého 

si môžu nechať svoju národnú menu, avšak Švédsko a najnovší členovia EÚ musia v prvom 

rade splniť podmienky prijatia jednotnej meny. Ak dané podmienky splnia, svoje národné 

menové jednotky nahradia eurom. Nezávislá ECB vznikom eura prevzala zodpovednosť za 

monetárnu politiku, jej vznik bol podmienený práve týmto účelom. Zodpovednosť 

v jednotlivých členských štátov, ktoré prijali euro prevzali národné centrálne banky, ktoré 

vytvárajú eurosystém. Vlády jednotlivých krajín majú naďalej na starosti fiškálnu politiku, 

avšak musia sa zaviazať dodržiavať pakt stability a rastu. Ich úlohou je zároveň niesť 

zodpovednosť za ich štrukturálne politiky, avšak aby mohli dosiahnuť vzájomné ciele rastu, 

stability a zamestnanosti dávajú na ich koordinovanie svoj súhlas. 
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Jednotná mena má nielen výborný hospodársky a politický zmysel, ale vďaka nej sa tiež 

odbúravajú prekážky pri cestovaní. Stabilnú menu s nízkymi úrokovými sadzbami, nízkou 

infláciou a vplyvom na priaznivý stav verejných financií, vytvára z eura systém ktorý ho riadi. 

Jednotný trh sa stáva vďaka euru efektívnejší. Prijatie eura v jednotlivých krajinách a ich 

pôvodné meny znázorňuje tabuľka 3.1. 

Používanie spoločnej meny vedie k odstraňovaniu zmenárenských poplatkov, dochádza 

k zvyšovaniu cenovej transparentnosti, zjednodušeniu medzinárodného obchodu, ale aj 

posilneniu hlasu EÚ v celosvetovom meradle. Pred náhlym zvýšením cien ropy či otrasmi na 

devízových trhoch, ktoré predstavujú hospodárske šoky z vonkajšieho prostredia slúži ako 

lepšia ochrana veľkosť ale aj sila eurozóny. 

Pre občanov EÚ euro predstavuje hmotný symbol európskej identity, na ktorú vďaka tomu, 

že sa neustále rozširuje a tak znásobuje výhody, ktoré prináša pre svojich už existujúcich ale 

aj nových členov, môžu byť čoraz viac patrične hrdí 
37

. 

Tabuľka 3.1: Pôvodné meny členských krajín eurozóny 

Členská krajina 

eurozóny 

Pôvodná mena Dátum prijatia eura 

Belgicko belgický frank 1.januára 1999 

Holandsko holandský gulden 1.januára 1999 

Luxembursko luxemburský frank 1.januára 1999 

Nemecko nemecká marka 1.januára 1999 

Taliansko talianska líra 1.januára 1999 

Francúzsko francúzsky frank  1.januára 1999 

Írsko írska libra 1.januára 1999 

Španielsko španielska peseta 1.januára 1999 

Portugalsko portugalské escudo 1.januára 1999 

Rakúsko rakúsky šiling 1.januára 1999 

Fínsko fínska marka 1.januára 1999 

Grécko grécka drachma 1.januára 2001 

Slovinsko slovinský toliar 1.januára 2007 

Cyprus cyperská libra 1.januára 2008 

Malta maltská líra 1.januára 2008 

Slovensko slovenská koruna 1.januára 2009 

Estónsko estónska koruna 1.januára 2011 

Zdroj: FINANCE. Eurozóna. Finance.sk. [online]. 2013 [16. 4. 2013]. Dostupné z: 

http://www.finance.sk/hospodarstvo/informacie/eurozona/clenske-krajiny/, vlastná úprava. 
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3.2 Voľby 2002 

Prijatie spoločnej meny euro predstavuje politický, ale aj ekonomický projekt. Z toho plynie, 

že prvý impulz Slovenska na vstup do eurozóny mal politický charakter. V programovom 

vyhlásení druhej vlády premiéra Mikuláša Dzurindu v októbri 2002, bolo toto rozhodnutie 

prvýkrát deklarované. Pretože tento dokument priamo obsahoval záväzok voči občanom, 

v ktorom vláda v spolupráci s Národnou bankou Slovenska sa zaviazala pripraviť stratégiu 

dôležitých krokov vedúcich k vstupu Slovenska do eurozóny. Za prirodzený krok v napĺňaní 

integračných ambícii Slovenska, považovala vláda pôsobiaca do júla 2006, v svojom 

Programovom vyhlásení práve vstup krajiny do Európskej menovej únie. Zároveň to bolo 

v súlade so Zmluvou o pristúpení Slovenskej republiky 
38

. 

Ihneď začiatkom pôsobenia druhej Dzurindovej vlády Národná banka Slovenska zhotovila 

prvý kompletný dokument z tejto oblasti s názvom - Analýza hospodárskeho a menového 

vývoja SR z pohľadu integrácie SR do EMÚ. Tento dokument obsahuje nie len zhodnotenie 

aktuálneho stavu a predpokladaného vývoja slovenskej ekonomiky, ale naznačil aj časový, 

vecný a inštitucionálny rámec prístupového procesu do EMÚ. Z analýzy bolo zrejmé, 

že základom stratégie prijatia jednotnej meny musí byť kombinácia dokončovania 

štrukturálnych reforiem a ostražitých makroekonomických politík. 

Analýza v prvom rade zdôraznila inštitucionálne zmeny v krajine a reformu bankového 

sektora, zatiaľ čo reformu školstva, zdravotníctva, podnikovej sféry a systému sociálneho 

zabezpečenia považovala za spomalenú, v dôsledku čoho dochádzalo k neefektívnemu 

využívaniu verejných prostriedkov a náporu na rozpočet. Pozitívne kroky 

makroekonomických politík v tom čase oslabovalo čoraz viac neefektívne fungovanie 

mikrosféry. 

3.3 Stratégia prijatia eura v SR 

Strategický dokument vydaný Národnou bankou Slovenska sa skladal z troch možných 

časových scenárov popisujúcich vstup Slovenska do eurozóny: 

1. Scenár - vstup do eurozóny v roku 2007. NBS tento scenár berie ako určitú teoretickú 

možnosť ako následok potreby plnenia maastrichtských kritérií hneď v roku 2005. 

Je tu však požadovaný vstup SR do ERM II už v roku 2004, 
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2. Scenár - vstup do eurozóny v roku 2008. Hlavnou podmienkou bolo naplniť kritéria 

v roku 2006 a vstúpiť do ERM2 v roku 2005.V dôsledku toho, že rok 2006 bol 

volebným rokom, neistota naplnenia ekonomických kritérií sa stupňovala, 

3. Scenár - vstup do eurozóny v roku 2009. Predpoklad plnenia maastrichtských kritérií 

začiatkom roku 2007 
39

. 

K vstupu do HMÚ sa SR zaviazalo podpísaním prístupovej zmluvy do EÚ 

v apríli 2003.Slovensko v rámci kapitoly pod názvom Menová politika, pri negociačných 

rokovaniach o vstupe do EÚ predpokladalo, že členom eurozóny sa stane už v roku 2008, 

v dôsledku plnenia všetkých konvergenčných kritérií na vstup do tohto menového klubu 

členských krajín EÚ v období rokov 2006 a 2007.Tento cieľ bol však nereálnou ambíciou, 

vzhľadom na vývoj v reálnej aj nominálnej konvergencii slovenskej ekonomiky. 

Vláda SR, ani nie pod dvoch mesiacoch od podpísania prístupovej zmluvy SR do EÚ, 

odsúhlasila „ Stratégiu prijatia eura v SR “. Dôležitým posolstvom vyplývajúcim z tohto 

politického rozhodnutia bolo, že SR by mala prijať euro hneď potom, ako sa jej podarí 

udržateľným spôsobom splniť maastrichtské kritéria. Táto myšlienka plynula z predpokladu, 

že pri dôkladnom naplánovaní prinesie vstup do eurozóny prelomový impulz pre správny rast 

slovenskej ekonomiky, v dôsledku čoho výhody členstva prevýšia jeho nevýhody. Dokument 

pomohol zreálniť myšlienku možného prijatia eura za menu, ktoré by predstavovalo aj menu 

na Slovensku. Toto štádium vymedzuje rokmi 2008 až 2010 bez prítomnosti jasnej 

špecifikácie určitého roka, aj keď veľmi tajne bol naznačený rok 2008 ako najmožnejší termín 

vstupu SR do eurozóny. 

Vláda sa v tejto stratégií zaoberala nielen hodnotením aktuálneho stavu reálnej a nominálnej 

konvergencie slovenského hospodárstva k EMÚ a perspektívami jej nasledujúceho vývoja, 

ale aj výhodami a nevýhodami, ktoré môžu priniesť pre vývoj ekonomiky plnohodnotné 

začlenenie Slovenska do eurozóny. Podstatný prínos tohto dokumentu predstavujú 

aj odporúčania prijímania jednotlivých opatrení v hospodárskej politike vlády, ktorých cieľom 

je zabezpečiť naplnenie konvergenčných kritérií. 

Medzi nimi možno spomenúť: 

 čím skôr realizovať opatrenia, ktoré by mohli viesť k zvýšeniu inflácie. To v prvom 

rade vyjadrovalo, aby sa negatívne efekty deregulácie cien čo najskôr vytrácali; 
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 v hromadnom vyjednávaní vybojovať, aby sa reálne mzdy nezvyšovali rýchlejšie než 

produktivita práce; 

 stabilizovať verejné financie, predovšetkým znižovať deficit verejných financií; 

 ukončiť závažné reformy pred vstupom do EMÚ 
40

. 

3.4 Konkretizácia stratégie prijatia eura v SR 

Tento vládny materiál úzko nadväzuje na už spomínanú Stratégiu prijatia eura v SR a hlbšie 

popisuje prístupový proces do eurozóny. Hodnotenie plnenia maastrichtských kritérií, ktoré 

predstavuje základ pre rozhodnutie vlády o vstupe SR do eurozóny, je hlavným predmetom 

tohto dokumentu. Ďalšiu časť tvorí vymedzenie jednotlivých etáp prístupového procesu 

a požiadavky, vzťahujúce sa k jednotlivým politikám, ktoré budú poskytovať podporu 

celkovej ekonomickej a finančnej stabilite, nie len v období pred vstupom do menovej únie 

ale aj v období po vstupe. Dôležitý komponent tohto dokumentu predstavuje rámec 

technicko - organizačnej prípravy zavedenia eura. Vláda SR v septembri 2004 rozhodla, 

že 1.január 2009 chce za dátum kedy Slovensko príjme euro za svoju menu. 

3.4.1 Plnenie maastrichtských kritérií podľa Konkretizácie stratégie prijatia 

eura v SR 

Ako prvé z kritérií ktoré tento dokument hodnotí je inflačné kritérium. Slovensku sa toto 

kritérium do vydania tohto dokumentu nepodarilo naplniť. Za posledných 12 mesiacov 

priemerná úroveň harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien prekročila referenčnú 

hodnotu, ktorá odpovedá 2,5 % o viac ako 6 %. Príčinou takejto veľkej hodnoty boli 

predovšetkým administratívne cenové úpravy ako zjednotenie DPH, deregulácia cien a zmeny 

spotrebných daní. V hodnotiacom roku, za ktorý sa pokladal rok 2007, sa očakávalo, 

že hodnota inflácie na Slovensku sa bude pohybovať okolo stanovenej hodnoty 2,5 %. 

Čo sa týka kritéria pre deficit verejných financií, tak v porovnaní s rokom 2002 došlo 

k zníženiu deficitu z 7 % HDP na hodnotu 3,5 % HDP. Napriek viditeľnému poklesu, nebola 

dosiahnutá požadovaná hodnota pre vstup do eurozóny a tak museli byť prijaté a v prvom 

rade dodržiavané určité podmienky, medzi ktoré zahrňujeme zachovanie úrokových nákladov 

na rovnakej úrovni ale tiež dokončenie štrukturálnej reformy. 
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Keď sa pozrieme na kritérium pre výšku verejného dlhu, v roku 2003 ho Slovensko spĺňalo 

a referenčná hodnota stanovená na 60 % HDP nebola nikdy presiahnutá. Verejný dlh 

predstavoval v roku 2003 čiastku 511,3 mld. Sk, čo tvorilo 42,8 % HDP. 

Nasledujúcim kritériom, ktoré sa v tomto dokumente analyzuje je kritérium stability 

výmenného kurzu. Podľa maastrichtských kritérií, neboli v roku 2003 dodržané hlavné 

systémové podmienky ako stanovená centrálna parita SKK/EUR či účasť v mechanizme 

výmenných kurzov ERM II. 

Za posledných 12 mesiacov, ktoré predchádzali vydaniu tohto dokumentu Slovensko plnilo aj 

kritérium pre výšku dlhodobých úrokových mier. Priemerná hodnota dosahovala 5,13 %, čo 

nepredstavuje výrazné odchýlenie od referenčnej hodnoty vo výške 6,46 % 
41

. 

3.4.2 Základné etapy prístupového procesu vedúceho k prijatiu eura 

Prístupový proces do eurozóny bol SR uskutočnený v jednotlivých etapách. Všetky etapy 

majú svoj význam a sú určené pravidlami hodnotenia plnenia maastrichtských kritérií 

a predovšetkým špecifickými podmienkami Slovenska. V dôsledku vyhodnotenia podmienok 

v SR a na základe minulých skúseností, je možné tento prístupový proces rozdeliť na štyri 

etapy:  

1.etapa - Obdobie od septembra 2004 po vstup do ERM II. Dôraz bol v tomto období kladený 

na jednotlivé opatrenia v ekonomickej, menovej a finančnej oblasti, a to v prvom rade na 

politiku trhu práce a fiškálnu politiku tak, aby sa Slovensko stalo stabilnou ekonomikou. 

Tento hlavný cieľ vyplýval najmä z toho, že na základe liberalizácie pohybu kapitálu boli 

opatrenia menovej politiky limitované, čím sa fiškálna politika viac dostávala do pozornosti.  

V priebehu tejto etapy sa začínala dostávať do popredia aj organizačno - technická 

a inštitucionálna stránka prístupového procesu SR do eurozóny. Vláda v priebehu tejto etapy 

stanovila národného koordinátora tohto procesu, ktorého predstavoval minister financií. Jeho 

hlavnou úlohou bolo vláde SR podať na odsúhlasenie Národný plán pre zavedenie eura v SR. 

2. etapa - Obdobie od vstupu SR do ERM II až do rozhodnutia Rady EÚ o začlenení SR do 

eurozóny. Na základe liberalizácie kapitálu a nahradením menovej politiky NBS menovou 

politikou ECB po zavedení jednotnej meny, sa priestor pre autonómnu menovú politiku čoraz 
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viac v tom období približoval minimu, v dôsledku čoho sa zvyšoval význam fiškálnej 

politiky. 

3.etapa - Prechodné obdobie od rozhodnutia Rady EÚ o začlenení SR do eurozóny po deň 

prijatia eura na Slovensku. Podstatou tohto obdobia bolo predovšetkým dokončenie všetkých 

organizačných a technických predpokladov pre zvládnutie menovej konvergencie čo 

najlepšie, v podobe výmeny slovenskej koruny za euro. 

4.etapa - Obdobie od vstupu SR do eurozóny. Došlo tu k vyradeniu slovenskej koruny 

z obehu, po skončení duálneho obehu koruny a eura ale aj v začatí bezhotovostného 

platobného styku s menou euro 
42

. 

3.5 Národný plán zavedenia eura v SR 

Na základe pripravovaného vstupu Slovenska do eurozóny rozhodla vláda SR uznesením 

č.862 z 8.septembra 2004 o nutnosti zostaviť Národný plán zavedenia eura v SR. V júli 2005 

na rokovaní vlády bol tento plán predložený, Ministerstvom financií ktoré bolo zvolené za 

národného koordinátora zavedenia eura v SR v spolupráci s NBS. Na spracovaní tohto 

dokumentu sa zúčastnili aj Ministerstvo spravodlivosti SR, Ministerstvo hospodárstva 

a v súlade z uznesením vlády SR č. 34 z 12.januára 2005 Ministerstvo vnútra SR, Slovenská 

banková asociácia, Štatistický úrad SR, Slovenská obchodná inšpekcia a veľký počet ďalších 

organizácii. 

Spomínaný dokument zobrazuje plán jednotlivých krokov, ktoré boli nevyhnutné pre úspešné 

zavedenie a používanie eura v celej ekonomike SR.V úvodnej časti sa zameriava na základné 

zásady, časový harmonogram ale aj inštitucionálne zabezpečenie zavedenia eura v SR. 

Kľúčovým pilierom tohto plánu je predstavenie úloh, ktoré v rôznych oblastiach zahrňujú 

časovú náročnosť, zodpovednosť, termíny splnenia alebo kontroly. 

Prijatie jednotnej meny zobrazuje mimoriadne zložitý proces nie len z technického ale 

aj organizačného hľadiska. K hladkému zavedeniu eura bez možných komplikácií bolo 

podstatné dopredu informovať a pripraviť na zmenu nie len občanov ale aj inštitúcie 

a spoločnosti SR 
43

. 
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3.5.1 Základné zásady zavedenia eura v SR 

Základné zásady zavedenia eura v SR, z ktorých vyplývala organizačno-technická príprava 

procesu zavedenia eura, môžeme zhrnúť do nasledujúcich bodov: 

 zavedenie eura na princípe „Veľký tresk “,čo vyjadrovalo, že euro bolo zavedené 

1. 1. 2009 nielen do hotovostného ale aj bezhotovostného obehu bez potreby 

prechodného obdobia. Taktiež týmto dňom začali byť slovenské eurové mince platné 

vo všetkých krajinách eurozóny a rovnako eurové mince ostatných krajín eurozóny 

boli platným obeživom na Slovensku, 

 duálny obeh, predstavuje obdobie od 1. 1. 2009 do 16. 1. 2009, v ktorom bolo možné 

platiť v hotovosti aj slovenskou korunou, ktorá sa postupne sťahovala z obehu. 

Po tomto období jediným zákonným platidlom pre SR sa stalo euro, 

 k 1. 1. 2009 bol Radou EÚ zavedený konverzný kurz na hodnotu 30,1260 SK za 1 €. 

Všetky korunové hodnoty sa preto mohli prepočítavať už len na základe tohto 

konverzného kurzu, 

 všetky uzavreté zmluvy naďalej platili, len hodnota v korunách bola pokladaná za 

hodnotu v eurách po prepočítaní konverzným kurzom, 

 peňažné čiastky ktoré boli stanovené ešte v korunách sa po prepočítaní na eurá 

zaokrúhlili na najbližší eurocent, no nedochádzalo k zaokrúhľovaní čiastkovej položky 

ale konečnej hodnoty, 

 zásada nepoškodenia občana a spotrebiteľa, ktorá zahrňovala zaokrúhľovať poplatky 

občanov nadol a platby smerom k občanom nahor, 

 zmena korunových hodnôt na eurá nemohla byť spájaná zo žiadnymi poplatkami, 

 pri zavádzaní eura boli realizované opatrenia, aby sa predišlo zneužitiu eura na 

zvýšenie cien 
44

. 

3.6 Vstup slovenskej koruny do ERM II 

Slovenská koruna sa stala dňom 28.novembra 2005 súčasťou mechanizmu výmenných kurzov 

ERM II, na základe dohody ministrov financií jednotlivých krajín eurozóny ale aj ministrov 

financií a guvernérov centrálnych bánk Litvy, Lotyšska, Estónska, Malty, Dánska, Cypru, 

Slovinska a Slovenska. Centrálna parita koruny voči euru bola na návrh Slovenska, ktorý bol 

všetkými stranami prijatý, stanovená na úroveň 1 euro = 38,4550 Sk. Na základe žiadosti SR 

však Európske štruktúry 19. 3. 2007 zmenili centrálnu paritu na 1 euro = 35,4424 Sk. 
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Definitívna centrálna parita predstavujúca aj konečný konverzný kurz bola určená 29. 5. 2007 

na úrovni 1 euro = 30,1260 Sk. Zo strany európskych partnerov zobrazuje vstup SR do 

ERM II súhlas z vytváraním stabilného prostredia hospodárskou politikou SR. Hlavným 

záujmom všetkých členov spoločnosti je dosiahnutie kurzovej stability jednotlivých členských 

štátov EÚ. 

Slovensko sa vstupom do ERM II dostalo do ďalšej etapy procesu vedúceho k zavedeniu euru 

a predovšetkým sa zaviazalo: 

 podporovať vývoj miezd, ktorý bude viesť k rastu produktivity práce, 

 k rozpočtovej disciplíne, ktorá bude závisieť od opatrení trvalého charakteru, 

 ak nebude iná možnosť, sprísniť fiškálnu pozíciu, 

 snažiť sa stále praktizovať zdravú fiškálnu politiku, vedúcu k hospodárskej stabilite, 

 k štrukturálnym reformám ktoré povedú nielen k podpore flexibility hospodárstva ale 

aj k zníženiu nezamestnanosti, 

 k opatrnosti voči rizikám, ktoré plynú z rýchleho rastu úverov v ekonomike 
45

. 

3.7 Dôležité právne normy zavedenia eura na Slovensku 

Pre úpravu procesu zavedenia eura na Slovensku, bolo vydané veľké množstvo zákonov 

a noriem, ktoré sa zaoberali splnením podmienok pre zavedenie eura ale predovšetkým 

prípravami na bezproblémový prechod na jednotnú menu euro. 

3.7.1 Generálny zákon o eure 

Hlavný právny rámec prechodu na euro tvorí zákon č. 659/2004 Z. z. z 28. 11. 2007 

o zavedení meny euro v SR. Za generálny zákon o eure sa označuje v dôsledku jeho hlavnej 

funkcie, ktorou je vytvorenie právnej podpory pre hladký ale aj organizovaný prechod zo 

slovenskej koruny na euro. K jeho cieľom patrí zabránenie rastu inflácie, ku ktorému by 

mohlo dôjsť zavedením eura, zaistenie ochrany ekonomických záujmov obyvateľov, 

docielenie neutrality v prepočtoch peňazí, cien, platieb a ďalších majetkových a finančných 

nákladov v eurách. 
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Generálny zákon pozostáva z viacerých častí zameriavajúcich sa nielen na vysvetlenie danej 

problematiky súvisiacej s eurom ale predovšetkým jej naplnením: 

 základné ustanovenia sa zaoberajú opatreniami a postupmi ktoré súvisia s prijatím 

eura a objasňujú hlavné pojmy súvisiace s touto problematikou, 

 hotovostný peňažný obeh rozoberá najmä duálny hotovostný peňažný obeh ale 

zameriava sa aj na výmenu slovenských bankoviek či mincí a spôsoby ich ochrany, 

 bezhotovostné peňažné operácie a platobný styk sa zameriavajú na zmeny a prevody 

peňažných prostriedkov, 

 v časti postupov pri premenách majetkových hodnôt a peňažných súm tento zákon 

objasňuje postupy potrebné najmä pri prepočte peňažných údajov použitých na osobné 

účely a premene menovitých hodnôt cenných papierov, 

 referenčné úrokové sadzby, indexy a kurzy, 

 duálne zobrazovanie približuje používané postupy, spôsoby, metódy a samotné 

obdobie duálneho zobrazovania, 

 dohľad nad dodržiavaním povinností a pravidiel pri zavádzaní eura prináša bližšie 

informácie o orgánov dohľadu, jednotlivých opatreniach na nápravu a sankcie 

a poriadkových opatreniach, 

 posledná časť sa zaoberá záverečnými a spoločnými ustanoveniami. 

Tvorba Generálneho zákona o eure, v dôsledku jeho obsahu a významu bola jednou 

z najnáročnejších za celú históriu slovenskej legislatívy. Náročnosť Prijímania tohto zákona 

môžeme prirovnať k schvaľovaniu návrhu zaoberajúceho sa Ústavou SR. 

3.7.2 Vyhláška Ministerstva financií SR č.75/2008 Z. z. 

Táto vyhláška z dňa 27. 2. 2008, nadobudla svoju platnosť 15. 3. 2008. Slúžila na 

novelizovanie detailných pravidiel pre vykazovanie a zaokrúhľovanie peňažných údajov 

a dôkladný postup týkajúci sa prepočtov peňažných údajov v dôsledku zavedenia eura pre 

okruhy zaoberajúce sa: 

 účtovníctvom, 

 správou daní, 

 daňou z príjmov, 

 daňou z pridanej hodnoty, 

 miestnou a miestnou daňou, 

 a clom. 
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3.7.3 Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č.251/2008 Z. z. 

Vyhláška je z dňa 14.4. 2008 a svoju účinnosť nadobudla 1. 8. 2008. Zaoberala sa nielen 

duálnym zobrazovaním cien, jej hlavnou úlohou bolo zaokrúhľovanie a prepočet cien a iných 

hodnôt pri prechode zo slovenskej koruny na euro v oblasti: 

 platov, miezd a ostatných odmien za prácu, 

 životného minima, 

 sociálneho poistenia, 

 starobného dôchodkového poistenia, 

 cestovných náhrad, 

 štátnych sociálnych náhrad, 

 a ostatných sociálnych dávok 
46

. 

3.8 Komunikačná stratégia o zavedení eura 

Prechodu na euro predchádzala táto obsiahla informačná kampaň, ktorej významným cieľom 

bolo v čo najväčšom predstihu, správnou formou informovať všetkých obyvateľov SR 

o prechode na euro a obzvlášť o všeobecných otázkach. Dôležitými posolstvami kampane boli 

hlavné informácie o hodnote novej meny, konverznom kurze, procesu výmeny hotovosti, 

zabezpečení spotrebiteľov pred zbytočným zvyšovaním cien a najmä o ochranných prvkov 

a podobe eurových bankoviek a mincí. 

Pracovný výbor pre komunikáciu pod záštitou NBS bol koordinátorom jednotlivých 

komunikačných aktivít. Realizáciou týchto aktivít sa zaoberala NBS, Úrad vlády SR, 

Ministerstvo financií SR a mnoho ďalších orgánov verejnej správy. Vláda SR vyhradila na 

financovanie tejto kampane 110 mil. Sk a 70 mil. Sk NBS, na obdobie začínajúce koncom 

roka 2007 do 1. 3. 2009. 

3.8.1 Organizácia kampane 

Už spomínaný Pracovný výbor pre komunikáciu spolupracoval a jednotlivé rozhodnutia 

konzultoval s verejnými médiami, podnikateľmi, samosprávami ale aj s ďalšími 

mimovládnymi organizáciami. Na základe rád európskych inštitúcii, vyčlenila NBS 

dostatočné kapacity pre bezproblémové zavedenie eura. Profesionálna komunikačná agentúra 
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bola poverená realizáciou najdôležitejšej časti tejto kampane, v dôsledku bezchybného 

ukončenia procesu verejného obstarávania. Práca tejto agentúry bola pod stálym dohľadom 

riadiaceho výboru ktorého členmi boli nielen zástupcovia ministerstva financií ale aj NBS. 

Celkom vzniklo 6 výborov na pracovnej úrovni, ktorých náplňou je riešiť jednotlivé 

špecifické úlohy v ich prislúchajúcich oblastiach viz. obrázok 3.1. 

Obrázok 3.1: Inštitucionálny rámec pre prijatie eura 

 

Zdroj: NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA. NBS, ref. 46. 

3.8.2 Financovanie kampane 

V marci 2007 vláda SR a NBS vyčlenili na komunikačnú kampaň konajúcu sa v období 

2007 - 2009 celkom 180 miliónov korún. Rozpočet bol založený na odhadovaných nákladov 

naplánovaných aktivít a minulých skúsenostiach iných krajín eurozóny, ktorých priemerné 

náklady na obyvateľa predstavovali 1 euro. 

Medzi štátny rozpočet a NBS boli náklady rozdelené v pomere cca 60:40 a v máji 2007 došlo 

k uzavretiu medzi inštitucionálnej dohody určujúcej jednotlivé detaily mechanizmu 

financovania. 

3.8.3 Ciele a princípy kampane 

Základný cieľ tejto kampane predstavovalo bezproblémové zavedenie eura na Slovensku. 

Na základe informačnej kampane mal byť každý občan SR informovaný včas a najmä 

v dostatočnom rozsahu a správnou formou o všetkých dôležitých záležitostiach spojených so 

zavedením eura. Jednotlivé myšlienky kampane museli byť jednoduché a zároveň príťažlivé 

aby sa dostali k čo najväčšiemu počtu ľudí. 
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Vecný obsah pozostával z užitočných rád a záležitostí týkajúcich sa zavedenia novej meny 

a kampaň sa tak usilovala čo najlepšie reagovať na výsledky prieskumov verejnej mienky, byť 

profesionálna, presvedčivá a v neposlednom rade vierohodná bez akéhokoľvek skrytého 

významu. Na rozširovanie informácií medzi čo najviac skupín, využívala potenciál 

jednotlivých cieľových skupín. V najväčšej miere sa kampaň uskutočňovala po rozhodnutí 

Rady EÚ o prijatí SR do eurozóny. 

Informačná kampaň fungovala na princípe, ktorý zabezpečoval aby sa jednotlivé informácie 

dostali pomocou oprávnených komunikačných kanálov do škôl, domov a na pracoviská 

adresátov bez ich aktívneho hľadania. Osoby ktoré mali záujem o dodatočné informácie mohli 

využiť internetovú stránku, alebo telefonát na bezplatnú telefonickú linku. Prvotného adresáta 

tejto kampane predstavovala široká verejnosť spolu s jednotlivými cieľovými skupinami. 

Väčšia pozornosť bola však smerovaná na potenciálne citlivé skupiny ľudí ako sú deti, starší 

občania, národnostné menšiny, zdravotne znevýhodnení občania či živnostníkov a malé 

a stredné podniky v ekonomicky slabších regiónoch. 

Mestá a obce zohrávali významnú úlohu sprostredkovateľov dôležitých informácií 

od centrálnych úradov smerom k adresátovi a malé mestá a obce sa snažili sprostredkovávať 

aj špecifické informácie lokálneho charakteru 
47

. 

3.8.4 Spôsoby distribúcie informácií medzi občanov 

Na informačnú kampaň bola použitá široká škála nielen nástrojov ale aj rôznych 

informačných kanálov. Ľudia očakávali, že informácie budú distribuované za pomoci 

televízie a tlače, no vzhľadom na citlivé skupiny obyvateľov ktoré mnohokrát nemajú 

zabezpečený prístup k informačným kanálom, boli použité aj zvláštne nástroje. K dosiahnutiu 

čo najväčšej informovanosti, boli použité nasledujúce nástroje: 

 informácie v médiách, pomocou tlačových správ, rozhlasu či televízie, 

 priamy marketing v zmysle informačného balíčka pre jednotlivé domácnosti, 

 reklama v médiách aj v podobe platených inzercií, 

 internetová stránka zameraná na všetky základné informácie súvisiace so zavedením 

eura, 

 audiovizuálne a multimediálne materiály zahrňujúce audiokazety pre zrakovo 

postihnutých či videokazety pre skupinu nepočujúcich, 
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 tlačené materiály vo forme rôznych letákov, plagátov a brožúr, ktoré boli uspôsobené 

aj pre citlivým cieľovým skupinám, 

 bezplatná infolinka, 

 vonkajšia reklama v podobe billboardov umiestnených na rôznych miestach, 

 propagačné predmety s logom eura, 

 deň eura, podujatie zamerané pre všetkých občanov usporiadaním koncertov, 

 otvorených dní v centrách jednotlivých miest, 

 a iné nástroje. 

3.8.5 Načasovanie 

Správne načasovanie informačnej kampane bolo veľmi dôležitým prvkom dôkladnej prípravy 

a informovanosti obyvateľov, napriek tomu, že nebol známy ešte presný dátum prijatia eura 

na Slovensku, verejnosť požadovala čo najviac informácií hneď. Najdôležitejšia časť 

kampane začala však až v júli 2008, aby nedošlo zbytočne k zmätenosti verejnosti no všetky 

prípravy už museli byť dokončené. Obrázok 3.2 zobrazuje proces načasovania pre lepšie 

pochopenie. 

Obrázok 3.2: Fázy komunikačnej kampane 

 

Zdroj: NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA. NBS, ref. 46. 
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3.8.6 Slogan a logo kampane 

Tieto komponenty slúžili k vytvoreniu synergických efektov medzi jednotlivými nástrojmi 

použitými v kampani a najmä k zjednoteniu všetkých častí kampane. Navrhnuté boli ECB 

a takisto ich používanie bolo v súlade s pravidlami stanovenými ECB 
48

. Slogan kampane 

“Euro NAŠA mena” v spojení s logom kampane znázorňuje obrázok 3.3. 

Obrázok 3.3:Logo a slogan 

 

Zdroj: NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA. NBS, ref. 46. 

3.9 Prijatie hotovostného eura SR 

Dňa 8. júla 2008 na zasadnutí Rady EÚ bolo potvrdené, že euro sa stane zákonným platidlom 

SR 1. januára 2009. Týmto dňom došlo k automatickému a bezplatnému prevodu, všetkých 

zostatkov na bankových účtoch v slovenských korunách na euro a odvtedy sú všetky 

elektronické platby realizované už len v eurách. Aby mohlo dôjsť k tomuto dôležitému kroku, 

nepredchádzala tomu len náročná a zdĺhavá príprava ale tiež muselo Slovensko naplniť všetky 

konvergenčné kritéria viz. tabuľka 3.2 
49

. 

Tabuľka 3.2: Naplnenie maastrichtských kritérií 

Kritérium Referenčná hodnota Marec 2008 

Verejný deficit (% z HDP) 3,0 2,2 

Verejný dlh (% z HDP) 60,0 29,4 

Miera inflácie (%) 3,2 2,2 

Stabilita dlhodobých 

úrokových sadzieb (%) 

6,5 4,5 

Stabilita výmenného 

kurzu 

2 roky pred hodnotením musí 

byť národná mena zapojená do 

ERM II 

členstvo v ERM II od 

novembra 2005 

Zdroj: EUROMENA. Harmonogram zavedenia eura. Euromena.sk [online]. Dostupné z:  

http://www.euromena.sk/harmonogram-zavedenia-eura/9350s9355c, vlastná úprava. 
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NBS pri výbere národných strán slovenských eurových mincí, vychádzala najmä s výsledkov 

celonárodnej ankety ktorá sa uskutočnila v decembri 2004. Na jedno a dvoj eurových 

minciach sa stal víťazom motív v podobe dvojkríža na trojvrší štátneho znaku SR. 

Bratislavský hrad je víťazným motívom na 50, 20 a 10 centových minciach, a Kriváň na 

5,2 a 1 centových minciach. Návrhy stvárnili Ivan Řehák motív dvojkríža na trojverší, Pavel 

Károly a Ján Černaj motív bratislavského hradu a Drahomír Zobek motív Kriváňa 

viz. príloha č. 3.a č. 4. 

Mesiac pred zavedením hotovostného eura, sa začali predávať štartovacie balíčky eurových 

mincí, ktoré mali pomôcť občanom, ľahšie sa adaptovať na novú menu. Štartovacie balíčky 

mali hodnotu 500 Sk za kus, ktorý obsahoval celkom 45 eurových mincí, odber nebol 

limitovaný a distribuované boli Slovenskou poštou 
50

. 

V priebehu obdobia duálneho obehu, ktoré trvalo od 1. do 16. januára 2009, bolo možné platiť 

nielen eurovými bankovkami a mincami, ale naďalej platila aj slovenská koruna. Všetky 

slovenské banky vymieňali slovenské korunové bankovky a mince za eurové bankovky 

a mince v presne stanovenom konverznom kurze 1 € = 30,1260 Sk. Podrobný prehľad 

dátumov, súvisiacich s výmenou slovenských bankoviek a mincí zobrazuje uvedená 

tabuľka 
51

. Príloha č.2 znázorňuje súhrn všetkých krokov ktoré musela SR podstúpiť aby 

mohla euro prijať za svoju menu. 
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4. Dopady prijatia eura na obyvateľstvo 

„Vytvorenie jednotnej meny bolo pravdepodobne jedným z najodvážnejších rozhodnutí našej 

generácie. Muži a ženy so silným presvedčením zrealizovali tento projekt napriek všetkým 

obavám. Ak chceme pokračovať v tomto veľkolepom úspechu, musíme si uvedomiť záväzky 

voči osobnostiam, ktoré stáli na začiatku celého procesu, ako aj voči budúcim generáciám, 

aby sme nestratili odvahu pri uskutočňovaní našich presvedčení“, povedal šéf euroskupiny 

a zároveň luxemburský premiér Jean Claude Juncker 15. januára 2007 v Ľubľane na 

konferencii o eure 
52

. 

Zavedenie eura predstavuje dôležitý krok, ktorý ovplyvnil nielen celkové fungovanie SR ale 

aj všetkých jej obyvateľov. Euro zo Slovenska na druhej strane urobilo pridrahú krajinu pre 

turistov, obzvlášť z krajín ktoré euro nemajú. Slovensko prišlo aj o veľkú časť identity a úplne 

stratilo moc nad svojou hospodárskou politikou 
53

. 

Pristúpenie SR do eurozóny predstavovalo dôležitý impulz, ktorý by nemal zaručiť len rast 

ekonomickej úrovne ale tiež by mal viesť k zvyšovaniu a zároveň približovaniu cenových 

hladín na Slovensku vo vzťahu k priemeru EÚ. Samozrejme nie je možné to dosiahnuť hneď, 

ide o proces dlhodobého charakteru, ktorý súvisí so zlepšením ekonomickej úrovne, avšak 

negatívny dopad, na ekonomiku súvisiaci s výrazným inflačným vplyvom nenastal. 

Vlastnú národnú menovú politiku NBS od vstupu SR do eurozóny už nevykonáva, ale 

predstavuje člena Eurosystému a jej guvernér je členom Rady guvernérov ECB, ktorá zohráva 

dôležitú úlohu pri formulácii menovej politiky pre eurozónu. Stále ale vykonáva činnosti, 

mimo menovú politiku ako spravovanie tuzemského platobného systému, či dohľad nad 

finančným trhom 
54

. 

4.1 Výhody 

Prvú výhodu ktorá súvisí s občanmi, predstavuje cestovanie z jednej krajiny do druhej, kedy 

už nemusia svoju menu meniť za menu krajiny do ktorej cestujú. Euro ako spoločná mena 

nám totiž spriehľadňuje ceny v jednotlivých krajinách a zabezpečuje reálnejšie zrovnanie cien 

za služby a tovar s inými krajinami ktoré sú súčasťou eurozóny. Ceny v eurách sú tak pre 

občanov viac zreteľné, priehľadné a umožňujú slovenským občanom tak väčší priestor pre 
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uzatváranie obchodov a celkovo euro zjednodušuje nákupy v prvom rade v zahraničí ale aj 

doma. 

Prijatie eura viedlo k odstráneniu výkyvov výmenných kurzov slovenskej koruny vo vzťahu 

k ostatným menám a podarilo sa tak docieliť omnoho stabilnejší výmenný obchod. Spoločná 

mena Slovensku pomohla zvýšiť ekonomickú aktivitu a vzhľadom na lepšie porovnávanie 

cien zo strany kupujúceho, núti slovenských výrobcov vyrábať výrobky lacnejšie 

a modernizovať výrobu aby zaistili, kvalitnejšie výrobky a udržala sa tak na trhu. Jednotná 

mena takisto robí SR atraktívnejšou pre investorov, keďže im to zaručuje obchodovanie bez 

väčších ťažkostí. Eurozóna vzhľadom na jej celkovú silu a veľkosť zabezpečuje členským 

krajinám omnoho väčší ochranný priestor pred vonkajšími šokmi ako mali pri národných 

menách. 

Nárast otvorenosti ekonomiky Slovenska, sa výrazne zväčšil zavedením eura a tak vytvára 

aj väčšie možnosti práce pre občanov nie len u nás v dôsledku príchodu investorov ale najmä 

v zahraničí bez väčších problémov. Väčší príliv investorov, je možné vidieť obzvlášť v oblasti 

motorových vozidiel a energetiky. Investorov láka viac SR, pretože v dôsledku eura môžu na 

Slovensku uzatvárať dlhodobé obchody bez prítomnosti akéhokoľvek rizika, vyplývajúceho 

z nestálosti slovenskej koruny. 

Mzdy a rôzne dávky sa tiež približujú priemeru krajín eurozóny no tento proces je veľmi 

pomalý a za naplnením tohto cieľa je zdĺhavá a náročná cesta, ktorá bola spomalená vplyvom 

kríze ktorá nás zasiahla práve pri zavedení eura viz. tabuľka 4.1 
55

. 
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Tabuľka 4.1: Vývoj minimálnej mzdy na Slovensku 

Platná od Mesačná Hodinová 

1.1.2007 7600 SK (252 €) 43,700 Sk (1,451 €) 

1.2.2008 8100 SK (269 €) 46,600 Sk (1,547 €) 

1.1.2009 295,50 € 1,698 € 

1.1.2010 307,70 € 1,768 € 

1.1.2011 317,00 € 1,822 € 

1.1.2012 327,20 € 1,880 € 

1.1.2013 337,70 € 1,941 € 

Zdroj: FINANCE. Ekonomika EÚ: Minimálna mzda na Slovensku a v EÚ. Finance.sk. [online]. 2012 [20. 4. 

2013]. Dostupné z: http://www.finance.sk/spravy/finance/102786-minimalna-mzda-na-slovensku-a-v-eu/, 

vlastná úprava. 

 

Nasledujúca tabuľka 4.2 nám znázorňuje súčasný odhad niektorých výhod plynúcich z prijatia 

eura na SR, ktoré sa predpokladajú a očakávajú do budúcnosti. 

Tabuľka 4.2: Odhad výhod plynúcich z prijatia eura na SR 

druh výhody odhad vplyvu 

odstránenie transakčných nákladov 0,36 % HDP 

pokles kurzového rizika 0,02 % HDP 

pokles nákladov kapitálu  o 0,5-1 p. b. 

nárast zahraničného obchodu  o 50 % 

vyšší rast HDP, dlhodobo vyššia životná 

úroveň 

(plný efekt potrvá aspoň 20 rokov) 

cca 0,7 % ročne, celkom 7-20 % 

Zdroj: NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA. NBS. Zavedenie eura na Slovensku. Dostupné z: 

http://www.fesrr.uniag.sk/euvskole/images/data/LE/3.pdf, vlastné spracovanie. 

4.2 Nevýhody 

Hlavnú nevýhodu vyplývajúcu s prijatia eura ktorá najviac vplýva na občanov Slovenska aj 

napriek, veľkým očakávaniam verejnosti, nepredstavuje zdražovanie, pretože s odstupom času 

sa ukázalo, že na cenovú hladinu malo prijatie eura z krátkodobého hľadiska zanedbateľný 

vplyv. Zvyšovanie cien bolo preukázané len zo strany zaokrúhľovania cien a v oblasti služieb 

56
. 
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Zavedením eura však došlo k zníženiu výnosov z jednotlivých vkladov občanov z dôvodu 

zníženia úrokových mier a tým pádom k potenciálnemu znehodnoteniu ich úspor. Znížili sa aj 

príjmy zo zabezpečenia kurzového rizika banky a s devízových transakcií. 

Podniky a živnostníci museli po zavedení eura vynaložiť nie malé jednorazové náklady 

na prispôsobenie sa novej mene napríklad kúpou nových pokladní či samoobslužných strojov. 

Duálne oceňovanie viedlo takisto k vynakladaní nákladov pre všetkých podnikateľov v každej 

oblasti, ale aj rôznych štátnych inštitúcií. 

Euro predstavuje najväčšiu nevýhodu pre starších občanov, ktorý sa ťažšie adaptujú na 

prijatie novej meny a jej použitie v praxi. K negatívnym vplyvom patrí aj zvýšenie inflácie, 

ale toto zvýšenie vďaka jednotnému systému ochrany spotrebiteľa prispel k nízkemu vplyvu 

v podobe 0,15 percentuálneho bodu. Jednotná mena spôsobuje aj problém v podobe vyššieho 

konkurenčného tlaku z dôvodu väčšej otvorenosti zahraničného obchodu. 

Na základe zavedenia eurovalu a zmeny menovej úrovne na spolok, ktorého podstatou 

je prehadzovanie dlhu z krajiny na krajinu a to zaväzuje aj SR k prispievaniu na pomoc 

ostatným krajinám. Záruky SR sú takmer o 10 % vyššie ako HDP, o čom nebola žiadna 

zmienka v materiáloch týkajúcich sa nákladov a rizík vyplývajúcich so zavedenia eura ako 

jednotnej meny pred vstupom do EÚ, čo predstavuje zlú správu najmä pre relatívne 

chudobných občanov 
57

. 

4.3 Ekonomické dôsledky prijatia eura 

Euro v ekonomickej oblasti prinieslo alebo aspoň malo viesť k dosiahnutiu stability 

v slovenskej ekonomike a to obzvlášť z dôvodu: 

 odstránenia problému likvidity, 

 zvyšovania konkurencieschopnosti v dôvodu zahraničných investícií, 

 vytvorenia prostredia stabilného, zabezpečujúceho obísť  náhlu nestálosť. 

V skutočnosti avšak situácia nie je až taká jasná. Vplyvom finančnej a neskôr hospodárskej 

kríze, nejde presne vyhodnotiť dopad prijatia eura na slovenskú ekonomiku. Na druhej strane 

euro na Slovensku nie je až tak dlho v obehu, aby sa mohli všetky jeho efekty preukázať 

v plnej miere. Ak sa ale chceme aj cez to všetko posnažiť zhodnotiť vplyv eura na slovenskú 

ekonomiku, najlepšie nám pomôže porovnať SR s krajinou kde je vývoj ekonomiky podobný.  
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Najvhodnejšieho kandidáta na porovnanie z vyšehradskej predstavuje Česká republika 

(ďalej len ČR). Z hľadiska tempa rastu HDP, nezamestnanosti a inflácie nie sú známe žiadne 

výrazné dopady prijatia eura. Z nasledujúceho grafu je možné vyčítať, významnejší pokles 

v období kríze v roku 2009 a o niečo väčší rast za rok 2010, zdôvodniť to môžeme nestálou 

slovenskou ekonomikou. SR v porovnaní s ČR je omnoho viac podriadená zahraničnému 

dopytu a väčší nárast HDP na Slovensku už sledovaný aj v rokoch pred prijatím eura, čo bolo 

podľa všetkého spôsobené konvergenciou. 

Graf 4.1: Reálny medziročný rast HDP v lokálnej mene 

 

Zdroj: Český štatistický úrad, Štatistický úrad SR, vlastné spracovanie. 

 

Keď sa zamierame na nezamestnanosť, v SR rast miery nezamestnanosti bol väčší, na jeseň 

2008 dosahoval 8,4 % a na konci roku 2009 dosahoval až 14,3 %. V tom istom čase v ČR rast 

miery nezamestnanosti sa zvýšil z 4,2 % na 7,5 %.Omnoho väčší rast nezamestnanosti v SR, 

súvisí aj s tým, že už do kríze vstupovalo Slovensko s omnoho väčšou nezamestnanosťou, čo 

pravdepodobne súvisí s hlavným problémom pracovného trhu ktorý predstavuje vysoký počet 

dlhodobo nezamestnaných. 

Osobitne prijatie eura, neprinieslo doteraz žiaden významný vplyv na zmenu vývoja inflácie 

spotrebiteľských cien. Pochopiteľne, nápor na jej znižovanie, už pred začiatkom roka 2009 

vyvolával povinnosť stať sa súčasťou menovej únie, čo bolo podmienené splnením 

Maastrichtského inflačného kritéria. V porovnaní s ČR sa ukázalo, že inflácia bola takmer 

identická, väčší odklon je viditeľný až v poslednom období, avšak dochádza k zrýchľovaniu 

v celej eurozóne a posilnená česká koruna v ČR rast spomaľuje. 

Nasledujúci obrázok nám znázorňuje, že česká koruna hneď po prijatí eura do slovenskej 

ekonomiky, prechodne oslabila vo vzťahu voči slovenskej mene až o 10 %. Od tej doby stále 

posilňuje, kde hlavným dôvodom je dlhová kríza v eurozóne a spôsoby riešenia tejto kríze. 
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Graf 4.2: Vývoj kurzu CZK/EUR 

 

Zdroj: NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA, vlastné spracovanie. 

Oficiálne dokumenty vydané slovenskými orgánmi, ktoré podporovali aby SR čím skôr 

vstúpila do eurozóny, medzi skupinu výhod prijatia eura zaraďovali znižovanie transakčných 

nákladov a určitej časti kurzového rizika, k čomu pochopiteľne došlo. Avšak toto navýšenie 

prílivu investícií a prehĺbenie zahraničného obchodu v súčasnosti nie je možné ešte zhodnotiť. 

Prijatie eura malo priniesť nižšie náklady kapitálu a predovšetkým povzbudenie pre prijatie 

eura v čo najkratšom termíne, ktorý bol vyhlásený už na koniec roka 2005 a konzervatívny 

prístup k verejným financiám ktorý viedol k zmenšeniu rizikovej prirážky v porovnaní s ČR. 

Prebiehajúca kríza v eurozóne hrala významnú úlohu a naznačila nové problémy spojené s 

prijatím eura a tým sa všetko opäť skomplikovalo. O sume ktorá by bola nutná 

k refinancovaniu štátneho dlhu SR, ak by nebola členom eurozóny je možné len rozmýšľať, 

no zrovnanie sadzieb po prijatí eura v roku 2009, poukázalo nato, že čakanie na opätovné 

zníženie sadzieb boli veľmi kladné. To vyplýva zo záporného stavu verejných financií celej 

eurozóny aj napriek tomu sa slovenská verejná správa drží medzi tými zodpovednejšími 

(štátny dlh, priemer eurozóny 85,1 % HDP, SR 2010 41 % HDP, ČR 38,5 %). 

Napriek všetkým už bližšie priblíženým výhodám sa s eurom spájajú aj zásadné nevýhody, o 

ktorých pred prijatím eura neboli žiadne zmienky centrálnej banky či vlády. Jednu zo 

základných nevýhod zobrazuje podmienka, zúčastňovať sa na financovaní problémovo 

vyčnievajúcich krajín eurozóny. SR musí v spolupráci aj s ďalšími členmi eurozóny, priamo 

kryť veľkú časť záchranného balíka na pomoc krajinám v najväčších problémoch. 

Keď sa pozrieme na ČR, musí síce riskovať náklady súvisiace s dlhovom krízou celej Európy, 

ale len v hodnote ktorá odpovedá podielu krajiny v MMF a podielu prislúchajúcemu 

Európskej komisii. 
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4.4 Dotazníkové šetrenie 

Tento dotazník je zameraný predovšetkým na celkovú spokojnosť obyvateľstva SR s prijatím 

eura. Dotazník sa nachádza v prílohe č. 5.Obsahuje sedem základných otázok a vyplnilo ho 

100 respondentov. Pre čo najobjektívnejšie výsledky, respondenti zastupujú všetky vekové 

kategórie. 

Otázka č.1: Ste? 

Úvod dotazníku tvorili základné identifikačné otázky, prvá bola zameraná na pohlavie 

opýtaných. Tu bola jednoznačná prevaha žien, ktorých bolo 60 % a mužov 40 %. 

Graf 4.3: Pohlavie respondentov 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Otázka č. 2: Aké je Vaše vzdelanie? 

Táto otázka mala viacero možností odpovedí a bližšie nám určila vzdelanostnú úroveň 

respondentov.10 % opýtaných je základného vzdelania, zhodne 20 % je stredoškolského bez 

maturity a vysokoškolského vzdelania a až 50 % je stredoškolského s maturitou. 
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Graf 4.4: Aké je Vaše vzdelanie? 

 
Zdroj: vlastné spracovanie 

Otázka č.3: Aký je Váš vek? 

Najviac respondentov bolo vo vekovej kategórii 18 - 26 rokov, čo bolo pravdepodobne 

spôsobené tým, že dotazník bol umiestnený aj na sociálnej sieti ale aj napriek tomu môžeme 

vidieť takmer vyrovnané zastúpenie všetkých vekových kategórií. 

Graf 4.5: Aký je Váš vek? 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Otázka č. 4: Súhlasili ste so zavedením eura na Slovensku? 

V tejto otázke aj napriek všetkým obavám z prijatia eura. 60 % respondentov odpovedalo 

ÁNO. 
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Graf 4.6: Súhlasili ste so zavedením eura na Slovensku? 

 
Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Otázka č.5:Prinieslo podľa Vás euro SR viac výhod? 

Nasledujúca otázka obsahovala na výber 2 možností, respondenti nerozhodne odpovedali a 

každá z možností  tak získala 50 % hlasov. 

Graf 4.7: Prinieslo podľa Vás euro SR viac výhod? 

 
Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Otázka č. 6:Vnímali ste zavedením eura na Slovensku celkový nárast cien? 

Respondenti mali v tejto otázke na výber z troch možností. V odpovedí sa síce nezhodli ale 

najväčšie zastúpenie 60 % predstavovala odpoveď ÁNO. 
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Graf 4.8: Vnímali ste zavedením eura na Slovensku celkový nárast cien? 

 
Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Otázka č. 7:Robilo Vám problém adaptovať sa na novú menu? 

Tu sa názory nezhodovali, 55 % súhlasilo s tým, že malo problémy s adaptáciou na novú 

menu a o niečo menej 45 % opýtaných naopak nesúhlasilo. 

Graf 4.9: Robilo Vám problém adaptovať sa na novú menu? 

 
Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Otázka č. 8: Hodnotíte s odstupom času prijatie eura na Slovensku za správny krok ? 

Za správny krok s odstupom času hodnotí zavedenie eura väčšina opýtaných, presne 68 % 

a len 32 % s tým nesúhlasy. 
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Graf 4.10: Hodnotíte s odstupom času prijatie eura na Slovensku za správny krok? 

 
Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Na základe vyhodnotenia tohto dotazníka, aj napriek veľkým obavám ktoré pred zavedením 

eura na Slovensku vládli, občania už vtedy hodnotili prijatie eura na Slovensku za správny 

krok. Čo sa týka výhod a nevýhod plynúcich z prijatia eura na Slovensku, tak sa respondenti 

nezhodli na jasnej odpovedi, to môže byť spôsobené práve ekonomickou krízou ktorá 

zpomalila prejavovanie zavedenia eura a mnohé prínosy budú zrejme až po niekoľkých rokov. 

Napriek tomu, že všetky štatistiky tvrdia, že ceny sa prijatím eura výrazne nezvýšili, občania 

majú iný názor. Je to z najväčšou pravdepodobnosťou spôsobené práve už spomínajúcou 

krízou ktorá spôsobila zdražovanie takmer vo všetkých oblastiach. Adaptácia na euro nebola 

až taká bezproblémová a to najmä u starších občanov. S odstupom času však hodnotia 

respondenti v čoraz väčšej miere prijatie eura na Slovensku za správny krok. 

4.5 Vlastné vyhodnotenie dopadov plynúcich z prijatia eura SR 

Už v období pred prijatím eura na Slovensku, sa odhadovalo, že nová mena prinesie 

jednoznačne viac výhod ako nevýhod. Predpokladalo sa nielen značné zníženie kurzového 

rizika, ale aj znižovanie transakčných nákladov ktorým museli čeliť slovenské subjekty. Tieto 

výhody bolo možné sledovať, hneď v zapätí po prijatí eura. Z dlhodobého hľadiska by mali 

viesť k nepriamym prínosom pre SR a to nielen k nárastu priamych zahraničných investícií 

ale predovšetkým k nárastu zahraničného obchodu SR. Keď si to zhrnieme, očakávalo sa 

najmä zvýšenie HDP a celkovej životnej úrovne na Slovensku. 

Samozrejme nemožno zabudnúť na strach a neistotu, ktoré súviseli s prijatím eura a to 

predovšetkým medzi občanmi Slovenska. Najväčší problém s adaptáciou na novú menu mali 

starší občania, naopak mladí ľudia sa k tejto skutočnosti pristupovali veľmi pozitívne. 
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V prvom rade vzdelanejší občania, ktorí často navštevujú zahraničie, pokladali euro za 

prostriedok k napredovaniu Slovenska v hospodárskej i politickej oblasti.  

Občania mali strach najmä z používania novej meny v bežnom živote a prudkého nárastu 

cien. Avšak v roku 2008 bola zrealizovaná informačná kampaň, ktorá priniesla dostatok 

potrebných informácií i odpovedí na akékoľvek otázky a nezrovnalosti z oblasti eura. 

Z rôznych zdrojov sa mohli obyvatelia dozvedieť o ochranných prvkoch a vzhľade eurových 

bankoviek a mincí, termínoch výmeny slovenskej koruny za euro či krajinách v ktorých 

jednotnou menou je takisto euro.  

Napriek veľkému napätiu a strachu okolo inflácie, prijatie eura nespôsobilo žiadne viditeľné 

zmeny. Ceny sa po zavedení eura zvýšili len u niektorých tovaroch a službách a to bolo 

spôsobené predovšetkým zaokrúhľovaním len v zanedbateľnej výške, no celkovo žiadne 

štatistiky  nepoukazujú na zvyšovanie cien v dôsledku prijatia eura. 

Slovensko prijalo euro za svoju menu už pred vyše 4 rokmi a dá sa povedať, že euro sa aj 

napriek všetkým obavám stalo rýchlo súčasťou každodenného života. Aj keď duálne 

zobrazovanie cien je už dávno za nami, naďalej nájdeme dostatok ľudí, ktorí si prepočítavajú 

sumy v eurách stále na koruny. Netýka sa to však už bežných cien kupovaných tovarov ale 

najmä objemnejších investícií. Takmer úplne sa už vytrácajú všetky predsudky ktoré boli 

spájané s príchodom eura na Slovensko.  

Obyvatelia vnímajú veľkú výhodu z prijatia eura najmä pri cestovaní do zahraničia, pretože 

nemusia myslieť nato aká je v danej krajine mena a koľko peňazí si vymenia a cestovanie sa 

tak stalo omnoho komfortnejšie. Väčšiu časť obyvateľov však ťaží, veľké množstvo kovových 

mincí v peňaženkách a najmä používanie centových mincí, predovšetkým 

1 a 2 centové mince, ktoré pokladá väčšina za zbytočné.  

Pre SR je celkový vývoj eura, veľmi dôležitý pretože má významný vplyv na slovenské 

hospodárstvo. SR zafixovala kurz slovenskej koruny voči euru, ešte v období kedy 

ekonomická kríza síce už prepukla ale nezasiahla ešte priamo územie SR. Ak by slovenská 

koruna v dobe príchodu ekonomickej krízy sa Slovensko ešte existovala, s najväčšou 

pravdepodobnosťou by bola rovnako negatívne postihnutá ako okolité krajiny. 

V súčasnosti, nie je stále možné jednoznačne povedať, či prijatie eura na Slovensku bolo 

dobrým alebo zlým krokom. Euro Slovensku každopádne pomohlo lepšie sa brániť pred 

dopadmi ekonomickej kríze a bez prijatia eura mohlo slovenské hospodárstvo dopadnúť oveľa 

horšie. Globálna ekonomická kríza má veľký podiel na tom, že sa neprejavili v plnej miere 



53 

 

mnohé výhody prijatia eura a všetky nepriame prínosy sa budú prejavovať až po úplnom 

ozdravení celej globálnej ekonomiky. Preto ostáva len čakať a dúfať, že zavedenie eura bude 

prinášať Slovensku najmä výhody. 
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5. Záver 

Táto bakalárska práca zobrazuje prierez celou integráciou menovej únie od úplného začiatku 

jej vývoja až po súčasnosť. Usilovala sa o čo najlepšie priblíženie tejto problematiky a tak 

pomôcť pri pochopení jej podstaty. 

Cieľom bakalárskej práce bolo bližšie popísať vznik a význam hospodárskej a menovej 

únie, poukázať na cestu Slovenska vedúcu k prijatiu eura. Ale v prvom rade priblížiť celkové 

výhody a nevýhody plynúce z prijatia novej meny a zhodnotiť dopady zavedenia eura 

na obyvateľstvo SR. Myslím si, že stanovený cieľ sa podarilo naplniť. 

Celý proces prijatia eura vrátane prípravných fáz, Slovensko aj napriek všetkým obavám 

zvládlo nad očakávania. Zavedenie eura, ako bolo už niekoľkokrát zmienené nepredstavuje 

krátky a ľahký proces. A aj napriek tomu, že som sa ho ako občan SR zúčastnila, 

neuvedomovala som si všetky kroky ktoré boli nutné k tomu aby Slovensko euro mohlo 

vôbec prijať. 

Obyvatelia SR boli len súčasťou informačnej kampane, Komunikačná stratégia prijatia eura, 

ktorej hlavným cieľom bola včasná informácia o prechode eura a oboznámenie obyvateľov 

o priebehu prechodu na euro. EÚ pripravenosť Slovenska ohodnotila veľmi dobre, čoho 

dôkazom sú aj mnohé štúdie. Z môjho pohľadu môžem len potvrdiť, že táto informačná 

kampaň svoj cieľ naplnila a pred prijatím eura sa obyvatelia mohli dostať k všetkým 

potrebným informáciám. V rámci tejto kampane boli do všetkých domácnosti posielané rôzne 

informačné letáky, balíčky a eurokalkulačky, ktoré mali občanom zjednodušiť prispôsobenie 

sa novej mene .Veľkou pomocou pre adaptáciu na novú menu bolo duálne zobrazovanie cien, 

ktoré pomáhalo pri nakupovaní a rýchlejšie si zvyknúť na hodnotu a nové ceny  jednotlivých 

produktov. 

Čo sa týka konkrétne, názoru občanov na prijatie eura na Slovensku, na základe 

dotazníkového šetrenia možno zhodnotiť, že aj napriek veľkej kritike pred prijatím eura, 

postupom času občania začínajú vnímať zavedenie novej meny čoraz pozitívnejšie a veria, 

že euro bude prinášať omnoho viac pozitív. 

Aj keď od prijatia eura na Slovensku ubehlo už viac ako štyri roky nejde urobiť jednoznačný 

záver či prinieslo viac výhod či nevýhod. Avšak už teraz vidíme zmenu celého menového 

klubu, ktorá spôsobuje, že dlh jednej krajiny sa stáva dlhom všetkých členov eurozóny. 

V priebehu ďalších období v dôsledku odlivu bohatstva SR z dôvodu nečakaných nákladov 

členstva v eurozóne, je možné očakávať pokles ekonomického rastu SR, v porovnaní so 



55 

 

stavom keby Slovensko nebolo súčasťou európskej únie. Neostáva nič iné, len trpezlivo 

čakať, aký bude vývoj celkovej hospodárskej situácie a veriť, že euro zanechá na ekonomike 

Slovenska podstatne viac pozitív a posunie SR výrazne dopredu. 
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