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1 Úvod 

 

 Myšlienka menovej spolupráce sa objavovala uţ v 2. polovici 19. storočia. V tomto 

období sa objavovala celá rada impulzov smerom k vytvoreniu menovej únie so spoločnou 

jednotnou menou. No najvýznamnejší krok smerom k menovej integrácií bol stanovený 

v roku 1991 v Maastrichtskej zmluve. Je historickým pokračovaním európskej politiky v tom 

zmysle, ţe za hlavný cieľ si kládla, aby EÚ nezostala len hospodárskym spoločenstvom, ale 

aby postupne smerovala k politickej únii. Vymedzila pre členské štáty nové ambiciózne ciele 

a členské štáty sa v nej dohodli na vytvorení Európskej hospodárskej a menovej únie so 

spoločnou menou. Inštitucionalizovala Delorsov plán a zakotvila ho ako oficiálny program 

únie. Maastrichtská zmluva ako konečný cieľ hospodárskej a menovej únie stanovila 

zavedenie jednotnej meny ako oficiálnej meny do 1. januára 1999, a toto stanovenie 

zavedenia jednotnej meny patrilo k jedným z najvýznamnejších prínosov tejto zmluvy. 

Zároveň vytvorila inštitucionálny rámec pre menovú úniu a ustanovila neskoršie zriadenie 

Európskej centrálnej banky a Európskeho systému centrálnych bánk.  

  

 Zjednotenie Európy aj prostredníctvom spoločnej meny má okrem vplyvu 

na ekonomiku a jej rast nezanedbateľný prínos aj v oblasti prehlbovania politickej a kultúrnej 

integrácie. Spoločná mena vo vnútri EÚ má za úlohu posilniť jednotný trh a zvýšiť 

ekonomickú váhu Únie. Zavedenie eura v roku 1999 bolo významným krokom smerom         

k integrácii Európy. Zároveň bolo aj jedným z najväčších úspechov Únie, v súčasnosti asi 329 

miliónov obyvateľov EÚ pouţíva euro ako svoju menu a poţíva výhody, ktoré im prináša. Tie 

budú tým väčšie, čím viac krajín EÚ prijme euro.  

 

 Cieľom tejto bakalárskej práce je poskytnúť ucelený prehľad o prijatí eura na 

Slovensku a všetkých aspektoch spojených so vstupom do menovej únie. Samozrejme            

v súvislosti so vstupom Slovenskej republiky do Hospodárskej a menovej únie som 

povaţovala za nutné i podrobnejšie a komplexnejšie charakterizovať samotný vývoj menovej 

integrácie EÚ.   
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 Bakalárska práca je okrem úvodu a záveru štruktúrovaná do troch hlavných kapitol. 

Prvá kapitola sa bude venovať vývoju Hospodárskej a menovej únie od počiatkov aţ po 

súčasnosť, vrátane charakteristiky fungovania Európskeho systému centrálnych bánk 

a predovšetkým Európskej centrálnej banky. V druhej kapitole sa budem zameriavať na 

prípravy a súvislosti spojené so vstupom Slovenskej republiky do eurozóny. Najväčší priestor 

v tejto kapitole bude venovaný plneniu maastrichtských kritérií ako podmienky pre vstup do 

menovej únie. V tejto kapitole sa upriamim i na Národný plán zavedenia eura, na 

inštitucionálne zabezpečenie a základne zásady zavedenia eura v Slovenskej republike. 

Posledná časť tejto kapitoly bude  venovaná samotnej príprave a vstupu Slovenskej republiky 

do eurozóny. Tretia kapitola bakalárskej práce bude orientovaná na zhodnotenie vstupu 

Slovenskej republiky do eurozóny. V tejto kapitole sa budem venovať makroekonomickým 

vplyvom zavedenia eura na ekonomiku Slovenskej republiky. Podstatnú časť poslednej 

kapitoly venujem cenovému vývoju na Slovensku po prijatí eura. Záver kapitoly bude patriť 

charakteristike súčasného stavu eurozóny spolu s výhodami a nevýhodami zavedenia 

spoločnej meny.  
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2 Vývoj hospodárskej a menovej únie 

2.1 Medzinárodná menová spolupráca od 2. polovice 19. st. do roku 1945 

 

Medzinárodná menová spolupráca sa začala intenzívne rozvíjať aţ po druhej svetovej 

vojne v dôsledku potreby obnoviť narušenú menovú stabilitu, spôsobenú hospodárskou krízou 

a následne vojnou.  Určité formy menovej spolupráce existovali uţ predtým, ale na celkom 

odlišnej kvalitatívnej i kvantitatívnej úrovni. V období kovových menových systémov nebola 

pociťovaná absencia širšej menovej spolupráce pretoţe väzba emitovaných peňazí na zlato 

zabezpečovala potrebnú menovú stabilitu a prispievala k automatickému vyrovnávaniu 

cenových hladín, platobných bilancií a menových kurzov medzi jednotlivými krajinami. To 

bol hlavný dôvod prečo v tomto období nevznikali významnejšie dohody o úprave 

medzinárodných a finančných vzťahov. [4] 

 

Hospodárska integrácia nezávislých štátov však nie je novinkou. Uţ v rokoch 1865 aţ 

1927 existovala Latinská menová únia tvorená Francúzskom, Belgickom, Švajčiarskom, 

Talianskom a Gréckom. V rokoch 1873 aţ 1924 existovala Škandinávska menová únia 

tvorená Švédskom, Dánskom a Nórskom. Najúspešnejším príkladom bola Nemecká colná 

únia – v roku 1834 vznikla colná únia medzi nemeckými knieţatstvami, na základe ktorej sa  

v roku 1875 vyvinula centrálna banka - Ríšska banka a jednotná mena, ríšska marka. [6] 

 

 

Zlatý štandard 

 

 Obdobie zlatého štandardu sa obvykle datuje do doby medzi rokmi 1880 – 1914, kedy 

väčšina priemyselne vyspelých krajín prechádza na zlatý štandard, a to vo forme štandardu 

zlatej mince. Tento menový systém sa vyznačoval voľnou razbou zlatých mincí, 

zmeniteľnosťou emitovaných bankoviek za zlato a voľným dovozom a vývozom zlata. 

Obdobie zlatého štandardu bolo obdobím častých finančných kríz, ozbrojených konfliktov, 

nevyváţeného hospodárskeho rastu, vysokej nezamestnanosti a nestability menových kurzov. 

Zlatý štandard bol opustený v roku 1914 v dôsledku enormných vojnových výdajov, inflácie 

a z dôvodu, ţe prevoz zlata sa stal príliš nebezpečný. Po skončení prvej svetovej vojny sa uţ 

ţiadna zo strán k pôvodnému štandardu nevrátila. [1, 53] 
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2.2 Medzinárodná menová spolupráca po roku 1945 

 

Medzivojnové obdobie zanechalo po sebe v Európe trpkú chuť. Po Veľkej hospodárskej 

kríze sa svetová vedúca úloha v menovej oblasti presunula na USA.  

Neexistoval ţiaden koordinovaný postup, ktorý by vyriešil krízové problémy 

jednotlivých krajín, a preto bolo nutné vytvoriť nové povojnové medzinárodné menové 

usporiadanie. USA a Veľká Británia začali pred koncom 2. svetovej vojny plánovať 

Brettonwoodskú konferenciu. Boli rozhodnutí, ţe nedôjde k návratu zlatého štandardu, ale 

dôjde k spoločnej tvorbe medzinárodného menového systému, ktorý bude aktívne riadený 

a menové kurzy nebudú ani voľne stanovené, ani nepruţne zafixované. [1] 

2.2.1 Brettonwoodský menový systém 

 

Brettonwoodské dohody mali zásadný význam pre povojnovú obnovu Európy a viedli 

k postupnej liberalizácii svetového obchodu. Medzinárodná menová a finančná konferencia sa 

konala v dňoch 1. – 22. júla 1944 v americkom mestečku Bretton Woods za účasti delegátov 

zo 45 zemí. Cieľom konferencie bolo dohodnúť a nastoliť taký medzinárodný menový 

systém, ktorý by podporoval rozvoj medzinárodného obchodu, zaisťoval stabilitu 

medzinárodných hospodárskych vzťahov a vytváral tak atmosféru vzájomnej dôvery.  

Pri jednaniach o novom povojnovom medzinárodnom menovom usporiadaní sa 

vychádzalo z dvoch návrhov britského (Keynesov plán) a amerického (Whiteov plán). 

Charakteristickým rysom návrhov bolo vytvoriť taký systém menovej spolupráce, ktorý by sa 

opieral o činnosť stálej inštitúcie. Inštitúcia by bola základňou pre trvalú spoluprácu v oblasti 

medzinárodných menových a finančných vzťahov, a ktorý by plne realizoval poţiadavku 

stability pri voľnej menovej konvertibilite. [4] 

 

Priority systému 

Brettonwoodský systém prijal zásadu stabilných menových kurzov a dominantného 

postavenia amerického dolára ako svetovej rezervnej meny zmeniteľnej za zlato. Pre tento 

mechanizmus boli vytvorené dve inštitúcie – Medzinárodný menový fond (MMF, v angličtine 

International Monetary Fund, (IMF)) a Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj (MBOR, 

v angličtine International Bank for Reconstruction of Development (IBRD)), ktoré fungujú 

dodnes. [3] 
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Zvláštne práva čerpania 

 

V roku 1969 boli vytvorené zvláštne práva čerpania (Special Drawing Rights, SDR) 

ako umelá menová jednotka IMF. Pôvodne bola jednotka SDR viazaná na zlato. Od roku 

1974 sa na hodnotenie jednotky SDR pouţíva technika štandardného koša mien. V súčasnosti 

SDR tvorí kôš 4 mien – americký dolár (USD), euro (EUR), japonský jen (JPY), britská libra 

(GBP). [29] 

 

Tabuľka 2.1 Zloženie menového koša SDR 

 USD DEM FRF JPY GBP 

1981-1985 42 % 19 % 13 % 13 % 13 % 

1986-1990 42 % 19 % 12 % 15 % 12 % 

1991-1995 40 % 21 % 11 % 17 % 11 % 

1996-2000 39 % 21 % 11 % 18 % 11 % 

2001-2005 45 % 29 % 15 % 11 % 

2006-2010 44 % 34 % 11 % 11 % 

 USD EUR JPY GBP 

Zdroj: http://sk.wikipedia.org/wiki/Zvláštne_práva_čerpania 

 

Rozpad systému z Bretton-Woods 

 

 Päťdesiate a šesťdesiate roky 20. storočia, boli nazývané obdobím hospodárskeho 

zázraku, ktoré okrem nesporného vzostupu priniesli tieţ nové problémy. Tie boli spojené 

predovšetkým so systémom pevných výmenných kurzov, prijatých na konferencii v Bretton 

Woods. Spojené štáty pokračovali v exporte kapitálu, a tak ich platobná bilancia vykazovala 

stály deficit. Od konca päťdesiatych rokov vzrástli dolárové zásoby v zahraničí natoľko, ţe 

výrazne prevyšovali americké zlaté rezervy. Dôvera v americký dolár stále klesala, túto 

dôveru zároveň podkopával rast americkej inflácie, ktorá dosahovala v 70-tych rokoch 

dvojciferných hodnôt. Výrazne podhodnotenou menou proti doláru bola predovšetkým 

západonemecká marka. Systém menových kurzov tak vykazoval stále väčšie slabiny. Hlavnou 

príčinou slabín bola rozdielna akcelerácia rastu ekonomík jednotlivých členských štátov.  

 Odlišná hospodárska politika týchto štátov a ich odlišný ekonomický vývoj vyţadovali 

zmeny výmenných kurzov. Koncom roku 1967 boli devalvované meny Veľkej Británie, 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Zvl%C3%A1%C5%A1tne_pr%C3%A1va_%C4%8Derpania
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Španielska, Dánska, Izraelu, Nového Zélandu a začalo sa špekulovať s revalváciou marky 

voči doláru. Stagnujúce hospodárstvo Spojených štátov a silný rast ostatných ekonomík, 

predovšetkým Nemecka a Japonska, dostávali americký dolár pod tlak. Americký dolár tak 

zaznamenával výrazný prepad, a tak bol brettonwoodský systém ukončený dvoma krokmi:  

 

1. V roku 1971 oznámil americký prezident Richard Nixon zrušenie konvertibility 

doláru. 

2. Rok 1973 – princíp fixných menových kurzov bol oficiálne ukončený. Tým sa zavŕšilo 

obdobie brettonwoodského menového systému. [1, 13]  

 

2.2.2 Európska platobná únia 

 

V roku 1950 bola podpísaná Dohoda o zaloţení Európskej platobnej únie, ktorá mala 

pomôcť členským krajinám pri odstraňovaní devízových obmedzení a zavedení vonkajšej 

zmeniteľnosti. Členskými štátmi boli – Belgicko, Luxembursko, Dánsko, Francúzsko, Island, 

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

Švajčiarsko, Turecko a Veľká Británia. V roku 1958 bola zavedená vzájomná zmeniteľnosť 

mien západoeuropských zemí a Európska platobná únia ukončila činnosť. [4] 
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2.3 Menová spolupráca v rámci Európskej únie 

2.3.1 Formovanie menovej spolupráce v rámci EHS 

 

Ak by sme chceli pátrať po vzniku jednotnej európskej meny, dopracovali by sme sa aţ 

do roku 1950, keď francúzsky minister zahraničných vecí Robert Schuman predstavil plány 

na hlbšiu spoluprácu európskych krajín. Na základe jeho myšlienky v roku 1951 bola 

podpísaná šiestimi zakladajúcimi štátmi Francúzskom, Talianskom, Spolkovou republikou 

Nemecko, Belgickom, Holandskom a Luxemburskom, Paríţska dohoda, zakladajúca 

Európske spoločenstvo uhlia a ocele, ktorá vstúpila v platnosť v roku 1952.  

Druhým veľkým krokom ku vzniku EÚ prispelo podpísanie tzv. Rímskych dohôd zo 

dňa 25. marca 1957, šiestimi členskými štátmi ESUO, tým vznikli EHS a EURATOM, ktoré 

vstúpili v platnosť 1. 1. 1958. [3] 

 

Po skončení 2. svetovej vojny prijali krajiny s trhovou ekonomikou Brettonwoodský 

menový systém, v ktorom boli dostatočne ošetrené menové otázky. Cieľom bolo pripravenie 

pôdy pre medzinárodnú menovú spoluprácu a nadvládu dolára. Predpokladalo sa, ţe situácia 

zostane nezmenená, krajiny, ktoré podpísali Rímske zmluvy o zaloţení Európskeho 

hospodárskeho spoločenstva, nekládli za potrebné zahrnúť do zmluvy konkrétnejšie otázky 

o koordinácii hospodárskych a menových politík. [20] 

 

Ako príklady ustanovení z Rímskych zmlúv, ktoré sa priamo alebo nepriamo dotýkajú 

menovej spolupráce môţeme uviesť: 

 

V článku 6 sa uvádza, ţe orgány EHS sa budú starať o to, aby nebola ohrozená vnútorná 

a vonkajšia finančná stabilita členských štátov. 

Článok 104 stanoví, ţe kaţdý členský štát má uskutočňovať takú menovú politiku, ktorá 

môţe zaistiť rovnováhu platobnej bilancie, stabilitu cien, vysokú zamestnanosť a dôveru vo 

vlastnú menu.  

Článok 105 zdôrazňuje zásadu koordinácie hospodárskych politík k dosiahnutiu uvedených 

cieľov. 

Článok 107 zdôrazňuje, ţe otázka devízového kurzu kaţdej členskej zeme má byť 

posudzovaná ako spoločný problém. [4] 
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Menová politika tak zostávala vo zvrchovanej pôsobnosti jednotlivých členských 

štátov. [4] 

 

V priebehu šesťdesiatych rokov sa objavovala celá rada impulzov v prospech 

vytvorenia menovej politiky Spoločenstiev. Ţiadny z podnetov sa však nepodarilo spracovať 

a koncepcia menovej integrácie ostala len na úrovni diskusií, a tie viedli len k vytvoreniu 

koordinačných inštitúcií bez významnejších právomoci. K alternatívnym projektom 

Hospodárskej a menovej únie (HMÚ) v priebehu 60-tych rokov patria napríklad:  

 

 Marjolinov akčný plán
1
, 

 Barreho správa
2
, 

 Schillerov plán.
3
 [2] 

 

Hospodárska a menová únia je súčasťou procesu hospodárskej integrácie. Stupne 

integračného procesu moţno rozdeliť na 7 krokov: 

 

1. Pásmo voľného obchodu – najmenej rozvinutý stupeň integrácie, dochádza 

k odstraňovaniu ciel a kvantitatívnych obmedzení, sú určené pravidla pôvodu tovaru. 

2. Colná únia – vytvára jednotné colné územie v rámci zúčastnených zemí. 

3. Primárna hospodárska únia – sú eliminované prekážky brániace voľnému pohybu 

výrobných faktorov, zavedenie niektorých spoločných politík. 

4. Rozvinutá hospodárska únia – odstránenie prekážok neviditeľného charakteru 

(technické normy, zdravotné predpisy, rozdiely v zdanení, a pod.) 

5. Formatívna hospodárska a menová únia – súvisí so zavedením jednotnej meny  

a existenciou menovej politiky. V tomto stupni integrácie sa  nachádza EÚ. 

                                                
1 Iniciatíva predloţená v roku 1962 komisárom pre hospodárstvo a finančné otázky Robertom Marjolinom, ktorá 
predpokladala vytvorenie rezervného fondu, centrálnej banky, Výboru guvernérov centrálnych bánk a spoločnej 

meny.  
2 Správa francúzskeho komisára pre hospodárske a finančné otázky Raymonda Barreho s názvom Barreho 

Memorandum. Toto memorandum upozorňovalo na priamu previazanosť súčasných spoločných politík 

s koncepciou HMÚ. Zároveň Barreho správa prepojuje otázku ďalšej integrácie s plánovaným rozšírením 

Spoločenstva na sever. Barreho správa sa obmedzuje skôr len na počiatočnú fázu menového zjednotenia. 
3 Jedná sa o ďalší alternatívny projekt HMÚ navrhnutý nemeckým ministrom financií Karolom Schillerom 

v roku 1970. Schillerov plán sa orientuje na záverečnú fázu nahradenia národných mien spoločnou menou 

vrátane podielu kontroly Európskeho Parlamentu na celom procese menovej integrácie. 
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6. Úplná hospodárska a menová únia – zavedenie ďalších spoločných politík – spoločná 

fiškálna politika. 

7. Hospodárska a politická únia – Politická únia suverénnych štátov, konfederácia, 

federácia, unitárny štát (ako teoretická forma). [3] 

 

Členské štáty mali však na formovanie menovej spolupráce a na vzťah medzi 

menovou a hospodárskou spoluprácou odlišné názory. Z tohto dôvodu môţeme identifikovať 

dva prúdy výstavby HMÚ: 

 

 monetaristický, 

 ekonomistický. 

 

Monetaristický prúd 

 

Monetaristi kládli dôraz na spoločnú menovú politiku s cieľom urýchliť hospodársku 

integráciu. Zástancami tohto prúdu bolo Francúzsko, Belgickom a Luxembursko. Monetaristi 

vychádzali z predpokladu, ţe iba včasné zafixovanie výmenných kurzov európskych mien, 

kontrola pohybu kapitálu a obmedzený vplyv nadnárodných orgánov bude zárukou stabilnej 

spoločnej meny. Táto teória býva často označovaná ako „inštitucionálna“ alebo „teória 

lokomotívy“. Hlavným nástrojom monetaristov bola stabilita výmenných kurzov i za cenu 

dočasne vyššej inflácie. [2] 

 

Ekonomistický prúd 

 

Jednoznačnou prioritou tohto prúdu bolo zbliţovanie makroekonomických ukazateľov 

členských zemí, ktoré predchádzalo stanoveniu harmonogramu HMÚ. Ekonomisti 

podporovali voľný pohyb kapitálu a silný vplyv nadnárodnej autority. Ekonomický prúd býva 

často označovaný ako „vrcholová teória“. Spoločná mena prichádza aţ v samotnom závere 

procesu ako potvrdenie dostatočnej hospodárskej konvergencie. K stúpencom 

ekonomistického prístupu patrilo Nemecko, Holandsko a Taliansko. [2] 
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2.3.2  Wernerov plán a jeho fázy 

 

Obdobie 60-tych rokov 20. storočia sa označovalo ako éra zlatého veku. Počas tohto 

obdobia hospodársky rast v Európe dosahoval vysokého tempa rastu, bola minimálna 

nezamestnanosť, zahraničný obchod rozkvital a ţivotná úroveň obyvateľstva sa zvyšovala. To 

povzbudilo úvahy ES o ceste smerom k menovej únii. [36] 

 

Konkrétny podnet k vytvoreniu HMÚ v rámci Európskych spoločenstiev vznikol na 

spoločnom zasadaní najvyšších predstaviteľov ES v Haagu v decembri 1969. Európsky lídri 

vytvorili skupinu expertov pod vedením vtedajšieho luxemburského ministerského predsedu 

a ministra financií Pierra Wernera, a tá bola poverená vypracovaním 3-stupňového plánu 

prechodu členských zemí ES k hospodárskej a menovej únii v priebehu desiatich rokov. Tento 

plán bol pomenovaný po predsedovi pracovnej skupiny ako Wernerova správa a bola 

predloţená Wernerovou komisiou Rade ministrov 8. októbra 1970. Na zasadaní Rady            

8. – 9. februára 1971 sa prijalo rozhodnutie o dĺţke jednotlivých troch fáz zavedenia HMÚ 

navrhnutej Wernerovým plánom. [2,4] 

Tento plán mal prispieť k preneseniu niektorých kompetencií v oblasti menovej a 

rozpočtovej hospodárskej politiky na úroveň ES.  V menovej oblasti sa počítalo s vytvorením 

spoločného systému centrálnych bánk. Jeho cieľom by bola regulácia úrokových mier 

a úverov, spravoval by devízové rezervy členských štátov ES a intervenoval na devízových 

trhoch. [4] 

Plán predpokladal paralelné naviazanie európskych mien na seba v podobe                

tzv. menového hada, kedy mohli tieto meny fluktuovať v rámci povoleného rozpätia voči 

doláru a súčasne zahrňoval poţiadavky na konvergenciu ekonomík, pričom plán nezahŕňal 

v sebe dostatok nástrojov pre prípad krízy. [2] 

 

Realizácia programu mala prebiehať v troch časových fázach v priebehu desiatich 

rokov: 

 Prvá fáza programu v rokoch 1971 – 1973 

Táto fáza začala 1. 1. 1971 a jej úlohou bolo zahájenie konvergenčného programu 

s cieľom zblíţiť hospodárske ukazovatele jednotlivých zemí. Malo dôjsť k harmonizácii 

daňových systémov, k zjednoteniu úrokových sadzieb, koordinácii menovej a úverovej 

politiky a k vytvorenie hada v tuneli. [2,4] 
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V roku 1973 vznikol Európsky Fond menovej spolupráce (FECOM) ako reakcia na 

kolaps Brettonwoodu. Európsky fond pre menovú spoluprácu je svojou podstatou spoločným 

devízovým fondom. Členské krajiny doň sústredili 20% svojich zlatých a 20% svojich 

dolárových rezerv a taktieţ určitú časť vlastných mien. V roku 1994 v rámci príprav na 

zavedenie Európskej menovej únie bol Európsky fond pre menovú spoluprácu nahradený 

Európskym menovým inštitútom. Jeho členmi boli centrálne banky členských krajín 

Európskej Únie. [3,20] 

 

 Druhá fáza programu v rokoch 1974 – 1976 

Druhá etapa v rokoch 1974 - 1976 bola vymedzená súborom opatrení v oblasti 

fiškálnych politík a zjednocovania daňových sadzieb, postupným uvoľňovaním pohybu 

kapitálu a pod. [4,20] 

 

 Tretia fáza programu v roku 1977 – 1980 

V poslednej etape plánovanej na roky 1977 – 1980 mali byť na inštitúcie ES 

prevedené právomoci nutné k zaisťovaniu dobrého fungovania hospodárskej a menovej únie. 

 

Plnenie plánu vytvárania hospodárskej a menovej únie bolo však narušené vypuknutím 

medzinárodnej menovej krízy v polovici roku 1971, ktorá znemoţnila ďalšiu realizáciu tohto 

projektu. Bretton-woodský systém začal kolabovať, americký dolár začal oslabovať a rástla 

nedôvera v túto menu. Príliv špekulatívneho kapitálu do Európy mal za následok prechod 

z pevných menových kurzov na systém voľne pohyblivých kurzov najskôr u západonemeckej 

marky a po zrušení zmeniteľnosti amerického dolára za zlato u ostatných mien členských 

zemí ES. [4,20] 

 

Menový had 

 

V roku 1973 skolaboval Brettonwoodský systém a dolár strácal svoje postavenie ako 

rezervná mena. Členské štáty ES sa dohodli na vzájomnej fluktuácií kurzov v rozmedzí          

± 2,25 %, a to prispelo k dočasnému upokojeniu situácie na medzinárodných finančných 

trhoch. Tak vznikol had v dolárovom tuneli, do ktorého v rôznych obdobiach rôzne európske 

krajiny vstupovali a opäť vystupovali. Po roku 1973, kedy americký dolár prešiel na plávajúci 

kurz, hovorilo sa o hadovi mimo tunel. V dôsledku neustáleho striedania vstupu a odchodu 
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z hada došlo k tomu, ţe zotrvali len meny malých krajín a nemecká marka. Wernerov plán 

predpokladal, ţe had bude spravovaný systémom centrálnych bánk a nezávislým 

rozhodovacím centrom, ktoré bude mať moţnosť ovplyvňovať rozpočtovú politiku členských 

štátov, a to najmä z hľadiska rozpočtového deficitu. Členské štáty nesúhlasili s vytvorením 

„Riadiaceho centra“ a s posilnením kompetencií inštitúcii ES, a tak v roku 1974 Rada 

ministrov odvolala cieľ zaloţiť menovú úniu, a tak končí história Wernerovej správy. [2,3] 

 

2.4 Európsky menový systém 

 

Rozhodnutie o vytvorení Európskeho menového systému (EMS) niesli politickí 

predstavitelia dvoch najsilnejších zemí ES nemecký kancelár Helmut Schmidt a francúzsky 

prezident Valéry Giscard d´Estaing, v roku 1978. Boli otrasení menovou nestabilitou 

spôsobenou zrušením Brettonwoodského systému a neschopnosťou udrţať systém hada 

v tuneli. [1]  

 

 Dôvodom vzniku EMS bola potreba vytvoriť z ES oblasť menovej stability, prispieť 

tak k ekonomickej integrácii a izolovať sa od negatívneho vplyvu amerického dolára. Dnes je 

EMS povaţovaný za priameho predchodcu EMÚ, a zároveň je typickým príkladom 

pohyblivého menového kurzu s fluktuačným pásmom. Bol veľmi podobný systému z Bretton 

Woods, ale na rozdiel od neho zahŕňa aj prvky, ktoré mu neskôr umoţnili prerod v menovú 

úniu. [3,4,20]  

 

Táto iniciatíva vytvorenia EMS nadobudla konkrétnu podobu na zasadaní Rady 

ministrov v Brémach v dňoch 6.-7. júla 1978, kde bol prednesený návrh EMS, ktorý sa 

opieral o tieto zásady: 

 

 základným pilierom EMS, zaisťujúcim menovú stabilitu v rámci ES, mal byť 

intervenčný mechanizmus. Ten mal zahrňovať meny všetkých zemí ES 

a maximálna odchýlka trţných kurzov od dohodnutého stredného kurzu bola 

stanovená vo výške ± 2,25 % a postupne sa mala zúţiť na ± 1 %. 

 dôleţitým prvkom tohto systému mala byť Európska menová jednotka ECU, 

ktorú by tvoril kôš všetkých zúčastnených mien. 

 členské štáty EMS mali  koordinovať svoju politiku menových kurzov voči 
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tretím krajinám. 

 počas dvoch rokov mal byť vytvorený Európsky menový fond, ktorý by 

nahradil Európsky fond menovej spolupráce. [4] 

 

 K definitívnemu potvrdeniu prijatia projektu EMS došlo v dňoch                                    

4. a 5. decembra 1978 v Bruseli na zasadaní Európskej rady. EMS zahájil svoju činnosť      

13. marca 1979. Do EMS boli zapojené všetky členské štáty ES. [2,4] 

 

2.4.1 Prvky EMS 

 

EMS môţeme charakterizovať ako systém troch vzájomne previazaných prvkov: 

 

 európska menová jednotka ECU 

 mechanizmus výmenných kurzov ERM 

 úverový mechanizmus [3] 

 

Európska menová jednotka ECU 

 

 

ECU (European Currency Unit) bola základným prvkom a azda najhlavnejším 

prínosom EMS. Tvoril ju kôš všetkých zúčastnených mien a mala pevnú hodnotu zloţenú 

z určitých podielov sústredených mien. Váha jednotlivých mien v ECU mala reflektovať 

podiel členskej zeme na obchode vo vnútri ES a tento podiel sa menil kaţdých päť          

rokov. [2,3] 

Spolu so zapojením nových členských štátov do EMS dochádzalo k zmene váhového 

zastúpenia mien v menovom koši ECU. K prvému upraveniu došlo v septembri 1984 

v súvislosti so zapojením Grécka do EMS a druhá úprava prebehla v septembri 1986, kedy     

sa do systému zapojilo Španielsko a Portugalsko. Váhy mien platné na začiatku fungovania 

EMS a po oboch úpravách sú uvedené v tabuľke 2.2. [4] 
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Tabuľka 2.2 Zloženie koša pre vyjadrenie hodnoty ECU
4
 

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 

(%) 

Menová 

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 1,393 

                                                                                                                                                  [4] 

Funkcia ECU 

 V celom EMS zaujímala ECU centrálne postavenie, bola rezervnou menou. 

V dôsledku toho bolo nutné rozlišovať medzi oficiálnou a privátnou ECU. [3] 

 

A. Oficiálna ECU plnila štyri základné funkcie: 

 merná jednotka  pre stanovenie stredných parít kurzov mien zapojených do 

ERM a pásma, v akom sa mohli trţné kurzy odchyľovať od bilaterálnych 

stredných kurzov, 

 menová jednotka inštitúcií Európskych spoločenstiev – EIB, Európsky 

rozpočet, 

 platobný prostriedok pri transakciách medzi inštitúciami ES, 

 zúčtovacia jednotka v rámci intervenčného a úverového mechanizmu. [3,4] 

                                                
4
 Po prijatí Maastrichtskej zmluvy 1. novembra 1993 uţ neboli uskutočňované ţiadne zmeny menového koša 

a jeho zloţenie ostalo zafixované na hodnotách z 21. septembra 1989. To znamenalo, ţe štáty, ktoré sa stali 

členmi ES v roku 1995 – Rakúsko, Švédsko a Fínsko nemohli svoje meny do menového koša zastúpiť. Na 

druhej strane boli do koša zahrnuté meny zemí, ktoré sa nezapojili do kurzového mechanizmu EMS – Grécko, 

alebo kurzový mechanizmus opustili – Veľká Británia. 
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B. Privátna ECU – nestala sa menou v pravom zmysle slova, bola zriadená len ako 

prepočtová jednotka. Nebola emitovaná teda ani neobiehala. ECU prenikla do 

súkromného sektoru a bola pouţívaná na kapitálovom trhu v snahe vyhnúť sa 

kolísaniu výmenných kurzov a zaistiť stabilitu obligácií. [3] 

 

Emisia ECU 

ECU emitoval FECOM
5
, do ktorého kaţdý členský štát vkladal 20 % svojich zlatých 

a dolárových rezerv. Na účty centrálnych bánk FECOM-u bola pripísaná protihodnota 

devízových rezerv v ECU. Táto ECU bola rezervným aktívom centrálnych bánk FECOM-u. 

Výška emitovaných ECU bola obnovovaná kaţdé tri mesiace, tak aby tieto emitované aktíva 

zodpovedali poţadovanému podielu devízových rezerv (zlatých a dolárových). [4,8] 

 

Pri určovaní devízových rezerv sa vychádzalo z: 

 

 priemerného trhového kurzu USD platného v dvoch predchádzajúcich 

pracovných dňoch, 

 priemernej ceny zlata platnej na Londýnskom trhu za posledných šesť 

mesiacov. [4,8] 

 

To znamenalo, ţe emisia ECU bola priamo závislá na cenách zlata a kurze USD, 

a tieto faktory boli zo strany členských štátov ES neovplyvniteľné. Tým mohlo dochádzať 

k nekontrolovateľným výkyvom v emisii ECU a k situáciám, kedy ich skutočná výška bola 

v rozpore s reálnou potrebou. To spôsobovalo vlny kritík zo strany členských štátov ES. [4] 

Aj napriek vlnám kritiky patrila z historického hľadiska ECU k najstabilnejším menám 

vďaka košovému spôsobu určovania jej hodnoty. [8] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
5 Európsky fond menovej spolupráce je charakterizovaný v kapitole 2.3.2 Wernerov plán a jeho fázy 



 

 

 

 

16 

 

 

Mechanizmus výmenných kurzov ERM 

 

 

Kurzový mechanizmus (Exchange Rate Mechanism – ERM) je ďalším dôleţitým 

prvkov EMS. Bol postavený na pevne stanovených, ale prispôsobiteľných výmenných 

kurzoch. [2] 

Na základe dohody Rady ministrov financií a hospodárstva boli stanovené vzájomné 

bilaterálne kurzy medzi menami štátov zúčastnených na ERM v strednej hodnote. Z toho 

vyplývalo, ţe kurz kaţdej meny sa mohol odchyľovať od týchto stanovených parít len v rámci 

fluktuačného pásma, ktoré bolo stanovené na úrovni tzv. horného a dolného intervenčného 

bodu  ± 2,25 %. Len pre Taliansko, Veľkú Britániu a Španielsko bolo toto pásmo rozšírené na 

± 6 %. Od roku 1993, kedy sa menové kurzy príliš rozkolísali bolo toto pásmo rozšírené na    

± 15 % pre všetky zúčastnené meny. [3] 

 

 ERM bol zaloţený na intervenciách centrálnych bánk na: 

 

 udrţanie kurzov jednotlivých mien voči ECU,  

 udrţanie vzájomných bilaterálnych kurzov národných mien. [4] 

 

To znamenalo, ţe ak sa nejaká mena zapojená do ERM začala nebezpečne pribliţovať 

k hranici fluktuačného pásma alebo túto hranicu prekročila, bola daná centrálna banka 

povinná zahájiť intervenčné opatrenia – teda nákupy alebo predaje svojej meny tak, aby sa 

trţný kurz dostal späť do fluktuačného pásma. Napríklad ak sa na trhu vyskytli tendencie 

vedúce napríklad k depreciácii portugalského escuda vo vzťahu k nemeckej marke, centrálna 

banka Portugalska zasiahla kúpou vlastnej meny, aby tak zvýšila jej cenu a vrátila trhový kurz 

späť k centrálnej parite. [3,20] 

 

Na rozdiel od ECU, príslušnosť k ERM nebola pre členské krajiny Európskeho 

spoločenstva povinná. Ako príklad môţe poslúţiť britská libra, ktorá bola členom len krátko 

v roku 1991 a grécka drachma, ktorá nebola členom mechanizmu nikdy. [20] 
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 Stabilita celého systému sa sledovala prostredníctvom série indikátorov. 

Najdôleţitejším z nich bol tzv. ukazovateľ divergencie, ktorý percentuálne vyjadroval mieru 

priblíţenia sa trhového kurzu meny k hraniciam fluktuačného pásma. Vypočítal                     

sa nasledujúcim spôsobom: 

 

Ukazovateľ divergencie 
ck

tck

T

TT 
  /    1001000225,0  P  

                                                          

Tck  –  centrálny kurz danej meny 

Tt  –  aktuálne platný kurz na trhu 

P – váha danej meny v ECU 

0,0225 –  desatinným číslom vyjadrená šírka fluktuačného pásma 

 

 V decembri 1998 ERM vo svojej pôvodnej podobe končí a je nahradený spoločnou 

existenciou menovej únie a modifikovaným mechanizmom ERM II. [3,20] 

 

ERM II  

 

Od 1. januára 1999 bol pôvodný ERM nahradený novým mechanizmom devízových  

kurzov ERM II, v ktorom sú meny členských štátov EÚ mimo eurozóny viazané na euro so 

štandardným fluktuačným pásmom ± 15 %. Účasť v ERM II je dobrovoľná, i keď sa 

predpokladalo, ţe v rámci tretej etapy všetky krajiny EÚ vstúpia do ERM II. Zmluva o EÚ 

totiţ stanovuje povinnosť dodrţiavať fluktuačné pásmo kurzového mechanizmu bez značného 

napätia aspoň počas dvoch rokov pred hodnotením krajiny Európskou Komisiou a Európskou 

centrálnou bankou pre zavedenie eura, čo znamená predchádzajúcu dvojročnú účasť               

v ERM II. V súčasnosti sú členmi ERM II Dánsko, Estónsko, Litva a Lotyšško. [21] 
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Úverový mechanizmus 

 

Tento mechanizmus umoţňoval, aby kaţdá členská krajina mala právo čerpať 

z Európskeho fondu menovej spolupráce úvery a pouţiť ich na devízovom trhu na intervenčné 

účely, t.j. na udrţiavanie kurzu svojej meny v určených hraniciach fluktuačného pásma. [3] 

 

 Európsky fond menovej spolupráce poskytoval finančné krytie a centrálne banky 

štátov Spoločenstiev  mohli vyuţívať nasledujúce úvery: 

 

1. veľmi krátkodobé úvery - poskytované na 45 dní s moţnosťou automatického 

predĺţenia splatnosti na tri mesiace 

2. krátkodobé úvery - poskytované na tri plus tri mesiace s moţnosťou predĺţenia 

splatnosti dvakrát. Poskytované na financovanie deficitov platobných bilancií 

spôsobených nepredvídateľnými udalosťami a nepriaznivým hospodárskym vývojom 

3. strednodobé úvery - poskytované na dobu 2 aţ 5 rokov, pouţívané na preklenutie 

ťaţkostí s vyrovnávaním platobných bilancií. [3,8] 

 

2.4.2 Zhodnotenie EMS 

 

V rokoch 1992 a 1993 zaţil EMS a jeho výmenný mechanizmus niekoľko kríz. 

Uvedené krízy boli spôsobené jednak reštriktívnou peňaţnou politikou Nemeckej spolkovej 

banky, ktorá musela reagovať na znovuzjednotenie Nemecka a jednak špekulatívnymi útokmi 

na meny viacerých členských štátov. Tieto útoky viedli k znehodnoteniu menových kurzov, 

v niektorých prípadoch dokonca k vystúpeniu postihnutých mien z ERM. Po kríze EMS         

a jeho mechanizmu devízových kurzov sa v auguste 1993 rozšírilo fluktuačné pásmo na            

± 15 %. [20] 

 

Zavedenie EMS je hodnotené ako obdobie stabilizácie európskych výmenných kurzov, 

vytvárania ekonomickej a politickej stability Spoločenstva, EMS mal pozitívny dopad na 

investície a obchodnú výmenu. EMS bol uţ v deväťdesiatych rokoch, po podpísaní 

Maastrichtskej zmluvy, chápaný ako predstupeň menovej únie. [2,3] 
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2.5 Vytvorenie Hospodárskej a menovej únie – Delorsova správa 

 

Na schôdzke predstaviteľov ES v Hannoveri, v júni 1988, došlo k ďalšiemu impulzu k  

bliţšej spolupráci v hospodárskej a menovej oblasti. Bol ustanovený Výbor pre hospodársku 

a menovú úniu. Táto pracovná skupina bola zloţená z guvernérov centrálnych bánk členských 

štátov ES, troch nezávislých expertov a ďalšieho člena Komisie ES. Celá skupina bola pod 

vedením vtedajšieho predsedu Komisie ES Jacquesa Delorsa. Úlohou bolo vypracovať plán 

prechodu k hospodárskej a menovej únii členských krajín ES. [4] 

 

 V apríli 1989 bola Rade ministrov predložená správa „Správa o hospodárskej 

a menovej únii v krajinách Európskeho spoločenstva“, pre ktorú sa ujalo označenie 

Delorsova správa. Táto správa sa stala záväzným dokumentom vymedzujúcim základné 

organizačné princípy vytvárania skutočnej hospodárskej a menovej únie v rámci ES               

a počítala s troma etapami vytvorenia hospodárskej a menovej únie. [3,4] 

 

2.5.1 Prvá etapa HMÚ – zrušenie obmedzení pohybu kapitálu v EHS 

 

Prvá fáza bola zahájená v júli 1990. Táto fáza plnila prípravnú funkciu. Členské štáty 

sa zaviazali plne liberalizovať voľný pohyb kapitálu vo vnútri EHS. Počas prvej fázy došlo ku 

koordinácii hospodárskych a menových politík členských štátov za podmienky 

nedotknuteľnosti právomoci  národných orgánov a zároveň meny všetkých členských štátov 

mali byť zapojené do kurzového mechanizmu ERM. [3,21]  

 

Druhá fáza sa datuje od ratifikácie Maastrichtskej zmluvy a prebehla v roku 1993. 

V tomto období došlo k definitívnemu zmrazeniu menového koša ECU na úrovni poslednej 

úpravy z roku 1989. Členské štáty sa ratifikáciou zmluvy neodvolateľne zaviazali prijať 

spoločnú menu s výnimkou Dánska a Veľkej Británie
6
. [3] 

 

                                                
6 Dánsko a Veľká Británia ako jediné 2 členské štáty EÚ majú podpísanú tzv. vyväzovaciu doloţku (opt-out 

clause), ktorú si presadili pri vyjednávaní Maastrichtskej zmluvy. Vyväzovacia doloţka znamená trvalú výnimku 

na zavedenie eura, ktorá ich zbavuje povinnosti, nie moţnosti, nahradiť národnú menu spoločnou menou. Ostatní 

vtedajší členovia o túto doloţku neusilovali. Nové členské krajiny EÚ uţ nemajú moţnosť doloţku získať, 

pretoţe prístupová dohoda ich zaväzuje k prevzatiu všetkej európskej legislatívy vrátane záväzku usilovať 

o zavedenie eura.  
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2.5.2 Druhá etapa HMÚ – zriadenia EMI a ECB  

 

Členské štáty vstúpili do druhej etapy 1. januára 1994 kedy bol zriadený i EMI (viď 

ďalej). Dokončila sa plná liberalizácia kapitálu, ktorá bola rozšírená i na zeme mimo EÚ 

a Komisia začala kontrolovať plnenie konvergenčných kritérií. [3] 

V decembri 1995 Európska rada schválila „ euro“ ako názov európskej menovej 

jednotky, súčasne EMI mal za úlohu vykonať prípravné práce v oblasti budúcich menových 

a kurzových vzťahoch medzi eurozónou a ostatnými krajinami EÚ. [15] 

 V decembri 1996 predloţil EMI Európskej rade i verejnosti sériu návrhov 

eurobankoviek, ktorá mala byť uvedená do obehu 1. januára 2002. [15] 

V marci 1998 predloţila Komisia Rade ministrov zoznam zemí, ktoré splňujú 

konvergenčné kritéria maastrichtskej zmluvy a chcú vstúpiť do menovej únie. V máji 1998 

Rada schválila zoznam 11 zemí (Belgicko, Holandsko, Luxembursko, Francúzsko, Taliansko, 

Nemecko, Írsko, Španielsko, Portugalsko, Fínsko a Rakúsko), ktoré zaviedli jednotnú menu 

euro od 1. 1. 1999. [4] 

 V júni 1998 bola zriadená ECB a jej vrcholné orgány, aby mohol byť pripravený 

prechod k spoločnej mene, EMI tak splnil svoju úlohu. Druhá etapa bola ukončená 31. 

decembra 1998.  [3,15] 

 

Európsky menový inštitút 

 

 EMI zahájil svoju činnosť 1. januára 1994 so sídlom vo Frankfurte nad Mohanom ako 

nástupca Európskeho fondu pre menovú spoluprácu. EMI mal prispievať k rozvoju 

spolupráce medzi CB členských zemí a pripraviť tak členské štáty na prechod k spoločnej 

mene. EMI môţeme označiť ako predchodcu ECB. [4,5] 

 

 Dve hlavné úlohy EMI: 

 

 prehlbovanie spolupráce medzi centrálnymi bankami a koordinácia menovej 

politiky, 

 zabezpečenie potrebnej prípravy na zriadenie ESCB, výkon jednotnej menovej 

politiky a vytvorenie jednotnej meny v tretej etape. [22] 
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Na dosiahnutie týchto cieľov EMI poskytoval fórum pre konzultácie a výmenu 

názorov, informácií o menovo politických otázkach a vytvoril regulačný, organizačný a 

logistický rámec potrebný na výkon úloh ESCB v tretej etape. [22] 

 

Pakt stability a rastu 

 

Pakt stability a rastu bol prijatý Európskou radou na Dublinskom summite v decembri 

1996. Je to politická dohoda, stanovujúca pravidlá rozpočtového správania a finančnej 

rozvahy, podporujúcej úspech HMÚ. Jeho základom sú konvergenčné kritéria, ktoré musia 

členské štáty naplniť, aby sa mohli stať členmi eurozóny. Pakt zaväzuje všetky zúčastnené 

strany k urýchlenej implementácii procedúry nadmerného deficitu
7
 v prípade, ak suma, 

vynaloţená členským štátom na verejné výdajky prekročí výšku jeho príjmov o 3 % HDP. 

Celkový verejný dlh by nemal prekročiť hranicu 60 % HDP štátu. Pakt zastrešuje 3 zloţky: 

 Politický záväzok všetkých členov implementovať proces dohľadu nad 

rozpočtom vhodným spôsobom, a uplatniť tlak na zaostávajúce štáty 

prostredníctvom uloženia konečných termínov na poskytnutie informácií 

o rozpočte. 

 Preventívnu zložku multilaterálneho dohľadu na stav rozpočtu a koordináciu 

hospodárskych politík. Všetky členské štáty musia Radu informovať                  

o programoch stability a konvergencie. 

 Vydaním „avis motivé“ (dôvodové stanovisko) smerom k členským štátom, 

ktoré sú na ceste k porušeniu kritérií ich prinútiť, aby prijali okamžité 

opatrenia - hrozí, že ak varovaniu nevenujú pozornosť, bude proti nim začatá 

procedúra nadmerného deficitu. [35,39] 

                                                
7 Táto procedúra tvorí dôleţitú súčasť pravidiel Paktu stability a rastu. Procedúra vyţaduje, aby členské štáty 

nakladali obozretne s verejnými prostriedkami a neuchyľovali sa k nadmerným deficitom verejných rozpočtov. 

Ak v niektorej členskej krajine EÚ rozpočtový schodok prekročí stanovený limit, Rada EÚ na podnet Európskej 

komisie s ňou zaháji túto procedúru. Členský štát, s ktorým je zahájená procedúra nadmerného rozpočtu, je 

najskôr vyzvaný, aby do šiestich mesiacov predloţil plán na zníţenie deficitu vierohodným a udrţateľným 

spôsobom. Ak je tento plán nerealistický alebo prijaté opatrenie nie sú vierohodné, môţe Rada EÚ prijať 

konkrétne kroky, ktoré by mali viesť k zlepšeniu zisteného stavu. Dotknutý štát môţe byť podrobený 

prísnejšiemu rozpočtovému dohľadu a pokračujúce neplnenie pravidiel Paktu zo strany členských štátov 

eurozóny môže viesť k uvaleniu finančných sankcií. Tieto sankcie sa však nevzťahujú na nečlenov eurozóny, 

im je moţné pozastaviť platby z Fondu sudrţnosti. 
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Maastrichtská zmluva 

 

 Významný krok v oblasti menovej integrácia bol stanovený v Maastrichtskej zmluve. 

Tá vymedzila pre členské štáty nové ambiciózne ciele a členské štáty sa v nej dohodli na 

vytvorení  Európskej hospodárskej a menovej únie so spoločnou menou. [3] 

 Maastrichtská zmluva inštitucionalizovala Delorsov plán v mierne pozmenenej podobe 

a zakotvila ho ako oficiálny program únie. Podľa Maastrichtskej zmluvy je tento program 

právne záväzný pre členské štáty s výnimkou Spojeného kráľovstva a Dánska, ktoré dostali 

moţnosť uplatniť štatút „opt-out“ a slobodne sa rozhodnúť, či jednotnú menu zavedú alebo 

nie. Zmluva ako konečný cieľ hospodárskej a menovej únie stanovila zavedenie jednotnej 

meny ako oficiálnej meny do 1. januára 1999. Zmluva zároveň vytvorila inštitucionálny 

rámec pre menovú úniu a ustanovila neskoršie zriadenie Európskej centrálnej banky 

a Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB). Podľa Maastrichtskej zmluvy musia 

ekonomiky členských štátov ako podmienku zavedenia jednotnej meny splniť kritéria, ktoré 

sú nevyhnutné na fungovanie menovej únie, tzv. maastrichtské kritéria (bliţšie definované 

v tretej kapitole). [27] 

 

 Maastrichtská zmluva (Zmluva o Európskej únii) bola vyjednaná členskými štátmi na 

konferencii v Maastrichte v decembri 1991 a po dramatickom ratifikačnom procese vstúpila 

v platnosť 1. novembra 1993.  Maastrichtskou zmluvou bol zavedený systém troch pilierov 

týkajúcich sa spoločného európskeho občianstva, spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej 

politiky a policajnej a súdnej spolupráce v trestných veciach. [1,4] 

 Nasledujúca tabuľka 2.3 znázorňuje harmonogram vytvárania Európskej menovej 

únie. 
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Tabuľka 2.3 Harmonogram EMÚ 

Pred Maastrichtom Medzi Maastrichtom 

a jednotnou menou 

Jednotná mena 

1970 Wernerov plán 1994 EMI (predchodca ECB) 1999 Zahájenie MÚ 

1979 Zahájenie EMS 1997 Pakt stability a rastu 2001 Pripojenie Grécka 

 

1989 

 

Delorsov výbor 

 

1998 

 

Rozhodnutie o členstve 

 

2002 

Zavedenie euromincí a 

eurobankoviek 

 

1991 

Podpis 

Maaastrichtskej 

zmluvy 

 

1998 

 

Stanovenie 

konverzných parít 

  

 

1993 

Ratifikácia 

Maastrichtskej 

zmluvy 

 

1998 

 

Vytvorenie ECB 

  

                                                                                                                                                  [1] 

 

Zelená kniha o vytvorení HMÚ 

 

 Komisia publikovala 31. mája 1995 dokument s názvom Zelená kniha o praktických 

opatreniach pri zavedení jednotnej meny s cieľom vyriešiť technické aspekty prechodu na 

novú menu. Komisia navrhovala, aby zavedenie spoločnej meny bolo postupné, 

s minimálnymi nákladmi, a naopak maximálnou potrebou zo strany bánk, obchodných 

subjektov a verejnosti. Mali byť uskutočnené všetky technické prípravy na úrovni EÚ vrátane 

návrhov mincí a bankoviek a následne malo dôjsť k stanoveniu prepočítacích kurzov 

a zavedeniu novej meny v bankovom bezhotovostnom styku. K zavedeniu eura, teda 

k nahradeniu národných mien spoločnou menou EÚ, malo dôjsť aţ v samotnom závere tretej 

etapy HMÚ. [2] 
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2.5.3 Tretia etapa HMÚ – stanovenie neodvolateľných výmenných 

koeficientov 

 

Tretia a posledná etapa HMÚ bola zahájená 31. decembra 1998 kedy boli definitívne 

stanovené prepočítavacie koeficienty eura a jedenástich mien členských štátov EMÚ 

a realizáciou jednotnej menovej politiky, za ktorú nesie zodpovednosť ECB. Tieto nemenné 

koeficienty slúţili aţ do roku 2002, keď národné meny definitívne zanikli na prepočítanie 

hodnôt v národných menách na euro a naopak. Tieto koeficienty boli nemenné, národné meny 

stratili svoju samostatnosť a aţ do svojho zániku boli len denomináciou eura. To znamenalo, 

ţe euro malo bez ohľadu na pohyb jeho kurzu voči doláru či jenu, stále rovnaký kurz 

napríklad k nemeckej marke (1,95583 DEM/EUR), francúzskemu franku (6,55957 FRF/EUR) 

alebo k iným menám menovej únie. [3,17] 

 

Napriek tomu, ţe bankovky a mince národných mien boli ešte určitý čas v obehu
8
 

z ekonomického pohľadu uţ prakticky zanikli. Tieto koeficienty boli predstavené Európskou 

komisiou ako definitívne, pevné a neodvolateľné kurzy mien krajín menovej únie oproti euru. 

Následne boli tieto výmenné kurzy formálne schválené aj ministrami financií príslušných 

jedenástich krajín menovej únie. [17] 

 

Výmenný kurz medzi eurom a gréckou drachmou bol stanovený 19. júna 2000, aţ po 

rozhodnutí o prijatí Grécka do EMÚ. EMÚ sa tak rozšírila na dvanásť krajín. Definitívne 

a neodvolateľné výmenné kurzy medzi dvanástimi národnými menami a eurom sú uvedené 

v tabuľke č. 2.4. [3,17] 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
8 K 1. 1. 2002 bola menová jednotka EURO zavedená do obehu ešte spolu s národnými menami. Tie boli 

postupne sťahované z obehu a ich platnosť mala byť ukončená k 1. 7. 2002. Členské štáty EMÚ však túto lehotu 

splnili uţ k 28. 2. 2002. 
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                Tabuľka 2.4 Výmenné kurzy dvanástich národných mien k euru 

EURO Kurz národnej meny Označenie meny Krajina 

1  = 13, 7603 ATS Rakúsko 

1  = 40,  3399 BEF Belgicko 

1  = 1, 95583 DEM Nemecko 

1  = 166, 386 ESP Španielsko 

1  = 5, 94573 FIM Fínsko 

1  = 6, 55957 FRF Francúzsko 

1  = 340, 750 GRD Grécko 

1  = ,787564 IEP Írsko 

1  = 1936, 27 ITL Taliansko 

1 = 40, 3399 LUF Luxembursko 

1  = 2, 20371 NGL Holandsko 

1  = 200, 482 PTE Portugalsko 

                     Zdroj: itpv.tuke.sk/upload/?id=316 

 

Trinástym členom eurozóny sa 1. januára 2007 stalo Slovinsko. O rok neskôr,            

1. januára 2008, ho nasledovali Cyprus a Malta a 1. januára 2009 Slovensko. V deň vstupu do 

eurozóny sa centrálne banky týchto krajín stali súčasťou Eurosystému. Veľká Británia spolu 

s Dánskom neprejavili záujem o vstup do menovej únie a majú tzv. vyväzovaciu doloţku. 

Švédsko taktieţ neprejavilo záujem o vstup do menovej únie z domácich politických dôvodov 

a o prípadnom zapojení zeme do menovej únie rozhoduje referendum (v poslednom referende, 

ktoré sa konalo v roku 2003 bol vstup do eurozóny odmietnutý). [4,22] 

 

 „Zavedením eura ako jediného zákonného platobného prostriedku na území členských  

štátov menovej únie bol dovŕšený integračný proces západoeurópskych zemí, ktorého cieľom 

bolo vytvorenie jednotného vnútorného trhu, jednotnej meny,  jednotnej menovej politiky 

a koordinácia hospodárskych politík. V oblasti hospodárskych politík sa však nepodarilo 

dosiahnuť zamýšľaného stupňa koordinácie, a preto tiež pôvodný zámer vytvoriť hospodársku 

a menovú úniu bol zredukovaný len na úniu menovú.“  [4] 

 

 

../Documents/ICQ/438140600/ReceivedFiles/435564134%20liborijko/itpv.tuke.sk/upload/%3fid=316
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2.6 Eurosystém  

 

ECB a šestnásť centrálnych bánk štátov eurozóny, tvoria tzv. eurosystém. Eurosystém 

i ESCB budú existovať paralelne dovtedy, kým sa všetky členské štáty EÚ nestanú členmi 

eurozóny. [16] 

2.6.1 Európsky systém centrálnych bánk a Európska centrálna banka 

 

V úvode tretej etapy Delorsovej správy bol EMI nahradený Európskym systémom 

centrálnych bánk, ktorý je tvorený ECB a centrálnymi bankami 27. členských štátov EÚ. 

ESCB nemá právnu subjektivitu. K hlavným cieľom ESCB zaraďujeme udrţovanie cenovej 

stability, podpora hospodárskej politiky a podpora účinnej alokácie zdrojov v prospech cieľov 

a politík Spoločenstva. ESCB má za úlohy definovať a uskutočňovať menovú politiku 

Spoločenstva, uskutočňovať devízové operácie, spravovať devízové rezervy a podporovať 

plynulé fungovanie platobných systémov. Zároveň pôsobí ako poradná inštitúcia vo veciach 

menovej politiky. [2] 

 

 ECB bola zaloţená v roku 1998 Zmluvou o EÚ. Svoju činnosť zahájila 1. 7. 1998. 

Sídlo ECB je vo Frankfurte nad Mohanom. Súčasným prezidentom je Francúz Jean-Claude 

Trichet. Európska centrálna banka má právnu subjektivitu. ECB pracuje úplne nezávisle. 

Orgány EÚ a vlády členských štátov musia túto zásadu dodrţovať a nesmú sa snaţiť 

ovplyvňovať ECB ani národné centrálne banky. Európska centrálna banka v súčasnosti  

zodpovedá za menovú politiku šestnástich členských štátov EÚ, túto zodpovednosť prebrala 

dňom ich vstupu do eurozóny. [3] 

 

 Prioritným cieľom ECB je cenová stabilita v eurozóne, zaisťovaná kontrolou 

mnoţstva peňazí v obehu a určovaním úrokových sadzieb v eurozóne. Práca ECB je 

organizovaná prostredníctvom rozhodovacích orgánov. [3,4] 

 

Orgány ECB 

 

 Výkonná Rada 

  Rada Guvernérov 

 Generálna rada [3,16] 
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Výkonná Rada 

 Je zloţená z prezidenta ECB, viceprezidenta a štyroch ďalších členov, ktorí sú 

menovaní na základe spoločnej dohody prezidentov, či predsedov vlád zemí eurozóny. Sú  

volení na jedno funkčné obdobie osem rokov, bez moţnosti obnovenia. [16] 

 

Rada Guvernérov 

 Rada Guvernérov je najvyšším rozhodovacím orgánom ECB, tvorí ju šesť členov 

Výkonnej rady ECB a guvernéri šestnástich centrálnych bánk eurozóny. [16] 

 

Generálna Rada 

 Je tretím rozhodovacím orgánom ECB, prispieva k poradenskej a koordinačnej 

činnosti ECB. Je zloţená z prezidenta, viceprezidenta a guvernérov centrálnych bánk 

všetkých 27 členských štátov EÚ. [16] 

 

Hlavné úlohy ECB 

 

Medzi hlavné úlohy ECB patrí: 

 

 určovanie a uskutočňovanie jednotnej menovej politiky v rámci eurozóny, 

 uskutočňovanie devízových operácií, 

 drţba a správa oficiálnych devízových rezerv členských štátov eurozóny, 

 zaisťovanie plynulého platobného styku, 

 povoľovanie emisií bankoviek, 

 uskutočňovanie bankového dohľadu, 

 poradenská činnosť, 

 zhromaţďovanie štatistických údajov. [4] 
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Nástroje ECB 

 

 K realizácií svojich cieľov vyuţíva ECB celú radu nástrojov. Medzi tieto nástroje 

patria napríklad: 

 

 operácie na voľnom trhu
9
 

 povinné minimálne rezervy
10

 

 automatické operácie
11

 [34] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
9 Operácie na voľnom trhu zohrávajú dôleţitú úlohu v menovej politike Eurosystému pri riadení úrokových 

sadzieb, riadení likvidity na trhu a signalizovaní zámerov menovej politiky. Tieto operácie na voľnom trhu 

iniciuje Európske centrálna banka. 
10 Eurosystém vyţaduje, aby úverové inštitúcie so sídlom v eurozóne drţali povinné minimálne rezervy na 

účtoch v národných centrálnych bankách. Systém povinných minimálnych rezerv v rámci Eurosystému prispieva 

k stabilizácii úrokových sadzieb peňaţného trhu a k ovplyvňovaniu štrukturálnej likvidity. 
11 Automatické operácie slúţia na dodávanie a sťahovanie jednodňovej likvidity, signalizovanie zámerov 

menovej politiky a vytváranie pásma pre jednodňové sadzby peňaţného trhu. Automatické operácie sa realizujú 

decentralizovaným spôsobom prostredníctvom Národných centrálnych bánk. 
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3 Príprava Slovenska na vstup do eurozóny 

 

Zavedenie eura v roku 1999 bolo významným krokom smerom k integrácii Európy. 

Zároveň bolo aj jedným z najväčších úspechov únie. V deň svojho  zavedenia 1. januára 1999 

sa euro stalo novou oficiálnou menou jedenástich členských štátov. Nahradilo národné meny 

v dvoch fázach. Prvou bolo uvedenie virtuálnej meny na bezhotovostné platby a účtovné 

účely pričom staré menové jednotky sa aj naďalej pouţívali na hotovostné platby a vnímali sa 

ako "čiastkové jednotky" eura. V druhej fáze dostalo euro fyzickú podobu bankoviek a mincí,  

ktoré boli uvedené do obehu 1. januára 2002. [19] 

 

 Slovensko 1. januára 2009 vstúpilo do eurozóny a vymenilo slovenskú korunu za euro, 

rozšírilo ju na šestnásť štátov a viac ako 329 miliónov obyvateľov, ktorí vyuţívajú výhody, 

ktoré im prináša. V súčasnosti tvorí eurozónu spolu so Slovenskom Belgicko, Cyprus, Fínsko, 

Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Luxembursko, Malta, Nemecko, Portugalsko, 

Rakúsko, Slovinsko, Španielsko a Taliansko. [30] 

  

 Tomuto kroku však predchádzalo niekoľko rokov dôleţitých príprav a krokov v rámci 

hospodárskej politiky, ktoré boli pre prijatie Slovenska do eurozóny nevyhnutné. [30] 

 

 Uţ podpisom Prístupovej zmluvy k Európskej únii
12

 sa Slovenská republika zaviazala 

k vstupu do Hospodárskej a menovej únie a k zavedeniu spoločnej meny euro. Oficiálna cesta 

Slovenska do eurozóny sa tak začala 1. mája 2004 našim vstupom do EÚ. [42] 

 

 Snahy Slovenska sa naplno prejavili uţ nasledujúci rok. Slovenská koruna sa            

26. novembra 2005 po utajených rokovaniach slovenských a európskych autorít stala 

súčasťou európskeho systému výmenných kurzov ERM II, ktorý je často označovaný aj ako 

"čakáreň na euro"
13

. Stalo sa tak o pol roka skôr ako pôvodne predpokladalo ministerstvo 

financií i Národná banka Slovenska a predbehlo Poliakov, Maďarov i Čechov. [30,42] 

 

 

                                                
12

 Prístupová zmluva Slovenskej republiky s EÚ bola podpísaná 16. apríla 2003 a 1. júla 2003 ju schválilo aj 

plénum Národnej rady Slovenskej republiky. 
13 Vstup do ERM II pre SR znamenal, ţe slovenská koruna musela byť najmenej dva roky fixne naviazaná na 

kurz eura, pričom podľa pravidiel mohla okolo jeho kurzu oscilovať len v hraniciach ± 15 %. SR tak začala plniť 

posledné maastrichtské kritérium – kurzovú stabilitu. 
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Hodnotenie Európskej komisie 

 

 

 Európska komisia zverejnila 4. novembra 2005 Druhú správu o praktickej príprave 

na budúce rozšírenie eurozóny, v ktorej zhodnotila pokrok pri praktickej príprave na 

zvedenie eura v nových členských krajinách. Slovenská republika sa v tejto správe umiestnila 

na 1. mieste v celkovom hodnotení 38 ukazovateľov, z ktorých 30 uţ splnila alebo boli 

v procese plnenia. [37] 

 Slovensko bolo pri hodnotení národných plánov zavádzania eura ako jediné hodnotené 

uspokojivo. Komisia ostatným krajinám vyčítala nekomplexnosť plánov zavedenia eura. 

Slovensko bolo pozitívne hodnotené aj z hľadiska existencie komunikačnej stratégie, pretoţe 

Komisia poukazovala na negatívne dosahy zlej informovanosti obyvateľstva a podnikateľskej 

sféry o zmenách, ktoré zavedenie eura prináša. Pozitívne pre SR vyznievalo aj zahrnutie 

všetkých spoločenských zloţiek do prípravy a implementácie Národného plánu zavedenia 

eura. Celkové hodnotenie SR v správe vyznievalo mimoriadne pozitívne. Podľa Komisie 

príprava na zavedenia eura v SR výrazne pokročila. Situácia v SR bola uspokojivá, keďţe 

krajina prijala komplexný Národný plán zavedenia eura s jasným usmernením pre sektory, 

ktorý bol pravidelne aktualizovaný. [37] 

 

Slovensko čakalo ešte veľa práce 

 Najvyšší slovenskí predstavitelia zodpovední za prijatie eura rozhodnut ie Komisie 

privítali. Upozorňovali však, ţe krajinu čaká ešte veľa dôleţitých krokov. [19] 

"Vláda si uvedomuje riziká a prechodné problémy. Budeme prijímať potrebné opatrenia tak, 

aby euro nebolo na prospech len podnikateľskému subjektu, ale každého občana, ktorý žije na 

území Slovenska," povedal premiér Róbert Fico. [19] 

 V septembri 2007 schválil parlament generálny zákon o eure, ktorý určuje základné 

pravidla prechodu na európsku menu. Nová vláda musela splniť všetky Maastrichtské kritéria, 

najmä stlačiť infláciu aj schodok verejných financií. [19] 
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3.1 Národný plán zavedenia eura  

  

 V súvislosti s pripravovaným vstupom SR do eurozóny vláda SR rozhodla na základe 

uznesenia č. 862 z 8. septembra 2004 o potrebe vypracovať Národný plán (NP) zavedenia 

eura v SR. Jednalo sa o rámcový dokument, ktorý predstavoval plán jednotlivých krokov, 

ktoré bolo potrebné uskutočniť pre bezproblémové a úspešne zavedenie a pouţívanie eura 

v celom hospodárstve SR. O NP zavedenia eura sa mohli oprieť všetky subjekty slovenskej 

ekonomiky a spoločnosti. Ťaţiskom plánu bola identifikácia úloh v jednotlivých oblastiach 

vrátane zodpovednosti, časovej náročnosti, kontrolných termínov a termínu splnenia. [9] 

  

 Banková rada NBS dňa 23. júna 2005 a 6. júla 2005 vláda SR schválili Národný plán 

zavedenia eura v Slovenskej republike. [42]  

 

 Národným koordinátorom zavedenia eura v SR, ktorého stanovila vláda bolo 

Ministerstvo financií SR, ktoré spolu s Národnou bankou Slovenska predloţilo Národný plán 

zavedenia eura v SR. Zároveň splnomocnila ministra financií SR a guvernéra Národnej banky 

Slovenska (NBS)
14

 rokovať s orgánmi Európskej únie o vstupe do ERM II a o určení 

centrálnej parity výmenného kurzu slovenskej koruny voči euru. Na príprave materiálu úzko 

spolupracovali Ministerstvo hospodárstva SR a Ministerstvo spravodlivosti SR, Ministerstvo 

práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvo vnútra SR, Úrad vlády SR, Slovenská 

banková asociácia, Zdruţenie miest a obcí Slovenska, Protimonopolný úrad SR, Štatistický 

úrad SR, Úrad pre finančný trh, Slovenská obchodná a priemyselná komora, Slovenský 

rozhlas, Slovenská televízia, Slovenská obchodná inšpekcia, Sociálna poisťovňa a ďalšie 

prizvané organizácie. [11] 

 

 Zavedenia eura predstavovalo z technického a organizačného hľadiska mimoriadne 

náročný proces. Aby prebehlo hladko a bez komplikácií, bolo nutné vopred informovať 

a pripraviť na zmenu všetkých občanov, inštitúcie a spoločnosti SR. [11] 

 

                                                
14 Guvernérom NBS je v súčasnosti Jozef Makúch. Do tejto funkcie bol vymenovaný prezidentom Slovenskej 

republiky Ivanom Gašparovičom dňa 12. 1. 2010. 
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3.1.1 Prehľad vykonaných krokov 

Prípravy na zavedenie eura na Slovensku sa začali ešte pred vstupom SR do Európskej 

únie. Vláda SR schválila 16. júla 2003 Stratégiu prijatia eura v SR vypracovanú spoločne 

NBS a Ministerstvom financií SR. V spoločnom vyhlásení vláda a NBS konštatovali, ţe 

výhody zo zavedenia eura na Slovensku jasne prevaţujú nad nevýhodami, takţe Slovensko by 

malo do eurozóny vstúpiť čo najskôr – hneď, ako bude udrţateľne schopné plniť maastrichtské 

kritériá, ktoré sú podmienkou na vstup do eurozóny. [9,10] 

 Uznesením č. 862 z 8. septembra 2004 bol schválený vládou SR ďalší spoločný 

materiál NBS a Ministerstva financií SR, Konkretizácia Stratégie prijatia eura v SR. 

Splnenie maastrichtských kritérií sa predpokladalo v roku 2007, z toho vyplývalo, ţe najskorší 

moţný dátum vstupu do eurozóny predstavuje 1. január 2009, ktorý bol zároveň určený ako 

cieľový v súlade so Stratégiou prijatia eura v SR. [9,10] 

 V súvislosti so zavedením eura na Slovensku bol dňa 28. novembra 2007 s účinnosťou 

od 1. januára 2008 schválený Národnou radou SR zákon č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny 

euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s výnimkou 

ustanovení, ktoré nadobudli platnosť 1. januára 2009. NBS uţ v roku 2004 vyhlásila verejnú 

anonymnú súťaţ na výtvarné návrhy národných strán slovenských euromincí. Najlepšie 

návrhy boli predloţené verejnosti na celonárodnú anketu. Tri motívy s najvyšším počtom 

hlasov boli následne vybrané na rubovú stranu slovenských euromincí (viď príloha). [9,10] 

 Splnomocnenec vlády v spolupráci s Podnikateľskou alianciou Slovenska vytvoril 

Etický kódex pre zavedenie eura pre potreby zvýšiť dôveru spotrebiteľov hlavne pri 

konverzii cien z korún do eur. Signatári tohto kódexu sa dobrovoľne zaviazali, ţe prechod na 

euro nezneuţijú na neodôvodnené zvýšenie cien a prijali ďalšie záväzky zvyšujúce 

transparentnosť, informovanosť klientov a plynulosť výmeny hotovosti. Bol zároveň otvorený 

pre všetky obchody a podniky, ale aj pre samosprávy a neziskové inštitúcie. [9,10] 

 Ministerstvo financií SR uskutočnilo verejné obstarávanie na výkon väčšiny 

informačnej kampane a na vytvorenie internetovej stránky o zavedení eura na Slovensku. 

Vybrané subjekty uskutočnili prvé aktivity koncom roka 2007 a internetová stránka bola 

spustená na adrese www.euromena.sk. MF SR uzatvorilo 7. decembra 2007 Dohodu 

o partnerstve s Európskou komisiou, kde sa obe strany zaviazali koordinovať a vzájomne 

http://www.euromena.sk/
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podporovať informačné a komunikačné aktivity o eure. Komisia sa prostredníctvom grantov 

podieľala na financovaní jednotlivých projektov v rámci informačnej kampane o zavedení eura 

v SR a v spolupráci s Ministerstvom financií uskutočnila aj niektoré vlastné komunikačné 

aktivity (výstavy, semináre a pod.) [9,10] 

3.1.2 Východiska Národného plánu zavedenia eura a jeho aktualizácia 

Národný plán očakával, ţe kľúčové inštitúcie EÚ (Rada EÚ, Európsky parlament, 

Európska komisia a ECB) budú v priebehu roka 2008 konať v procedúre vstupu Slovenska do 

eurozóny rýchlo, aby konečné rozhodnutie bolo známe v júni aţ júli 2008. Tak sa aj stalo 

a kľúčové inštitúcie potvrdili pripravenosť SR prijať euro. 

Jednotlivé úlohy vykonávané v procese zavedenia eura nebolo moţné identifikovať 

a podrobne opísať s niekoľkoročným predstihom. Z tohto dôvodu bol Národný plán v prípade 

potrieb aktualizovaný a predloţený na rokovanie vlády Slovenskej republiky. Posledná 

aktualizácia bola k 30. septembru 2008. [52] 
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3.2 Maastrichtské kritéria 

 

 Za kľúčový okamih pre zavedenie spoločnej meny je povaţovaný podpis 

Maastrichtskej zmluvy, ktorá okrem iného obsahuje kritéria, ktoré členské štáty zaujímajúce 

sa o vstup do menovej únie musia splniť. Hovoríme o „konvergenčných kritériách“, ktoré sú 

zároveň povaţované za najlepšie ukazovatele pripravenosti na vstup do menovej únie. 

Zároveň však poukazujú na značné rozdiely v konvergencii medzi členskými štátmi EÚ. 

 Slovenská republika pri príprave na zavedenie eura musela zosúladiť stav svojho 

hospodárstva. Tento trend sa nazýva dosiahnutie konvergencie. Pre členské krajiny eurozóny 

vyplýva záväzok kaţdoročné pripravovanie programov stability, pre ostatné štáty EÚ 

povinnosť pripravovať konvergenčné programy. Slovensko od roku 2004 pripravilo celkom 

päť konvergenčných programov. Po formálnom odsúhlasení za člena eurozóny vznikla 

Slovensku povinnosť predkladať program stability namiesto doterajších konvergenčných 

programov. [26,40] 

 

Konvergenčné kritéria pre vstup do EMÚ     

 

1. Miera inflácie členského štátu – meraná podľa spotrebiteľských cien – nesmie 

presiahnuť behom jedného roka pred rozhodnutím o jeho vstupe do HMÚ 1,5 

percentného bodu priemerné inflácie troch zemí s najnižšou infláciou. 

2. Rozpočtový deficit verejného sektoru nesmie dlhodobo prekročiť 3 % HDP. Kritérium 

sa nepovažuje za porušené, pokiaľ je povolená hranica výnimočne a prechodne 

prekročená, alebo keď sa rozpočtový schodok neustále a výrazne znižuje a približuje 

sa stanovenej hodnote 3 %.  

3. Celkový dlh verejného sektoru nesmie dlhodobo prekročiť 60 % HDP. Kritérium sa 

nepovažuje za porušené, pokiaľ sa verejný dlh dostatočne rýchlo približuje späť 

k stanovenej hranici.  

4. Mena musí byť udržovaná v povolenom fluktuačnom pásme mechanizmu výmenných 

kurzov ERM II bez devalvácie voči iným menám po dobu dvoch rokov pred 

rozhodnutím o vstupe. 

5. Úroveň dlhodobých úrokových sadzieb nesmie prekročiť behom jedného roka pred 

rozhodnutím o vstupe o viac ako 2 percentné body priemer v troch cenovo 

najstabilnejších členských štátoch. [2] 
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3.2.1 Plnenie konvergenčných kritérií  

 

Úplné plnenie maastrichtských kritérií potvrdil v apríli 2008 Eurostat, čím otvoril 

cestu pre kladné odporúčanie Komisie pre vstup Slovenska do eurozóny. Európska komisia   

7. mája 2008 potvrdila, ţe Slovensko dosiahlo vysoký stupeň udrţateľnej hospodárskej 

konvergencie a je pripravené na prijatie eura. Komisia predloţila Rade EÚ návrh na zrušenie 

postupu platného pri nadmernom deficite a návrh na prijatie Slovenska za člena eurozóny. 

Konečné rozhodnutie o prijatí eura na Slovensku k 1. januáru 2009 prijala Rada ministrov pre 

hospodárske a finančné záleţitosti EÚ (ECOFIN) 8. júla 2008. [38,41] 

 

Tabuľka 3.1 Plnenie konvergenčných kritérií SR – stav koniec roka 2007 

Kritérium Špecifikácia Referenčná 

hodnota 

Stav plnenia v SR 

 
Verejné 

financie 

 
Deficit verejných financií, posudzovaný metodikou 

ESA 95, nesmie presiahnuť 3 % HDP 

 
3% 

 
3,4 % HDP * 

(skutočnosť 2006) 

2,9 % HDP * 
(rozpočet na rok 2007) 

  

 

Hrubý verejný dlh nesmie presiahnuť 60 % HDP 

 

 

60% 

30,7 % HDP 

(skutočnosť 2006) 

30,7 % 
(odhad ku koncu roka 

2007) 

 

 
Inflačné 

kritérium 

 

Priemerná inflácia za posledných 12 mesiacov, 

meraná podľa harmonizovaného indexu 
spotrebiteľských cien (HICP), nesmie presiahnuť 

priemer troch krajín EÚ s najlepšími výsledkami v 

oblasti cenovej stability o viac ako 1,5 
percentuálneho bodu. 

 

 
2,9% 

 

 
3,0 % 

(jún 2007) 

Stabilita 

dlhodobých 

úrokových 
sadzieb 

Priemer trhových úrokových sadzieb dlhodobých 

vládnych alebo obdobných dlhopisov nesmie 

presiahnuť priemer troch krajín EÚ s najlepšími 
výsledkami vo oblasti cenovej stability o viac ako 

dva percentuálne body 

 

6,05 % 

 

4,52 % 

(máj 2007) 
 

 
 

 

Stabilita 

výmenného 
kurzu 

Dva roky pred hodnotením musí byť Slovenská 
koruna zapojená do mechanizmu výmenných 

kurzov (ERM II). Počas tohto obdobia nesmie 

Slovensko korunu jednostranne devalvovať, koruna 

nesmie vybočiť z dohodnutého fluktuačného 
pásma, koruna sa musí pohybovať blízko centrálnej 

parity a pri vývoji kurzu sa nesmú vyskytnúť váţne 

napätia 

 
Slovenská koruna vstúpila do ERM II 

v novembri 2005; 

centrálna parita sa revalvovala k 19. 

marcu 2007; kurz sa po celý čas 
pohybuje bezpečne v povolenom 

pásme okolo centrálnej parity 

     

* vrátane nákladov spojených s II. pilierom dôchodkovej reformy 

Zdroj: http://www.rokovania.sk/appl/material.nsf/0/1BAB26B350174107C12573310043E5C9/$FILE/Zdroj.html 

 

 

http://www.rokovania.sk/appl/material.nsf/0/1BAB26B350174107C12573310043E5C9/$FILE/Zdroj.html
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 Tabuľka 3.1 Plnenie konvergenčných kritérií uvádza, ţe v roku 2006 SR ešte neplnila 

fiškálne kritérium. Deficit verejných financií bol v tomto roku na úrovni 3,4 % HDP, v roku 

2007 bol deficit verejných financií na úrovni 2,7 % a SR tak začala plniť fiškálne kritérium. 

Celkový verejný dlh dosiahol v roku 2006 30,7 % HDP. V júni 2007 bol 12-mesačný priemer 

HICP inflácie na úrovni 3,0 %, SR začala plniť inflačné kritérium od augusta 2007. Priemerná 

dlhodobá úroková miera v SR dosahovala v júni 2007 4,52 %. 

 

 

Tabuľka 3.2 Prehľad plnenia konvergenčných kritérií v SR  - rok 2008 
Kritérium Špecifikácia Referenčná 

hodnota 

Stav plnenia v SR 

Verejné 
financie 

Deficit verejných financií za posledný rok pred 
hodnotením, posudzovaný metodikou ESA 95, 

nesmie presiahnuť 3 % HDP 

 
3% 

 
2,2 % HDP v 2007 

(apríl 2008) 

 Hrubý verejný dlh nesmie presiahnuť 60 % HDP 60% 29,4 % v 2007 

(apríl 2008) 

 

 

Inflačné 

kritérium 
 

Priemerná inflácia za posledných 12 mesiacov, 

meraná podľa harmonizovaného indexu 

spotrebiteľských cien (HICP), nesmie presiahnuť 

priemer troch krajín EÚ s najlepšími výsledkami v 
oblasti cenovej stability o viac ako 1,5 

percentuálneho bodu. 

 

3,2 % 

 

2,2 % 

(marec 2008) 

Stabilita 
dlhodobých 

úrokových 

sadzieb 

Priemer trhových úrokových sadzieb dlhodobých 
vládnych alebo obdobných dlhopisov nesmie 

presiahnuť priemer troch krajín EÚ s najlepšími 

výsledkami vo oblasti cenovej stability o viac ako 

dva percentuálne body 

 
6,5 % 

 
4,5 % 

(február 2008) 

 

 

Stabilita 
výmenného 

kurzu 

Dva roky pred hodnotením musí byť Slovenská 

koruna zapojená do mechanizmu výmenných 

kurzov (ERM II). Počas tohto obdobia nesmie 
Slovensko korunu jednostranne devalvovať, koruna 

nesmie vybočiť z dohodnutého fluktuačného 

pásma, koruna sa musí pohybovať blízko centrálnej 

parity a pri vývoji kurzu sa nesmú vyskytnúť váţne 
napätia 

 

Slovenská koruna vstúpila do ERM II 

v novembri 2005; 
centrálna parita sa revalvovala k 19. 

marcu 2007; kurz sa po celý čas 

pohybuje bezpečne v povolenom 

pásme okolo centrálnej parity 

Zdroj: http://www.tsk.sk/buxus/docs//financie/euro/2008_10_Konvergencna_sprava_20080509.pdf 

 

 

 

 

http://www.tsk.sk/buxus/docs/financie/euro/2008_10_Konvergencna_sprava_20080509.pdf
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Inflačné kritérium  

 Inflačné kritérium plnilo Slovensko už od augusta 2007. Pri hodnotení Európskou 

komisiou dosiahol 12-mesačný priemer HICP inflácie na Slovensku hodnotu 2,2 % (viď 

tabuľka č. 3.2). Referenčná hodnota bola nastavená na úrovni 3,2 %. SR splnila inflačné 

kritérium s rezervou jedného percentuálneho bodu. Európska komisia skonštatovala, ţe 

nominálne inflačné kritérium sme splnili udrţateľným spôsobom a  budeme ho schopní plniť  

i po vstupe do eurozóny pri pôsobení jednotnej menovej politiky ECB. V období po 

oficiálnom zhodnotení plnenia maastrichtských kritérií sa 12-mesačný priemer HICP inflácie 

postupne zvyšoval. Zároveň však rástla aj referenčná hodnota inflačného kritéria a v dôsledku 

toho Slovensko pokračovalo v plnení kritéria aj v decembri 2008. [38] 

Fiškálne kritérium 

 V roku 2007 dosiahol deficit verejných financií úroveň 2,2 % HDP (viď tabuľka        

č. 3.2). Celkový verejný dlh v roku 2007 dosiahol 29,4 % (viď tabuľka č. 3.2). Vláda SR sa 

zaviazala pokračovať v postupnom zniţovaní deficitu verejných financií aj v nasledujúcich 

rokoch. Komisia preto dospela k záveru, ţe nadmerný deficit sa odstránil spoľahlivým 

a udrţateľným spôsobom. Po zrušení postupu pri nadmernom deficite splnilo Slovensko aj 

fiškálne kritérium. [38] 

Kritérium stability dlhodobej úrokovej miery 

 Priemerná dlhodobá úroková miera Slovenska dosahovala počas roka 2007 do 

februára 2008 úroveň 4,5 % (viď tabuľka č. 3.2), čo bolo o 2 percentuálne body menej ako 

referenčná hodnota 6,5 %. Toto kritérium bolo pod referenčnou hodnotou celé obdobie od 

pristúpenia do EÚ v roku 2004. Je plnené dlhodobo a s výraznou rezervou.  

 Pod vplyvom zhoršujúceho sa globálneho hospodárskeho vývoja a vyššej domácej 

inflácie však došlo koncom roka 2008 k nárastu dlhodobej úrokovej miery na Slovensku. 

Kritérium stability bolo aj napriek tomu plnené s veľkou rezervou. Po tom, ako sa vplyv 

globálnej finančnej krízy začal prejavovať na hospodárskom vývoji v regióne, začala SR ešte 

pred vstupom do eurozóny pociťovať prínos spoločnej meny k celkovej stabilite 

hospodárstva. [30,38] 
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Kritérium výmenného kurzu 

 Slovenská koruna bola zapojená do ERM II od 28. novembra 2005. Súčasťou 

tohto mechanizmu bola viac ako dva roky bez vybočenia z povoleného fluktuačného pásma. 

Stabilita kurzu bola udrţiavaná prirodzeným spôsobom bez toho, aby snaha o kurzovú 

stabilizáciu išla na úkor stability zvyšku ekonomiky. V roku 2008 pokračoval silný rast 

produktivity a potenciálu slovenskej ekonomiky, ktorý sa premietol do posilnenia 

rovnováţneho reálneho kurzu, a preto Slovenská republika poţiadala o opätovnú zmenu 

centrálnej parity. Centrálna parita bola k 29. máju 2008 revalvovaná z úrovne               

35,4424 SKK/EUR na 30,126 SKK/EUR. [30,38] 

 

 Slovensko preto splnilo kritérium stability výmenného kurzu. Hodnota centrálnej 

parity platnej od mája 2008 bola 9. júla 2008 oficiálne vyhlásená za konverzný kurz. Na 

rozdiel od mien okolitých krajín sa trhový kurz slovenskej koruny v súvislosti s oficiálne 

stanoveným konverzným kurzom neznehodnotil. [30,38] 
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3.3 Inštitucionálne zabezpečenie zavedenia eura v Slovenskej republike 

  

Na prípravách zavedenia eura v SR sa podieľali: 

 

 Národný koordinačný výbor (NKV), 

 Splnomocnenec vlády pre zavedenia eura, 

 Pracovné výbory, 

 Pracovné skupiny. [24] 

 

Národný koordinačný výbor 

  

 Národný koordinačný výbor zavedenia eura v Slovenskej republike bol najvyšším 

riadiacim a koordinačným orgánom pri príprave zavedenia eura na Slovensku. Národný 

koordinačný výbor mal nasledovné zloţenie: 

 predseda NKV – minister financií, tieţ ako Národný koordinátor zavedenia 

eura v SR, 

 podpredseda NKV – guvernér NBS, 

 podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záleţitosti a menšiny, 

 podpredseda vlády a minister spravodlivosti,  

 podpredseda vlády a minister vnútra, 

 minister hospodárstva, 

 minister práce, sociálnych vecí a rodiny, 

 prezidentka Slovenskej bankovej asociácie, 

 predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, 

 prezident Republikovej únie zamestnávateľov, 

 prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a zdruţení SR 

 predsedníčka Štatistického úradu SR, 

 predseda Zdruţenia miest a obcí Slovenska, 

 prezident Únie miest Slovenska, 

 zástupca predsedov VÚC, 

 zástupca zdruţení a organizácií na ochranu spotrebiteľov (SOI, ďalší na návrh 

MH SR). [24] 
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 NKV koordinoval a dohliadal na plnenie Národného plánu zavedenia eura. O postupe 

prác informoval vládu SR v rámci aktualizácie Národného plánu. Z vlastnej iniciatívy mohol 

NKV podávať mimoriadne správy. [24] 

 Na koordináciu riešenia prípadných krízových situácií zriadil NKV Štáb krízovej 

komunikácie v zloţení minister financií SR, guvernér NBS, splnomocnenec vlády SR pre 

zavedenie eura, minister vnútra SR a prezidentka Slovenskej bankovej asociácie. [24] 

 

Splnomocnenec vlády pre zavedenie eura  

 

 Po vstupe Slovenska do mechanizmu výmenných kurzov (ERM II) sa zintenzívnili 

práce na plnení úloh Národného plánu. Pre kvalitnú kaţdodennú koordináciu úloh vláda SR 

schválila návrh na vymenovanie Splnomocnenca vlády SR pre zavedenia eura. Stal sa ním 

Igor Barát. Splnomocnenec sa profesionálne zaoberal koordináciou prípravných prác na 

zavedenie eura v SR. [24,25] 

 Jeho úlohou bolo najmä viesť pravidelné spoločné stretnutia vedúcich pracovných 

výborov, aktívne komunikovať s domácimi aj zahraničnými inštitúciami, koordinovať             

a stimulovať práce na zavedení eura, pripravovať pre NKV správy o postupe prác, 

upozorňovať na moţné problémy a vytvárať široké povedomie o zavedení eura. 

Splnomocnenec tieţ mohol dávať zodpovedným inštitúciám odporúčania na zlepšenie 

postupu, konečná zodpovednosť a rozhodovacia právomoc však zostávala na kompetentných 

orgánoch. [24,25] 
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Pracovné výbory 

 

 Odborné podklady k jednotlivým otázkam prechodu slovenského hospodárstva na 

euro pripravovali pracovné výbory. Národný koordinátor v spolupráci s príslušnými 

ministrami, resp. s guvernérom NBS, zriadili tieto pracovné výbory pre zavedenie eura: 

 

 Pracovný výbor pre banky a finančný sektor, 

 Pracovný výbor pre verejnú správu, 

 Pracovný výbor pre nefinančný sektor a ochranu spotrebiteľa, 

 Pracovný výbor pre legislatívu, 

 Pracovný výbor pre komunikáciu, 

 Pracovný výbor pre informatiku a štatistiku. [25] 

 

Pracovné skupiny 

 

 Svoju úlohu pri zavedení eura zohrávali i pracovné skupiny. Ich zriadenie odporúčal 

Národný koordinátor vyšším územným celkom, mestám, obciam, všetkým podnikom 

a organizáciám. [24,25] 

 

Ich úlohou bolo pripraviť svoju organizáciu na bezpečný a plynulý prechod na 

pouţívanie eura pre interné potreby organizácie. Medzi najdôleţitejšie oblasti patrila 

adaptácia informačných systémov, vzťahy so zamestnancami, zákazníkmi, občanmi, 

dodávateľmi, svojou bankou, vzťahy so štátom (dane a súlad so zmenami v právnych 

predpisoch) a komunikačné aktivity. [24,25] 
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3.4 Konečný vstup Slovenskej republiky do eurozóny 

 

Európska komisia a Európska centrálna banka zanalyzovali všetky skutočnosti spojené 

s prijatím eura na Slovensku vo svojich konvergenčných správach a zverejnili ich 7. mája 

2008 a skonštatovali, ţe Slovensko plní maastrichtské kritéria udrţateľne a Komisia 

odporučila vstup krajiny do eurozóny. Práve konvergenčná správa Komisie sa pritom 

povaţuje za rozhodujúci dokument na ceste krajiny do eurozóny, rozhodnutia v ďalších 

európskych inštitúciách sa povaţujú za viac-menej formálne. Takto 17. júna 2008 podporil 

vstup Slovenska do eurozóny Európsky parlament, ktorý v celom procese zohrával len 

konzultačnú úlohu a o dva dni neskôr aj politickí lídri krajín Európskej únie na summite 

Európskej rady v Bruseli. [30] 

 

 Formálny proces vstupu Slovenska do eurozóny európskymi autoritami sa definitívne 

zavŕšil 8. júla 2008. Vtedy ministri financií Európskej únie schválili poslednú formálnu 

legislatívu nevyhnutnú na rozšírenie zoznamu krajín pouţívajúcich euro a Slovensko bolo 

definitívne schválené za šestnásteho člena eurozóny. [30] 

 

V tom istom čase ako Slovensko vstúpilo do eurozóny, odštartovali oslavy desiateho 

výročia zavedenia spoločnej európskej meny v jedenástich krajinách Únie. [41] 

 

„Som veľmi šťastný, že 10. výročie eura oslávime vstupom Slovenska do eurozóny ako nového 

člena. Slovensko sa chystá uskutočniť historický krok vpred – historický pre všetkých svojich 

občanov i pre Európu. Prijatím eura sa Slovensko dostane do hospodárskeho a politického 

srdca Európy, a to menej ako päť rokov potom, ako vstúpilo do Európskej únie. Je to 

obrovský úspech a nesmierne sa teším na to, keď budem môcť privítať všetkých Slovákov v 

eurozóne,“ uviedol predseda Komisie José-Manuel Barroso. [41] 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

43 

 

 

3.4.1 Zásady zavedenia eura 

 

Základné zásady zavedenia eura na Slovensku sú stanovené v Národnom pláne 

zavedenia eura v SR. Na týchto niţšie uvedených zásadách sú postavené všetky právne 

predpisy  a ostatné detaily prechodu na euro. [51] 

 

1. Veľký tresk 

 Euro sa na Slovensku zaviedlo 1. 1. 2009 súčasne do hotovostného aj bezhotovostného 

obehu bez prechodného obdobia.  Ide o „veľký tresk“. Scenár veľkého tresku je 

charakteristický tým, ţe poţaduje, aby sa euro stalo zákonným platidlom v hotovostnom 

i bezhotovostnom styku v jednom okamihu. Z hľadiska výšky nákladov sa zavedenie eura 

formou veľkého tresku javí pre všetky ekonomické subjekty ako jednoznačne najlacnejší, na 

druhej strane však kladie vysoké nároky na koordináciu a pripravenosť kandidátskej krajiny 

ešte pred vlastným vstupom do eurozóny.  [51] 

 

2. Krátky duálny obeh 

 Po zavedení eura 1. januára 2009 sa začalo v rámci hotovostného obehu pouţívať 

euro. Koruna sa stala iba denomináciou eura. Do 16. januára 2009 sa mohlo v hotovosti platiť 

okrem eurových bankoviek a mincí aj korunovými bankovkami a mincami. Tie boli postupne 

sťahované z obehu. Duálny obeh trval šestnásť dní a po jeho skončení sa jediným zákonným 

platidlom na území Slovenskej republiky stalo euro. [51,52] 

 

3. Konverzný kurz 

 Pri prevode korunových hodnôt na eurá k 1. 1. 2009 sa mohol pouţiť len konverzný 

kurz, ktorý bol stanovený Radou EÚ. Iný ako konverzný kurz pri prepočítavaní cien po         

1. januári 2009 nie je moţné pouţiť. Konverzný kurz je stanovený ako koeficient so šiestimi 

platnými číslicami. Vyjadruje ekvivalent jedného eura v korunách a ţiadne zaokrúhľovanie 

konverzného kurzu nie je dovolené. [51] 
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4. Kontinuita kontraktov 

 Zavedením eura sa neovplyvnila platnosť zmlúv a iných právnych nástrojov. Všetky 

zmluvy, ktoré obsahujú údaje v slovenských korunách zostali naďalej platné prepočítaním na 

eura podľa konverzného kurzu. Ţiadnu zmluvu nie je moţné z dôvodu zavedenia eura 

vypovedať.  [52] 

 

5. Pravidlá zaokrúhľovania 

 Peňaţné čiastky, vyjadrené v korunách, ktoré je potrebné zaplatiť alebo účtovať 

v eurách, sa prepočítali konverzným kurzom a zaokrúhlili sa na najbliţší eurocent podľa 

matematických pravidiel. [51] 

 

6. Nepoškodiť občana 

 Zavedenie eura nesmie poškodiť občanov a spotrebiteľov. Platby, ktoré bude štát 

poukazovať občanom, fyzickým osobám sa majú zaokrúhľovať smerom nahor a naopak 

poplatky občanov a dane, pokiaľ sa neprepočítavajú presne podľa pravidiel zaokrúhľovania sa 

majú zaokrúhľovať nadol. [52] 

 

7. Minimalizácia nákladov 

 Pri zavádzaní eura sa uskutočnili všetky potrebné kroky pre to, aby náklady na 

zavedenie eura boli čo najniţšie. V dôsledku toho boli prijaté rozhodnutia o zavedení eura 

systémom veľkého tresku alebo rozhodnutia o krátkom duálnom obehu. Vývoj cien je 

monitorovaný a pravidlá prepočtu sú kontrolované. Je nutné udrţiavať cenovú stabilitu 

v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch. [52] 

 

8. Zodpovednosť 

 Orgány štátnej správy a samosprávy alebo iné orgány verejnej moci sú zodpovedné za 

prípravu vecne príslušných normatívnych právnych aktov, podľa svojej pôsobnosti. Kaţdý 

subjekt vrátane súkromného sektora, bol zodpovedný za svoju organizačnú prípravu prechodu 

na euro vrátane prispôsobenia informačných systémov, za ktoré je zodpovedný, alebo ktoré 

spravuje. Takto vzniknuté náklady spojené so zavedením eura neboli kompenzované 

z verejných zdrojov. [52] 
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3.4.2 Harmonogram zavedenia eura na Slovensku, Národná banka Slovenska 

po prijatí eura  

 

Zavedením eura na Slovensku sa Národná banka Slovenska stala riadnym členom 

Eurosystému, centrálneho bankového systému eurozóny, ktorý pozostáva z ECB a od            

1. januára 2009 šestnástich národných centrálnych bánk členských štátov EÚ, ktoré prijali 

euro. V súlade s protokolom o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej 

centrálnej banky, Národná banka Slovenska splatila zvyšok svojho podielu na základnom 

imaní ECB a previedla svoj podiel na devízových rezervách ECB. Zavedením spoločnej 

európskej meny euro na Slovensku sa zásadne zmenilo postavenie Národnej banky Slovenska. 

Uţ neovplyvňuje úrokové sadzby ani výmenný kurz. Všetky kompetencie v oblasti menovej 

politiky prešli na Európsku centrálnu banku. NBS však úplne nestratila kontrolu nad 

nastavením menových podmienok. Uţ dlho pred zavedením eura sa intenzívne pripravovala 

na zapojenie do činností eurosystému, a to na všetkých úrovniach spolupráce. Veľké 

mnoţstvo činností po zavedení eura uskutočňuje NBS v spolupráci s ECB. [48,51] 

 

Národná banka Slovenska dňom prijatia eura prevzala tieţ diel zodpovednosti za 

prevádzku európskeho platobného a zúčtovacieho systému TARGET2
15

, a to TARGET2-SK. 

Pôvodný platobný systém Slovak Interbank Payment System (SIPS) sa pretransformoval na 

retailový platobný systém EURO SIPS, pre spracovávanie retailových platieb s finálnym 

vyrovnaním v TARGET2-SK. Zabezpečenie plynulého platobného styku je základným 

predpokladom efektívneho fungovania ekonomiky. NBS je pod koordináciou ECB 

                                                
15 Systém TARGET (Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System, 

Európsky automatizovaný expresný systém hrubého zúčtovania platieb v reálnom čase) je platobný systém, 

ktorý vznikol v roku 1999. Systém TARGET bol vyvinutý za účelom poskytnutia bezpečného a spoľahlivého 

mechanizmu pre zúčtovanie platieb v EUR na báze Real Time Gross Settlement (RTGS), zvýšenia výkonnosti 

cezhraničného platobného styku v rámci eurozóny a  potrieb menovej politiky ECB. 24. októbra 2002 Rada 

guvernérov ECB rozhodla vzhľadom k rozvoju európskeho finančného trhu a vzhľadom na potrebu rýchlej 

adaptácie sa na vývoj po rozšírení Európskej únie a Eurosystému o dlhodobej stratégii systému TARGET. 

V súčasnosti je tak TARGET nahradený novou generáciou TARGET2, zaloţenou na jednotnej technickej 

platforme. TARGET2 umoţňuje hrubé zúčtovanie platieb v reálnom čase v eurách so zúčtovaním v peniazoch 

centrálnej banky. Je vytvorený a funguje na základe Jednotnej technickej platformy SSP (Saab Security 

Platform), cez ktorú sa technicky rovnakým spôsobom zadávajú a spracovávajú všetky platobné príkazy, ako aj 

prijímajú platby. 
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zodpovedná za emitovanie eurobankoviek a euromincí do obehu. Zároveň zodpovedá za 

zabezpečovanie vysokej kvality bankoviek v obehu a za analýzu falzifikátov. [32,47] 

 

Obrázok 3.1 Harmonogram zavedenia eura 

 

           Zdroj: http://www.euromena.sk/harmonogram-zavedenia-eura/9350s 
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4 Zhodnotenie vstupu Slovenskej republiky do eurozóny  

 

 Od prijatia eura v Slovenskej republike ubehol viac ako rok a s týmto ročným 

odstupom sa dá uţ dnes hodnotiť zavedenie eura ako projekt, ktorý sa uskutočnil hladko, 

bezproblémovo a podľa hodnotení Európskej komisie priam učebnicovo. [12] 

 

 Euro sa stalo súčasťou kaţdodenného ţivota uţ takmer 329 miliónov obyvateľov EÚ. 

Bývalý komisár pre hospodárstvo a menové záleţitosti Joaquin Almunia dodal: „Euro sa 

stalo symbolom identity EÚ a chráni nás pred vonkajšími šokmi, s ktorými sme si museli 

poradiť od leta 2007.“ Z tohto pohľadu Slovensko svoj vstup do eurozóny nemohlo 

načasovať lepšie. V období nestability danej finančnou krízou tak získalo stabilnú menovú 

kotvu. Slovenská mena práve vďaka očakávaniu vstupu do eurozóny bola jedinou menou 

v regióne, ktorá pod vplyvom turbulencií na finančnom trhu v druhom polroku 2008 

významne neoslabila. [7] 

 

 Kľúčovým predpokladom hladkého prechodu na novú menu sa povaţovala dobrá 

a včasná informovanosť slovenskej verejnosti, ktorá sa dosiahla vďaka komplexnej, adresnej 

a zrozumiteľnej celonárodnej informačnej kampani. Na financovaní a organizovaní kampane 

sa podieľala so 60 % vláda SR prostredníctvom Ministerstva financií a Národná banka 

Slovenska, ktorá niesla 40 % nákladov. Na kofinancovanie kampane prispela i Európska 

komisia prostredníctvom grantov v celkovej hodnote 55 mil. Sk (1,8 mil. €). Celkové náklady 

na informačnú kampaň dosiahli 240 mil. Sk. Informačná kampaň poskytovala praktické 

informácie o všetkých potrebných faktoch pred zavedením eura. Zameriavala sa najmä na 

výmenu hotovosti, vzhľad eurobankoviek a euromincí, konverzný kurz, hodnotu novej meny, 

duálne zobrazovanie cien, duálny obeh, pravidlá na ochranu spotrebiteľov, zabránenie 

zvyšovania cien v dôsledku prijatia eura, základné fakty o hospodárskej a menovej únii          

a o Európskej centrálnej banke. V rámci tejto informačnej kampane NBS a MF SR 

distribuovali viac ako 20 miliónov kusov publikácií. Z toho najdôleţitejšie boli dve zásielky 

do všetkých domácností. Prvá zásielka obsahovala informačnú broţúru, leták Európskej 

komisie a eurokalkulačku. Druhá zásielka obsahovala leták Európskej centrálnej banky a dve 

konverzné kartičky. Výsledky a účinnosť kampane boli pravidelne merané prieskumami 

verejnej mienky, ktoré realizoval Slovenský štatistický úrad (ŠÚ SR). Po zavedení eura 
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v januári 2009 bolo 93 % obyvateľov Slovenska spokojných s informáciami o eure, ktoré 

dostali. Môţeme teda konštatovať, ţe pouţívanie jednotnej meny euro sa stalo beţnou 

súčasťou ţivota všetkých vrstiev obyvateľstva. Neboli zaznamenané ţiadne podnety, 

problémy, ani negatívne dopady v súvislosti so zavedením eura. [43,46] 

 

4.1 Makroekonomické vplyvy zavedenia eura na ekonomiku Slovenskej 

republiky 

 

 Pred zavedením eura existovalo viacero predpokladov, ktoré naznačovali, ţe výhody 

zavedenia eura v SR jednoznačne prevýšia nevýhody. Za najdôleţitejšiu priamu výhodu sa 

povaţovalo odstránenie nákladov na výmenu slovenských korún za eurá – odstránenie 

transakčných nákladov. Od prijatia spoločnej meny sa očakávala tieţ eliminácia významnej 

časti kurzového rizika, ktorému boli slovenské subjekty vystavené. Tieto a ďalšie priame 

výhody zavedenia eura by mali v dlhodobom horizonte viesť k podstatne širším nepriamym 

prínosom. Rátalo sa s dodatočným prílivom priamych zahraničných investícií a nárastom 

zahraničného obchodu SR, čo by následne malo prispieť k rýchlejšiemu rastu HDP 

a k zvýšeniu životnej úrovne. Na celkové objektívne zhodnotenie vplyvu zavedenia eura na 

ekonomiku SR je zatiaľ priskoro, je však moţné čiastkové porovnanie doterajších skúseností 

s očakávaniami. Výhoda odstránenia kurzového rizika pri eurových devízových operáciách 

sa citeľne prejavila ešte pred samotným zavedením eura v SR. Viacročný trend posilňovania 

mien okolitých krajín sa zastavil a meny okolitých krajín voči euru výrazne oslabili. 

Slovenská koruna však v súvislosti so stanoveným konverzným kurzom nebola negatívne 

zasiahnutá. Globálna hospodárska kríza výrazne umocnila význam eura pri ochrane pred 

finančnou krízou a prijatie eura v SR zmiernilo dôsledky finančnej a hospodárskej krízy pre 

SR. [44] 

 

V dôsledku globálnej finančnej krízy sa potenciálne nepriame výhody ako je rast 

priamych zahraničných investícií, zahraničného obchodu a HDP prejavia aţ po ozdravení 

globálnej ekonomiky. [46] 
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4.1.1 Vývoj inflácie 

 

 Pred zavedením eura sa diskutovalo o viacerých výzvach spojených s týmto zásadným 

rozhodnutím. Medzi najviac diskutované patril priaznivý vplyv posilňovania koruny na 

infláciu v SR a následná udrţateľnosť inflácie po zafixovaní kurzu. Ďalšou výzvou pre 

Slovenskú republiku bola obava týkajúca sa neúmerného nárastu cien pri samotnom prechode 

na euro. Komplexný systém ochrany spotrebiteľa t. j. podpora sledovania a kontroly miery 

inflácie v čase prechodu na euro prispela k eliminácii negatívnych vplyvov na spotrebiteľské 

ceny, a tým aj na výšku inflácie, ktorá podľa odhadov NBS a MF SR vzrástla kvôli prechodu 

na euro v intervale 0,12 – 0,19 p. b. Tento vývoj bol však v súlade so skúsenosťami krajín 

zavádzajúcich euro pred nami, kde bol vplyv zavedenia eura na infláciu kvantifikovaný 

v intervale medzi 0,09 – 0,3 p. b. [44] 

 

V rámci hodnotenia očakávaného a skutočného vývoja inflácie je potrebné podotknúť, 

ţe maastrichtské inflačné kritérium splnila SR pred prijatím eura s výraznou rezervou     

(1 p. b.). Neskôr sa inflácia postupne zvyšovala, no v roku 2009 miera celkovej inflácie znovu 

klesala. V marci 2009 prestala SR plniť inflačné kritérium. V súvislosti s najniţšou 

medziročnou infláciou začala SR opäť plniť inflačné kritérium v októbri 2009, keď             

12-mesačný priemer medziročnej inflácie v SR klesol na 1,5 % ako môţeme vidieť 

v nasledujúcom grafe 4.1. Referenčná hodnota bola na úrovni 1,7 %. [44] 

 

Graf 4.1 Vývoj inflácie v SR a referenčnej hodnoty 

 

Zdroj:http://www.rokovania.sk/appl/material.nsf/0/610B773F2E3C282AC12576B8004DC3D8/$FILE/Zdro

j.html#_Toc251150473 

http://www.rokovania.sk/appl/material.nsf/0/610B773F2E3C282AC12576B8004DC3D8/$FILE/Zdroj.html#_Toc251150473
http://www.rokovania.sk/appl/material.nsf/0/610B773F2E3C282AC12576B8004DC3D8/$FILE/Zdroj.html#_Toc251150473


 

 

 

 

50 

 

 

 Pod dobrý výsledok, čo v praxi znamená udrţanie kúpnej sily obyvateľstva na 

pribliţne nezmenenej úrovni, sa podpísali najmä dva faktory: 

 

 Ekonomická kríza 

 Svetová hospodárska kríza má tendencie zniţovať spotrebiteľské ceny tak na 

Slovensku, ako aj v zahraničí. Eliminuje pouţívanie akýchkoľvek špekulatívnych praktík zo 

strany obchodníkov, pretoţe tie by v konečnom dôsledku mohli viesť k strate zákazníka. 

Navyše mnohí obchodníci sa naopak správajú motivačne ku kúpe nimi predávaných 

výrobkov, napr. poskytovaním zliav a akcií, čo má tieţ pozitívny vplyv na priemerné 

spotrebiteľské ceny. [43] 

 

 Opatrenia Vlády SR na zabránenie neodôvodneného rastu cien 

 Vláda SR sa v nadväznosti na predchádzajúci nepriaznivý cenový vývoj a moţné 

negatívne očakávania rozhodla prijať opatrenia na zabránenie neodôvodneného nárastu cien 

v súvislosti so zavedením eura. Vláda SR splnila svoj cieľ tým, ţe pouţila nástroje, ktoré 

vytvárajú prostredie tlmiace nárast cien. [43] 

4.1.2 Kurzová stabilita  

 

 Kurzová stabilita je jednou z oblastí, kde je aj napriek krátkemu obdobiu od prijatia 

eura viditeľný jeho vplyv. V čase stanovenia konverzného kurzu slovenskej koruny k euru sa 

začali prejavovať dopady finančnej a hospodárskej krízy, na ktoré reagovali meny okolitých 

štátov oslabením. Vývoj slovenskej koruny bol však vzhľadom na vstup do eurozóny stabilný. 

Takáto garancia stabilného kurzového vývoja je pozitívnym signálom pre investorov, keďţe 

im umoţňuje lepšie predpovedať vývoj v ich obchodných vzťahoch. [43,44] 

 

 Poľský zlotý v prvých mesiacoch roku 2009 oslabil aţ o 35 % v porovnaní s hodnotou 

zo začiatku roka 2008. Kurz slovenskej koruny zotrval aţ do zavedenia eura blízko úrovne 

konverzného kurzu. Znehodnotenie mien susedných krajín síce dočasne zlepšilo ich 

nákladovú konkurencieschopnosť, vyššie dovozné ceny však stupňujú inflačné tlaky. 

Dôleţitejšie ako dočasná cenová výhoda súvisiaca so znehodnotením meny je dlhodobá 

stabilita kurzu, najmä z pohľadu prílevu ďalších investícií. Stabilná spoločná mena tak 
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zvyšuje celkovú ekonomickú stabilitu SR a vytvára priaznivé podmienky pre dlhodobé 

podnikateľské rozhodnutia. [44] 

 

 Prehľad vývoja kurzov mien krajín V4 voči euru zobrazuje nasledujúci graf. Poľský 

zlotý zaznamenal od začiatku roka 2008 znehodnotenie aţ o 35 %, maďarský forint o 25 % 

a česká koruna o viac ako 10 %, kurz slovenskej koruny zotrval aţ do zavedenia eura blízko 

úrovne konverzného kurzu. [43] 

 

 

Graf 4.2 Vývoj mien krajín V4 voči euru (1. 1. 2008 = 100)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:http://www.rokovania.sk/appl/material.nsf/0/9D376AA6BFC9AD9CC12575AC00275992/$FILE/Zdroj.ht

ml#_ftn1 

 

 Stabilita kurzu na Slovensku, pri oslabovaní mien okolitých krajín, sa v súčasnosti 

často udáva ako nevýhoda vzhľadom na obavy z relatívneho nárastu nákladov podnikov         

v porovnaní s okolitými krajinami, a s tým spojenou stratou konkurencieschopnosti. 

Výhodnosť zavedenia eura však treba vnímať hlavne z dlhodobého hľadiska, pričom 

v horizonte niekoľkých rokov je pre investora dôleţitejším faktorom stabilné prostredie bez 

kurzových výkyvov ako krátkodobo lacnejšie náklady kvôli depreciácii lokálnej meny. 

V posledných mesiacoch Slovensko síce strácalo štatisticky svoju konkurencieschopnosť voči 

zvyšným krajinám V4, avšak podľa Ministerstva financií nie je jednoznačne moţné odhadnúť 

vývoj devízových kurzov do budúcnosti a nie je moţné povedať, či je oslabenie mien krajín 

V4 dočasné alebo bude pretrvávať naďalej. Navyše je veľmi komplikované udrţať nízku 
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infláciu pri znehodnocovaní kurzu, čo sa prejaví v rastúcich nominálnych mzdách a v dlhšom 

horizonte v návrate konkurencieschopnosti blízko pôvodnej úrovne pred začiatkom 

depreciácie meny. [43] 

 

4.1.3 Situácia na dlhopisovom trhu 

  

 V súvislosti s hospodárskou krízou sa výrazne zvýšili úrokové rozpätia vládnych 

dlhopisov medzi jednotlivými krajinami, a to nielen v rámci EÚ. Úrokové rozpätia dlhopisov 

krajín EÚ mimo eurozóny sa zvýšili viac ako v krajinách, ktoré prijali spoločnú menu.           

Z nasledujúceho grafu vidíme, ţe úrokové rozpätie sa najviac zvýšilo z krajín V4 

v Maďarsku, nasleduje Poľsko, Česká republika a Slovensko. To dokazuje, ţe spoločná mena 

zvyšuje dôveru v investovanie do štátneho dlhu. SR v súčasnosti platí niţšie úroky z vládneho 

dlhu ako okolité krajiny V4.  [44] 

 

Graf 4.3 Vývoj spreadov 10 ročných dlhopisov krajín V4 oproti nemeckým bundom        

               (p. b.) 

 

Zdroj:http://www.rokovania.sk/appl/material.nsf/0/9D376AA6BFC9AD9CC12575AC00275992/$FILE/Zdroj.ht

ml#_ftn1 

 

 

 

 

 

 

http://www.rokovania.sk/appl/material.nsf/0/9D376AA6BFC9AD9CC12575AC00275992/$FILE/Zdroj.html#_ftn1
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4.1.4 Vklady a úvery 

 

 Objem vkladov sa pred príchodom eura v druhej polovici roku 2008 výrazne 

zintenzívnil. Ku koncu roka 2008 dosahoval objem vkladov v slovenských bankách bez 

vkladov bánk rekordných viac ako 39 mld. EUR (viď graf 4.5). Najvýznamnejším faktorom 

nárastu bolo ukladanie hotovosti do bánk pred menovou konverziou. Z hľadiska štruktúry 

zaznamenali najväčší nárast vklady obyvateľstva. Vstup Slovenska do eurozóny sa prejavuje 

aj na poklese úrokových sadzieb z úverov. Základná úroková sadzba, ktorú stanovuje ECB 

ako realizátor menovej politiky členských štátov eurozóny, sa v posledných mesiacoch roku 

2008 a začiatkom roku 2009 prudko zniţovala, čo sa prejavovalo v poklese úrokových 

sadzieb na úvery vo viacerých krajinách vrátane Slovenska ako zobrazuje graf 4.4 o vývoji 

úrokových sadzieb. [43] 

 

       Graf 4.4 Vývoj úrokových sadzieb z úverov (%)  
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Zdroj: http://www.rokovania.sk/appl/material.nsf/0/9D376AA6BFC9AD9CC12575AC00275992/$FILE/Zdroj.html#_ftn1 

                                                                                               

      Graf 4.5 Vývoj objemu vkladov (mld. €) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://www.rokovania.sk/appl/material.nsf/0/9D376AA6BFC9AD9CC12575AC00275992/$FILE/Zdroj.html#_ftn1 
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4.2 Cenový vývoj po prijatí eura na Slovensku 

 

 Veľmi dôleţitú úlohu spojenú so zamedzením neţiaduceho cenového vývoja 

v súvislosti so zavedením eura zohralo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (MH 

SR). V 4. štvrťroku 2009 povaţovalo MH SR za svoju hlavnú prioritu prísne zasahovanie 

proti neodôvodnenému nárastu spotrebiteľských cien, a to intenzívnym a efektívnym 

výkonom trhového dozoru a cenovej kontroly v oblasti maloobchodu Slovenskou obchodnou 

inšpekciou (SOI), ako aj koordináciou výkonu trhového dozoru prostredníctvom orgánov 

dozoru v pôsobnosti iných ústredných orgánov štátnej správy s cieľom                           

chrániť občanov – spotrebiteľov pred takými praktikami, ktoré by mohli poškodzovať 

oprávnené ekonomické záujmy spotrebiteľov. Vznikom Cenovej rady vlády SR sa MH SR 

aktívne zapájalo do monitoringu cenového vývoja, predkladalo analýzy a výsledky 

vykonaných kontrol SOI. [45] 

 

 SOI sa v 4. štvrťroku 2009 zamerala na výkon kontrol v oblasti sluţieb verejného 

stravovania, športovo – relaxačné sluţby, kúpeľné sluţby pre samoplatcov, dopravné sluţby 

(taxi a iná doprava), ubytovacie sluţby, zábavné sluţby, a podobne. SOI prednostne 

vykonávala kontrolu u subjektov, na ktoré dostala podnety od spotrebiteľov. V niektorých 

prípadoch došlo k zvýšeniu cien, ale len nepatrne, a to z dôvodu zaokrúhľovania na 

eurocenty, prípadne na desaťcenty. Po upozornení podnikateľov zo strany SOI títo sami 

upravili ceny správne. V prípadoch, keď podnikatelia nedostatočne zdôvodnili 

a vydokladovali zvýšenie cien, boli začaté hĺbkové cenové kontroly s cieľom jasného 

rozlíšenia a transparentnosti dôvodov takéhoto kroku od nákladov na prípravu a zavedenia 

meny euro. V roku 2009 bolo ukončených 13 správnych konaní za marenie výkonu kontroly 

a 7 správnych konaní vedených z dôvodu zvýšenia ceny sluţieb pri prechode na euro. SOI 

vykonala ako cenový kontrolný orgán 2922 cenových vývojov (z toho 532 na základe 

podnetov spotrebiteľov, médií, Cenovej rady vlády SR a Zdruţenia slovenských 

spotrebiteľov), na ktorých základe bolo zistené zvýšenie cien u 1068 subjektov. [45] 
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Tabuľka 4.1 Porovnanie cien vybraných potravín a pohonných hmôt na Slovensku a v 

niektorých okolitých krajinách k 1. augustu 2009 (údaje sú v eurách, prepočítané 

kurzom NBS) 

 Slovensko 

Tesco 

Rakúsko 

Merkúr 

Česko Tesco Poľsko Tesco 

Ryža lúpaná  

1 kg 

2,29 2,99 1,62 1,41 

Pšeničná múka 

polohrubá 

0,39 1,19 0,36 0,88 

Chlieb tmavý 

 1 kg 

0,99 2,29 1,16 1,09 

Špagety 500 g 0,91 1,59 0,64 1,28 

Kura pitvaná  

1 kg 

2,29 3,79 2,36 1,48 

Mlieko 

trvanlivé 1 l 

0,83 0,99 0,36 0,59 

Čerstvé maslo 

250 g 

1,66 1,59 0,80 1,18 

Jablká 1 kg 1,15 1,79 0,72 0,66 

Rajčiny 1 kg 1,82 0,89 0,87 1,25 

Čokoláda 

Milka 100 g 

0,99 0,89 0,87 1,25 

Pomarančový 

džús 1 l 

1,32 1,45 1,08 0,88 

Banány 1 kg 1,19 1,79 0,94 0,84 

Kryštálový 

cukor 1kg 

0,89 0,99 0,40 0,83 

Benzín Natural 

95 1 l 

0,995 0,929 0,906 0,771 

Motorová nafta 

1 l 

1,095 0,959 0,943 0,773 

Zdroj: http://ekonomika.sme.sk/c/4288673/nakupovat-u-susedov-sa-oplati.html 

 

 Z porovnania koša 13 druhov potravín vyplynulo, ţe najlacnejšie bolo moţné nakúpiť 

v Česku a Poľsku, kde za ne spotrebiteľ zaplatil okolo 12,6 eura (necelých 380 korún). Na 

Slovensku rovnaký nákup vyšiel na 16,72 eura (vyše 500 korún) a v Rakúsku aţ na 24,33 eura 

(733 korún). Motoristi môţu v Rakúsku ušetriť pri kúpe nafty 10 - 14 centov na liter (tri aţ 

štyri koruny), čo pri natankovaní 45-litrovej nádrţe znamená úsporu vyše šiestich eur (viac 

ako 180 korún). O viac ako 30 centov (vyše deväť korún) na liter lacnejšie vyjde nafta v 

Poľsku, v Česku je moţné ušetriť asi 15 centov (vyše štyroch korún). Dôvodom výrazných 

rozdielov v cenách palív sú odlišné sadzby spotrebných daní, ktoré na Slovensku patria k 

najvyšším v rámci EÚ. 
16

[31,50] 

                                                
16 Sumy v zátvorkách sú uvedené v slovenských korunách prepočítané konverzným kurzom 30,126 SKK/EUR. 

http://ekonomika.sme.sk/c/4288673/nakupovat-u-susedov-sa-oplati.html
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 V januári 2010 podľa metodiky EÚ zaznamenali ceny tovarov a sluţieb na Slovensku 

historicky najvýraznejší medziročný pokles, a to o 0,2 %. Informoval o tom Štatistický úrad. 

Na Slovensku v januári 2010 medziročne najviac vzrástli ceny alkoholických nápojov 

a tabaku, a to o 6,8 %. Ceny v zdravotníctve sa zvýšili o 5,4 %, vzdelávanie zdraţelo o 4,9 %. 

Naopak najvýraznejšie pokles cien zaznamenal nábytok a vybavenie domácnosti,                 

a to o 3,7 %. Potraviny a nealkoholické nápoje v porovnaní s januárom minulého roka zlacneli 

o 3,5 %. V januári 2010 sa medziročne najvýraznejšie zvýšili ceny potravín a nealkoholických 

nápojov, a to o 2,6 %, naopak o 2,1 % klesli náklady na bývanie, vodu a elektrinu. [33] 

 

 Zavedenie eura sa však zatiaľ na raste spotrebiteľských cien na Slovensku neprejavilo. 

Práve vďaka pretrvávajúcej finančnej kríze majú spotrebiteľské ceny tendenciu klesať. Za 

dôvodom prečo je pre Slovákov stále výhodnejšie nakupovať v zahraničí, najmä okolitých 

krajinách V4 a Rakúsku, stoja najmä odlišné sadzby spotrebných daní, ktoré patria v SR 

k najvyšším z členských štátov Únie, rovnako ako odlišné sadzby dani z pridanej hodnoty. 

Rast cien v dôsledku zavedenia eura bude moţno viditeľný po skončení krízy a ozdravení 

ekonomiky. [18] 

 

 Riziká zavedenia eura sa zatiaľ nenaplnili najmä kvôli tomu, ţe nastal špecifický typ 

krízy. Riziká počítali s tým, ţe ekonomika bude preţívať „normálne časy“, ktoré aj vplyvom 

eura môţu vyústiť do prehrievania ekonomiky. Teda opačný stav v akom sa nachádzame 

v súčasnosti, kedy máme nevyuţité kapacity v ekonomike a priemysle. Debaty o tom, ţe euro 

predstavuje najmä inflačné riziká, riziká prehrievania alebo vytvárania cenových bublín platia 

pre dlhodobé „normálne časy“. V súčasnosti preţívame extrémne výnimočné časy, avšak ani 

po ozdravení ekonomiky sa neočakáva vytváranie cenových bublín. V strednodobom aţ 

dlhodobom horizonte sa však dá očakávať, ţe ak na Slovensku bude rýchlejší hospodársky 

rast ako v priemere Únie, tak budeme mať aj o niečo vyššiu infláciu, ale to neznamená 

vytváranie cenových bublín. Ide o priebeh dobiehania priemeru Únie. [18] 

 Úlohou bánk bude, aby sa vyhli bublinám na finančnom trhu, úlohou vládnej 

štrukturálnej politiky, aby sa obmedzili cenové bubliny na realitnom trhu alebo pri iných 

aktívach. Regulácia finančného trhu má byť preto nastavená tak, aby to prinútilo banky byť 

opatrné. Cenový vývoj a ostatné makroekonomické ukazovatele bude objektívne a najlepšie 

hodnotiť aţ po skončení krízy a ozdravení ekonomiky a s dlhším časovým odstupom od 

prijatia eura na Slovensku. [18] 
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4.3 Eurozóna v súčasnosti 

 

Ako uţ bolo povedané, v súčasnosti je eurozóna tvorená 16 členskými štátmi, v roku 

2007 pribudlo Slovinsko a k 1.1. 2008 sa členmi eurozóny stali Cyprus a Malta. Nováčikom v 

eurozóne sa stalo v januári 2009 Slovensko. [14] 

 

Výmena národných mien za euro zjednocuje finančné trhy členských štátov EÚ 

a postupne vytvára spoločný trh Únie. Euro sa tak stáva odolnejšie a stabilnejšie voči 

špekuláciám ako boli národné meny jednotlivých členských štátov EÚ. Výhodou zavedenia 

spoločnej meny pri obchodovaní na finančných trhoch je vylúčenie kurzového rizika 

a štandardizácia obchodovania v rámci členských štátov eurozóny. Zavedením spoločnej 

meny vznikol jeden z najväčších akciových trhov sveta. [49] 

 

 Euro má značný hospodársky a politický zmysel. Systém, ktorý riadi euro, z neho robí 

stabilnú menu s nízkou infláciou, nízkymi úrokovými sadzbami a podporuje priaznivý stav 

verejných financií. Veľkosť a sila eurozóny slúţia ako väčšia ochrana pred hospodárskymi 

šokmi z vonkajšieho prostredia akými sú napríklad neočakávané zvýšenie cien ropy alebo 

otrasy na devízových trhoch. [49] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

58 

 

 

4.3.1 Výhody a nevýhody menovej únie 

 

Menová únia by mala prinášať nasledovné výhody: 

 

 zlepšenie postavenia EÚ na medzinárodných finančných a komoditných 

trhoch, 

 väčšia menová stabilita na medzinárodných finančných trhoch, 

 zavedenie a všestranné pouţitie eura v praxi odstraňuje aj menové hranice 

medzi štátmi a vytvára nové moţnosti platobných systémov, 

 zlepšenie rozpočtovej disciplíny členských štátov, 

 euro je prínosom pre cestujúcich, ktorí nemusia pri prechádzaní z krajiny do 

krajiny meniť peniaze, a strácať tak percentá pri kaţdej transakcii.  

 

 platby a preprava tovaru v rámci členských krajín EÚ sú rýchlejšie, 

spoľahlivejšie a lacnejšie.  

 obchodníkom i spotrebiteľom priniesol prechod na euro viac istoty, čo sa týka 

ceny, za ktorú sa tovar predáva.  

 nová mena má vplyv aj na zvýšenie konkurencie na jednotnom trhu. 

 zníţenie priemernej miery nezamestnanosti v dôsledku väčšej mobility 

pracovných síl medzi jednotlivými štátmi eurozóny, 

 zníţenie objemu devízových rezerv. [4,49] 

 

Vstup do menovej únie je spojený i s určitými nevýhodami: 

 

 strata nezávislej menovej politiky, 

 strata menového kurzu ako nástroja hospodárskej politiky, 

 veľké finančné náklady spojené so zavedením jednotnej meny. [4] 
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5 Záver 
 

 

 Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce bolo charakterizovať a objasniť aspekty 

vstupu Slovenskej republiky do eurozóny, pripravenosť Slovenskej republiky na tento 

dôleţitý krok a zamerať sa na výhody a nevýhody, ktoré nám jednotná mena euro prináša. 

Bakalárska práca tieţ podáva ucelený pohľad na celkový vývoj menovej integrácie v rámci 

Európskej únie. Dokončenie hospodárskej a menovej únie a zavedenie jednotnej meny 

vo všetkých členských štátoch Európskej únie je jedným z najambicióznejších cieľov Únie. 

Myšlienka zjednotenia Európy aj prostredníctvom spoločnej meny má okrem vplyvu na 

ekonomiku a jej rast aj nezanedbateľný prínos v oblasti prehlbovania politickej a kultúrnej 

integrácie. 

 

 Prvá kapitola podáva prehľad o vývoji Hospodárskej a menovej únie. V úvode sa 

v krátkosti zameriavam na medzinárodnú menovú spoluprácu od 2. polovice 19. storočia       

aţ po medzinárodnú spoluprácu po roku 1945. Najväčší úspech po druhej svetovej vojne 

zaznamenalo vytvorenie Brettonwoodského menového systému ako systému, ktorý  mal 

pripraviť pôdu pre medzinárodnú menovú spoluprácu a nadvládu dolára.  

Menová spolupráca v rámci Európskej únie sa však začala formovať aţ v priebehu 

šesťdesiatych rokov, kedy vznikala celá rada alternatívnych projektov Hospodárskej               

a menovej únie (Barreho správa, Marjolinov akčný plán, Wernerov plán, a pod.). Dôleţitú 

úlohu v smere k menovej integrácii zohralo vytvorenie Európskeho menového systému. 

Obdobie zavedenia EMS je charakteristické obchodnou a politickou stabilitou Spoločenstva a 

stabilitou výmenných kurzov. Uţ v 90-tych rokoch, po podpísaní Maastrichtskej zmluvy, bol 

EMS chápaný ako predstupeň menovej únie. Definitívny krok smerom k menovej únii nastal 

v apríli 1989, kedy bola schválená „Delorsova správa“ o vytvorení hospodárskej a menovej 

únie krajín Európskeho Spoločenstva. Proces vytvorenia HMÚ sa uskutočnil v troch etapách 

a euro sa dňom svojho zavedenia 1. 1. 1999 stalo oficiálnou menou jedenástich členských 

štátov. K 1. 1. 2001 k ním pribudlo Grécko a dnes túto menu pouţíva šestnásť členských 

štátov EÚ (Belgicko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Írsko, Luxembursko, Nemecko, 

Portugalsko, Rakúsko, Španielsko, Grécko, Slovinsko, Cyprus, Malta a Slovensko). SR 

pristúpila do eurozóny 1. januára 2009. Proces hospodárskej a menovej únie bude plne 

dovŕšený aţ po vstupe všetkých členských štátov EÚ do eurozóny.  
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 Druhá kapitola informuje o prípravách spojených so vstupom Slovenskej republiky do 

eurozóny. Oficiálna cesta Slovenska do eurozóny začala 1. mája 2004 jej vstupom do EÚ. 

Snahy Slovenska o tento dôleţitý krok, krok na ceste k vstupu do menovej únie, sa naplno 

prejavili uţ nasledujúci rok jej vstupom do ERM II, v novembri 2005. Všetky kroky, ktoré 

bolo potrebné uskutočniť pre bezproblémové a úspešne zavedenie eura na území SR zakotvila 

vláda SR do Národného plánu zavedenia eura. Tento dokument bol ťaţiskom tohto náročného 

procesu. Slovenská republika musela upriamiť pozornosť na plnenie konvergenčných kritérií, 

ako podmienky pre vstup do menovej únie. Tie Slovenská republika plnila udrţateľne 

a „zelenú“ pre vstup do eurozóny definitívne dostala 8. júla 2008.  

 

 V tretej kapitole som sa zaoberala zhodnotením vstupu Slovenska do eurozóny. Podľa 

môjho názoru Slovenská republika nemohla načasovať svoj vstup do eurozóny lepšie. V čase 

nestability danej finančnou krízou získala stabilnú menovú kotvu. Globálna hospodárska kríza 

výrazne umocnila význam eura pri ochrane pred krízou a prijatie eura zmiernilo dôsledky 

finančnej a hospodárskej krízy pre SR. K hladkému prechodu na novú menu však prispela      

i celonárodná informačná kampaň. Makroekonomické analýzy, ktorým som sa venovala 

v kapitole 4.1, jasne naznačujú, ţe prijatie eura na Slovensku bolo to správne rozhodnutie. 

Vývoj inflácie sa udrţiaval v októbri minulého roka na úrovni 1,5 %. Kurzová stabilita je 

jednou z oblastí, kde je aj napriek krátkemu obdobiu od prijatia eura viditeľný jeho vplyv. 

V čase stanovenia konverzného kurzu slovenskej koruny k euru sa začali prejavovať dopady 

finančnej a hospodárskej krízy, na ktoré reagovali meny okolitých štátov oslabením. Vývoj 

slovenskej koruny bol však vzhľadom na vstup do eurozóny stabilný. Poľský zlotý 

zaznamenával od začiatku roka 2008 znehodnotenie aţ o 35 %, maďarský forint o 25 % 

a česká koruna o viac ako 10 %, kurz slovenskej koruny zotrval aţ do zavedenia eura blízko 

úrovne konverzného kurzu ako to môţeme vidieť na grafe 4.2. Priaznivá situácia pre 

Slovensko plynie i zo situácie na dlhopisovom trhu v priebehu roku 2009, kde sa úrokové 

rozpätia dlhopisov krajín mimo eurozónu zvýšili viac ako v krajinách, ktoré prijali spoločnú 

menu (viď podkapitola 4.1.3). Vstup Slovenska do eurozóny sa prejavil i na poklese 

úrokových sadzieb z úverov. SR prišla po vstupe do eurozóny o svoju menovú politiku. Za jej 

menovú politiku je zodpovedná ECB, ktorá zároveň stanovuje i základnú úrokovú sadzbu, od 

ktorej sa odvíjajú úrokové sadzby v ostatných členských štátoch eurozóny. Táto základná 

sadzba ECB sa v posledných mesiacoch roku 2008 a začiatkom roku 2009 prudko zniţovala, 
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čo sa prejavovalo aj v poklese úrokových sadzieb na úvery vo viacerých krajinách vrátane 

Slovenska. Zniţovanie úrokových sadzieb znázorňuje graf 4.4.  

 

 Z analýzy cenového vývoja však vyplynulo, ţe pre občanov Slovenskej republiky je 

stále výhodné nakupovať základné potraviny v okolitých krajinách, najmä Česku a Poľsku. 

Zavedenie eura však nestojí za rastom cien základných potravín na Slovensku a za 

výhodnosťou nakupovania v okolitých krajinách V4. Podľa môjho názoru za danou situáciou 

stojí pretrvávajúca finančná kríza a s ňou spojené oslabovanie mien okolitých krajín. 

V dôsledku oslabovania ich mien voči euru, je pre obyvateľov Slovenska výhodné tam 

i nakupovať. Avšak tento trend nakupovania v okolitých krajinách je dlhodobý, ceny sú tam 

taktieţ niţšie najmä vďaka niţším spotrebným daniam a dani z pridanej hodnoty. V januári 

2010 na Slovensku najviac vzrástli ceny alkoholických nápojov a tabaku o 6,8 %. Naopak 

najvýraznejší pokles cien zaznamenal nábytok a vybavenie domácnosti, a to o 3,7 % (viď 

kapitola 4.2).  

 

 Hodnotiť a analyzovať dopady zavedenia eura v SR bude najlepšie s väčším časovým 

odstupom, a to v priemere šesť aţ desať rokov. Od prijatia eura na Slovensku však ubehol 

viac ako rok a podľa môjho názoru sa tento krok zatiaľ javí pre Slovenskú republiku ako 

úspešný. Aj napriek tomu, ţe sme euro prijímali pod ťarchou krízy, tento bezpochyby náročný 

projekt prebehol hladko a bezproblémovo. A moţno práve vďaka kríze sa riziká zavedenia 

eura, najmä najväčšie obavy obyvateľstva z prudkého rastu cien, zatiaľ neprejavili. Prijatie 

eura v čase krízy nás ochránilo pred obdobím váţnych finančných otrasov, ktoré by mohla 

naša uţ teraz bývalá slovenská koruna zaznamenávať. Európske inštitúcie musia byť však 

dôsledné pri prijímaní ďalších nových členov do eurozóny.  
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ECU   –  European Currency Unit, Európska menová jednotka 
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EMI   – Európsky menový inštitút 

EMS   –  Európsky menový systém 
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Prílohy 

 

Príloha č. 1 Slovenské euromince 

 

                

Dvojkríž na trojvrší 

 

Dvojkríţ na trojvrší je erbovým znamením štátneho znaku, jedného zo štátnych symbolov 

Slovenskej republiky. Dvojkríţ je rozvrhnutý do kruhovej plochy. Jej pozadie tvorí reliéf 

štylizovaných skál, ktoré sú vyjadrením stálosti a pevnosti štátu. 

 

Autor návrhu: akademický sochár Ivan Řehák, katedra architektúry, Stavebná fakulta STU 

Bratislava 

 

Bratislavský hrad 

 

Bratislavský hrad je charakteristickou dominantou hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy. Je národnou kultúrnou pamiatkou, patrí k najznámejším symbolom Bratislavy a je 

jej najnavštevovanejšou pamätihodnosťou. Do motívu hradu je zakomponovaný štátny znak, 

jeden z oficiálnych štátnych symbolov Slovenskej republiky. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Autor výtvarného návrhu: Ján Černaj, Mincovňa Kremnica, š. p., Pavel Károly, Škola 

úţitkového výtvarníctva, Kremnica 

   

Kriváň 

 

Tatranský štít Kriváň je spätý s významnými udalosťami slovenského národa. Ako cieľ 

národných vychádzok štúrovcov zohral významnú úlohu v boji za národné uvedomenie. V 

jeho oblasti prebiehali boje za slobodu počas Slovenského národného povstania. Stal sa preto 

symbolom ochrany svojbytnosti slovenského národa a jeho historického územia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Nominálna 

hodnota - líce 

Nominálna 

hodnota - rub 

Priemer Hrúbka Váha Popis 

 
 

25,75 mm 2,20 mm 8,50 g Dvojkríţ na 

trojvrší 

 
 

23,25 mm 

 

 

 

 

2,33 mm 7,50 g Dvojkríţ na 

trojvrší 

 
 

24,25 mm 

 

 

 

 

2,38 mm 7,80 g Bratislavský 

hrad 

 
 

22,25 mm 

 

 

 

 

2,14 mm 5,74 g Bratislavský 

hrad 

 
 

19,75 mm 

 

 

 

 

1,93 mm 4,10 g Bratislavský 

hrad 

 
 

21,25 mm 

 

 

 

 

1,67 mm 3,92 g Kriváň 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

18,75 mm 1,67 mm 3,06 g Kriváň 

 

 

16,25 mm 1,67 mm 2,30 g Kriváň 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 2 Európska únia r. 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 


