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ANOTÁCIA 

Bakalárska práca je zameraná na popis jednotnej európskej meny euro a priebehu jeho zavedenia 

v členských štátoch eurozóny. Zahrňuje tieţ proces menovej integrácie v Európe od jeho 

počiatkov aţ po vznik spoločnej meny. Zmyslom tejto práce je popísať jednotlivé kroky 

Slovenskej republiky na ceste za eurom a zhodnotiť vplyv tejto novej meny na slovenskú 

ekonomiku. 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

euro, menová integrácia, konvergenčné kritériá, eurozóna, Slovenská republika 

TITLE 

Impacts of the Euro Implementation in the Slovak Economy 

ANNOTATION 
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ÚVOD 

Slovenská republika sa stala 1. januára 2009 šestnástym členom eurozóny. Po Slovinsku to bola 

druhá krajina strednej a východnej Európy, ktorá za svoje zákonné platidlo prijala euro. Bol to 

nepochybne veľmi významný krok v histórii Slovenska. Euro sa rozhodlo prijať ihneď po 

splnení konvergenčných kritérií. Zavedenie novej meny so sebou prinieslo mnoho očakávaní ale 

i obáv. Z prijatia novej meny vyplývajú viaceré výhody pre občanov, podniky i štát. Slovenská 

republika, rovnako ako kaţdý nový člen eurozóny, sa musí vysporiadať i s moţnými negatívami 

zavedenia spoločnej európskej meny. Dôleţité však je, aby tieto negatíva neprevýšili pozitívne 

vplyvy eura. 

Problematika zavedenia eura je na Slovensku je veľmi aktuálna. Prijatie novej meny je veľkou 

zmenou, a preto je táto téma často diskutovaná. Vynárajú sa otázky, či rozhodnutie prijať euro na 

Slovensku nebolo unáhleným rozhodnutím. S odstupom viac ako jedného roka od začiatku 

pouţívania eura je moţné hodnotiť jeho prvé dopady na ekonomiku Slovenskej republiky. Tá 

bola v prvom roku pouţívania eura vo veľkej miere zasiahnutá globálnou ekonomickou krízou. 

Euro čiastočne pomohlo Slovenskej republike zmierniť nepriaznivú situáciu spôsobenú touto 

krízou. Prijatie eura bolo teda z ekonomického pohľadu výhodným rozhodnutím. Na druhej 

strane sa kvôli hospodárskej kríze neprejavili ešte všetky pozitíva eura na slovenskú ekonomiku. 

Predpokladá sa, ţe po doznení dopadov hospodárskej krízy, sa vo väčšej miere ukáţe vplyv eura 

na ekonomiku Slovenskej republiky. 

Cieľom tejto práce je posúdiť dopady zavedenia eura na ekonomiku Slovenskej republiky, 

vrátane vymedzenia pozitív a negatív súvisiacich s prijatím eura. 

K splneniu hlavného cieľa bude postupne nutné: 

 charakterizovať históriu menovej integrácie, 

 charakterizovať jednotnú európsku menu euro, 

 vymedziť proces vstupu do Európskej menovej únie obecne a konkrétne na 

Slovensku. 
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1. História menovej integrácie 

Integrácia v oblasti menovej politiky v Európe bola dlhodobým a zloţitým procesom. Za 

zavŕšenie integračného procesu povaţujeme zavedenie spoločnej meny – eura. Trvalo 40 rokov, 

kým sa tento cieľ podarilo splniť. Za ten čas sa objavilo mnoho pokusov o koordináciu 

menových politík. Mnohým z týchto pokusov sa nepodarilo naplniť svoj zámer. Avšak kaţdý 

takýto pokus podnietil ďalšiu snahu vytvoriť menovú úniu. Menová integrácia nakoniec splnila 

svoje poslanie. Skutočnosť, ţe veľká časť Európy pouţíva bez väčších problémov rovnakú 

menu, môţeme pokladať za jej úspešné dokončenie. 

1.1 Zrod myšlienky menovej spolupráce 

Európske hospodárske spoločenstvo (EHS) bolo zaloţené 25. marca 1957 Rímskou zmluvou, 

ktorá vstúpila do platnosti 1. januára 1958. Táto zmluva však neupravovala konkrétne otázky 

menovej spolupráce medzi jednotlivými členskými štátmi. Menovú stabilitu mali zabezpečiť 

základné ciele EHS, medzi ktoré patrili: plynulý hospodársky rast, zvyšovanie ţivotnej úrovne 

a tesnejšie vzťahy medzi členskými krajinami. Vznikom EHS sa vytvoril spoločný trh, teda 

oblasť s voľným pohybom zboţí, sluţieb, osôb a kapitálu. Menová politika, ktorá mala 

zabezpečovať fungovanie tohto trhu, bola v pôsobnosti jednotlivých členských krajín. Aţ na 

zasadaní najvyšších predstaviteľov EHS v roku 1962 sa začala vynárať myšlienka spoločného 

postupu v menovej oblasti. Spoločný postup mal ešte viac prehĺbiť doterajšiu spoluprácu 

všetkých členských štátov. V roku 1963 počas menovej krízy sa potvrdilo, ţe mechanizmus 

koordinácie menových politík nie je postačujúci a myšlienka menovej integrácie sa ešte viac 

upevnila.
1
 

Predstavy o menovej spolupráci sa však u členských štátov líšili. Názory sa delili do dvoch 

smerov. Jeden smer predstavovali monetaristi a druhý ekonomisti. 

Monetaristi povaţovali spoločnú menovú politiku za prostriedok, ktorý zabezpečí lepšiu 

koordináciu hospodárskych politík štátov. K tomuto smeru sa prikláňali Francúzsko, Belgicko 

a Luxembursko. Navrhovali obmedziť a neskôr úplne odstrániť kurzové oscilácie a moţnosť 

zmien parít mien členských zemí. 

Ekonomisti zastávali názor, ţe menová integrácia by mala byť vyústením hospodárskej 

integrácie. To znamená, ţe členské štáty by sa mali najprv snaţiť hospodársky zjednotiť 

                                                           
1
 MARKOVÁ, Jana. Mezinárodní měnová spolupráce. Praha : Oeconomica, 2006, s. 144 - 145. 
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a odstrániť príčiny rozdielnej ekonomickej úrovne jednotlivých zemí a aţ po uskutočnení týchto 

krokov by malo nastať zjednotenie menových politík. S týmto názorom sa stotoţňovalo 

Holandsko, Taliansko a SRN.2 

1.2 Wernerov plán 

Stav hospodárstva v Európe sa v šesťdesiatych rokoch minulého storočia stále zlepšoval. 

Nezamestnanosť sa udrţiavala na nízkej úrovni, inflácia tieţ nebola váţnejším problémom 

a zahraničný obchod rozkvital. V tomto priaznivom období vzišiel rozhodujúci impulz pre vyššiu 

formu menovej spolupráce medzi členskými krajinami Spoločenstva. Bolo to na zasadnutí 

Európskej rady konanom v decembri 1969 v Haagu. Na tomto zasadnutí bola skupina expertov, 

pod vedením luxemburského predsedu vlády a ministra financií Pierra Wernera, poverená 

vypracovaním plánu prechodu členských zemí Európskeho spoločenstva (ES) k hospodárskej 

a menovej únii. Wernerova správa bola zverejnená v októbri 1970 pod plným názvom Správa 

Rade a Komisii o etapovitej realizácii Hospodárskej a menovej únie v krajinách Spoločenstva.
3
  

Za hlavné ciele si Wernerov plán kládol:
4
 

 zavedenie úplnej a neodvolateľnej zmeniteľnosti národných mien pri stabilite menových 

kurzov a nemennosti menových parít; 

 jednotnú menovú politiku riadenú centrálnou menovou inštitúciou; 

 centralizované rozhodovanie o rozpočtovej politike; 

 liberalizáciu pohybu kapitálu; 

 zjednotenie daňových systémov.  

Plnenie Wernerovho plánu malo prebiehať v troch etapách v priebehu desiatich rokov. Väčšina 

členských krajín s obsahom Wernerovho plánu súhlasila. Medzi výnimky patrilo Francúzsko, 

ktoré plán odmietalo kvôli veľkému zásahu do národnej suverenity. Z tohto dôvodu realizácia 

plánu stroskotala. 

1.3 Menový had 

Snaha o zaistenie menovej spolupráce naďalej pretrvávala. Impulzom bolo rozšírenie 

oscilačného pásma menových kurzov na ±2,25 % v rámci Medzinárodného menového fondu. 

                                                           
2
 MARKOVÁ, Jana. Mezinárodní měnová spolupráce. Praha : Oeconomica, 2006, s. 146. 

3
 DĚDEK, Oldřich. Historie evropské měnové integrace : Od národních měn k euru. Praha : C. H. Beck, 2008, s. 18. 

4
 MARKOVÁ, Jana. Mezinárodní měnová spolupráce. Praha : Oeconomica, 2006, s. 147. 
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Toto nové rozpätie však bolo aţ príliš široké vzhľadom k cieľu, ktorý chceli členské krajiny ES 

dosiahnuť, a tým bola menová integrácia. Preto sa rozhodli vytvoriť systém vzájomného 

naviazania európskych mien a zaistenie ich stability väzbou na americký dolár na základe 

Basilejskej dohody. 10. apríla 1972 sa ju rozhodli podpísať ústredné banky šiestich členských 

a kandidátskych krajín, medzi ktorými bolo Írsko, Dánsko, Veľká Británia i Nórsko.
5
 

Centrálne banky sa zaviazali ţe:
6
 

 budú udrţiavať kurz svojich národných mien voči doláru v rozpätí ±2,25 %; 

 zúţia oscilačné pásmo, v ktorom sa môţu pohybovať vzájomné kurzy mien členských 

zemí na ± 1,125 % od základnej parity. 

Nový systém, ktorý sa zaviedol Basilejskou dohodou, bol označovaný ako menový had, alebo 

tieţ had v tuneli. Ako nám ukazuje obrázok č. 1, hada predstavovali európske meny naviazané na 

seba. Rozpätie voči doláru (4,5 %) predstavovalo tunel, v ktorom sa jednotlivé meny mohli 

pohybovať. 

 

 

 Horní intervenční                                                                                                                                            + 2,25 

 bod 

Šírka pásma mien EHS                    

voči USD                                                                       

 
Hlavní kurz                                                                                                                                                      0 

K USD                                                                                                                                                            

                                                                                               Pásmo EHS                                      USD 

 

Dolní intervenční                                                                                                                                              - 2,25 

bod k USD 

 

Obrázok č. 1: Had v tuneli 

Zdroj: LACINA, Lubor . Měnová integrace : Náklady a přínosy členství v měnové unii. Praha : C. H. Beck, 2007, 

s. 198 

  

                                                           
5
 LACINA, Lubor . Měnová integrace : Náklady a přínosy členství v měnové unii. Praha : C. H. Beck, 2007, s. 197. 

6
 MARKOVÁ, Jana. Mezinárodní měnová spolupráce. Praha : Oeconomica, 2006, s. 149. 
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Tento systém začal fungovať od 24. apríla 1972. Centrálne banky krajín Basilejskej dohody boli 

povinné intervenovať voči doláru pri dosiahnutí hranice oscilačného pásma, teda tunelu.
7
 

Fungovanie nového menového systému netrvalo dlho. Obdobie hada v tuneli krajinám 

spoločenstva neprinieslo veľa kurzovej stability. Dve veľké krajiny – Veľká Británia 

a Taliansko – boli v krátkom čase donútené z hada vystúpiť. Americký dolár prešiel v marci 

1973 na pohyblivý kurz, čím tunel zmizol a zostal iba had. Ten sa potom pohyboval spoločne 

voči doláru, avšak veľmi úspešne si neviedol. Had postupne iba preţíval.
8
 

To ţe bol menový systém „had v tuneli“ neúspešný, malo vplyv na celý vývoj hospodárskej 

a menovej únie. Vynárali sa rôzne názory na príčinu neúspešného fungovania systému. Asi za 

jeden z najlogickejších môţeme povaţovať to, ţe v ňom chýbala konvergencia, to znamená ţe 

makroekonomické ukazovatele zainteresovaných krajín boli príliš odlišné, aby mohla táto 

menová únia úspešne fungovať. 

1.4 Európsky menový systém (EMS) 

Ďalším pokusom o koordináciu menových záleţitostí EHS s cieľom dosiahnutia menovej 

stability bol Európsky menový systém. Tento menový systém bol schválený Európskou radou 

v Bruseli v decembri 1978 a svoju činnosť zahájil 13. marca 1979. Na Európskom menovom 

systéme sa dohodli jednotlivé národné centrálne banky členských štátov ES. Hlavnou zásadou 

EMS mal byť intervenčný mechanizmus zaisťujúci menovú stabilitu v rámci ES a taktieţ 

izolovať sa od negatívneho vplyvu amerického dolára.
9
 

Základom EMS boli:
10

 

 Európska menová jednotka (European Currency Unit – ECU), 

 kurzový mechanizmus, 

 úverový mechanizmus. 

Európska menová jednotka - jej hodnota sa určovala podľa koša mien členských krajín 

Zloţenie tohto koša môţeme vidieť v tabuľke č. 1. Jednotlivé meny boli zastúpené podľa ich 

ekonomickej sily. Veľkosť podielu bola určená na základe výšky HDP danej krajiny 

                                                           
7
 MARKOVÁ, Jana. Mezinárodní měnová spolupráce. Praha : Oeconomica, 2006, s. 149. 

8
 DĚDEK, Oldřich. Historie evropské měnové integrace : Od národních měn k euru. Praha : C. H. Beck, 2008, s. 34 

– 35. 
9
 LACINA, Lubor . Měnová integrace : Náklady a přínosy členství v měnové unii. Praha : C. H. Beck, 2007, s.201. 

10
 MARKOVÁ, Jana. Mezinárodní měnová spolupráce. Praha : Oeconomica, 2006, s. 154. 
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k celkovému HDP Spoločenstva. ECU bola zavedená len v bezhotovostnej podobe. Plnila úlohu 

rezervnej meny v rámci ES. 

Tabuľka č. 1: Zloţenie menového koša ECU 

 

Mena 

 

Počet jednotiek národnej meny  

v 1 ECU 

Podiel národnej meny v  

1 ECU v % 

13. 3. 1979 17. 9. 1984 21. 9. 1989 13. 3. 1979 17. 9. 1984 21. 9. 1989 

Nemecká marka 0,828 0,719 0,6242 33,0 32,00 30,53 

Francúzsky frank 1,15 1,31 1,332 19,8 19,00 20,79 

Holandský gulden 0,826 0,256 0,2198 10,5 10,10 10,21 

Belgický a luxemburský 

frank 

3,80 3,85 3,301 9,5 8,50 8,91 

Talianska líra 109,00 140,00 151,8 9,5 10,20 7,21 

Dánska koruna 0,217 0,219 0,1976 3,0 2,70 2,71 

Írska libra 0,00759 0,00878 0,00855 1,1 1,20 1,08 

Britská libra 0,0885 0,0878 0,08784 13,6 15,00 11,17 

Grécka drachma - 1,15 1,44 - 1,30 0,49 

Španielska peseta - - 6,885 - - 4,24 

Portugalské escudo - - 1,393 - - 0,71 

Zdroj: LACINA, Lubor . Měnová integrace : Náklady a přínosy členství v měnové unii. Vyd. 1. Praha : C. H. Beck, 

2007, s. 202 

Kurzový mechanizmus (Exchange Rate Mechanism - ERM) – bol pouţitý na stabilizáciu 

vzájomného vyrovnania platieb a zabezpečenia makroekonomickej stability. Dá sa povedať, ţe 

tento mechanizmus bol pokračovaním menového hada. Podstata kurzového mechanizmu 

spočívala v intervenovaní centrálnych bánk, ktoré by zabezpečilo stabilitu menových kurzov. 

Úlohou týchto bánk bolo zabezpečiť, aby sa kurzy pohybovali v určitom vymedzenom pásme.
11

 

Meny zúčastnených krajín boli viazané do dvojíc, čím tvorili paritnú mrieţku (viď tabuľka č. 2). 

Meny sa mohli pohybovať vo fluktuačnom rozpätí ±2,25 % od centrálnej parity, kurzu ECU. 

Pokiaľ bola táto hranica prekročená, tak intervenovali obe banky. Niekoľkým krajinám bolo 

dovolené rozšíriť rozpätie na ±6 %.
12

 

  

                                                           
11

 MARKOVÁ, Jana. Mezinárodní měnová spolupráce. Praha : Oeconomica, 2006, s. 159-160.  
12

 LACINA, Lubor. Měnová integrace : Náklady a přínosy členství v měnové unii. Praha : C. H. Beck, 2007, s. 203. 
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Tabuľka č. 2: Paritná mrieţka 
Mena  100 BEF 

100 LUF 

100 DKK 100 DEM 100 FRF 100 ITL 100 IEP 100 NLG 

 

BEF a 

LUF 

horný bod 

stredný kurz 

dolný bod 

- 

- 

- 

569,500 

556,852 

544,450 

1 607,40 

1 571,64 

1 536,65 

696,000 

680,512 

665,375 

3,64900 

3,43668 

3,23650 

6 090,20 

5 954,71 

5 822,25 

1 483,25 

1 450,26 

1 418,00 

 

DKK 

horný bod 

stredný kurz 

dolný bod 

18,3665 

17,9581 

17,5585 

- 

- 

- 

288,660 

282,237 

275,960 

124,985 

122,207 

119,490 

0,65530 

0,61716 

0,58130 

1 093,65 

1 069,35 

1 045,55 

266,365 

260,430 

254,645 

 

DEM 

horný bod 

stredný kurz 

dolný bod 

6,50800 

6,36277 

6,22100 

36,2350 

35,4313 

34,6450 

- 

- 

- 

44,2850 

43,2995 

42,3350 

0,23220 

0,21867 

0,20590 

3 87,500 

3 87,866 

370,500 

94,3750 

92,2767 

90,2250 

 

FRF 

horný bod 

stredný kurz 

dolný bod 

15,0290 

14,6948 

14,3680 

83,6900 

81,8286 

80,0100 

236,21 

230,95 

225,81 

- 

- 

- 

0,53620 

0,50501 

0,47560 

894,950 

875,034 

855,550 

217,960 

213,113 

208,380 

 

ITL 

horný bod 

stredný kurz 

dolný bod 

3 089,61 

2 909,79 

2 740,44 

17 204,5 

16 203,2 

15 260,5 

48 557,6 

45 731,4 

43 069,8 

21 025,2 

19 801,5 

18 649,0 

- 

- 

- 

183 978 

173 270 

163 185 

44 807,4 

42 199,5 

39 743,4 

 

IEP 

horný bod 

stredný kurz 

dolný bod 

1,71755 

1,67934 

1,64198 

9,56424 

9,35146 

9,14343 

26,9937 

26,3932 

25,8060 

11,6881 

11,4281 

11,1739 

0,06128 

0,05771 

0,05436 

- 

- 

- 

24,9089 

24,3548 

23,8130 

 

NLG 

 

horný bod 

stredný kurz 

dolný bod 

7,05200 

6,89531 

6,74200 

39,2700 

38,3967 

37,5425 

110,825 

108,370 

105,960 

47,9900 

46,9325 

45,8800 

0,25160 

0,23697 

0,22318 

419,950 

410,597 

401,450 

- 

- 

- 

Zdroj: MARKOVÁ, Jana. Mezinárodní měnová spolupráce. Vyd. 1. Praha : Oeconomica, 2006, s. 160. 

Úverový mechanizmus – podstata úverového mechanizmu spočíva v tom, ţe poskytuje 

moţnosť intervenovať v prípade ţe niektorej národnej mene hrozí nebezpečenstvo. Ak takáto 

situácia nastane, emituje sa ECU na pokrytie týchto devízových operácií.
13

 Úverový 

mechanizmus bol úzko spätý s kurzovým mechanizmom, pretoţe náklady na intervencie na 

devízových trhoch boli kryté z úverových zdrojov centrálnych bánk. Členským krajinám mohla 

byť poskytnutá veľmi krátkodobá, krátkodobá alebo strednodobá finančná pomoc.
14

 Pôvodne 

mal byť vytvorený Európsky menový fond, v ktorom by sa zhromaţďovali finančné prostriedky 

určené na zabezpečovanie kurzovej stability. Tento fond však nebol nikdy vytvorený. 

EMS sa dá povaţovať za neúplnú menovú úniu. To znamená, ţe v únii síce neexistuje jedna 

spoločná mena, ale meny členských zemí sú navzájom prepojené. Uţ len preto môţeme tento 

systém povaţovať za dlhodobo nestabilný. Dôvodom ukončenia činnosti EMS bolo však viacero 

problémov, ktorým EMS počas svojho fungovania čelila. Za jeden z nich môţeme povaţovať to, 

ţe kaţdý členský štát zapojený do tohto systému mal vlastnú centrálnu banku, ktorá často okrem 

udrţiavania menovej stability sledovala i iné ciele. Tieto ciele boli špecifické pre kaţdú krajinu. 

Preto krajiny, ktoré nepovaţovali svoje domáce ciele za prvoradé, mali väčšiu šancu dosiahnuť 

menovej stability. Rozdielne názory poţiadavky a ciele jednotlivých krajín nakoniec spôsobili 

zánik i tohto pokusu o vytvorenie hospodárskej a menovej únie. 

                                                           
13

 KUČEROVÁ, Irah. Evropská unie: hospodářské politiky. Praha : Karolinum, 2006, s. 198. 
14

 MARKOVÁ, Jana. Mezinárodní měnová spolupráce. Praha : Oeconomica, 2006, s. 164.  
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I napriek mnohým problémom, ktoré sprevádzali fungovanie Európskeho menového systému, 

môţeme tento systém povaţovať za úspešný. Podpísal sa pod ďalšie pokračovanie spolupráce 

členských zemí v menovej oblasti. 

1.5 Vytvorenie Hospodárskej a menovej únie (HMÚ) 

V roku 1985 sa objavili nové výzvy na vytvorenie jednotného vnútorného trhu, ktorý by 

umoţňoval voľný pohyb osôb, zboţí, sluţieb a kapitálu. Hlavný predstavitelia členských zemí 

však uvaţovali nad tým, či je potrebné spolu s jednotným trhom vytvoriť i menovú úniu so 

spoločnou menou. Znovu sa v tejto otázke rozchádzali názory ekonomistickej a monetaristickej 

koncepcie. 

1.5.1 Delorsova správa 

V júni roku 1988 sa v Hannoveri konala schôdzka hláv štátov a predsedov vlád. Na tomto 

jednaní bola zostavená 17-členná skupina expertov na čele s vtedajším predsedom Európskej 

komisie, Jacquesom Delorsom. Hlavnou úlohou skupiny bolo v priebehu jedného roka 

vypracovať správu, v ktorej by uviedla jednotlivé kroky potrebné k vytvoreniu Hospodárskej 

a menovej únie. 12. apríla 1989 bol predloţený plán vzniku HMÚ, označovaný ako Delorsova 

správa. Správa obsahovala údaje o doterajšom integračnom procese, analyzované následky 

a vymedzené princípy vytvorenia spoločnej HMÚ. Bol v nej taktieţ podrobne popísaný priebeh 

troch etáp budovania HMÚ. Prvé dve etapy boli prípravou prechodu členských krajín na 

spoločnú menu a tieţ bolo poukázané na príčiny neúspechu predošlých pokusov o hospodársku 

a menovú integráciu. Zavedenie spoločnej meny bolo plánované aţ v posednej tretej etape. Po 

schválení Delorsovy správy Európskou radou bol začiatok jej plnenia naplánovaný na 1. júla 

1990.
15

 

Delorsova správa bola dovtedy najodváţnejším projektom venovaným menovej a hospodárskej 

integrácii, pretoţe navrhovala zavedenie jednotnej meny nahradzujúcej národné meny. Avšak 

nepodarilo sa uskutočniť všetky jeho zámery, pretoţe všetky krajiny nemohli splniť stanovené 

podmienky, najmä čo sa týka kurzovej politiky. 

                                                           
15

 LACINA, Lubor. Měnová integrace : Náklady a přínosy členství v měnové unii. Praha : C. H. Beck, 2007, s. 209-

210. 
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1.5.2 Zmluva o Európskej únii 

Zmluva o Európskej únii bola prijatá 10. decembra 1991 v holandskom Maastrichte a do 

platnosti vstúpila 7. februára 1992.
16

 Bola ďalším článkom menovej integrácie. Medzi hlavné 

ciele, ktoré si Európska únia vytýčila, patrilo i vytvorenie HMÚ. Zmluva obsahuje taktieţ 

zdôvodnenie prechodu ES k hospodárskej a menovej únii, ciele členských krajín a nástroje 

a opatrenia potrebné na ich dosiahnutie. V otázke vytvárania HMÚ sa zmluva pridŕţa Delorsovej 

správy. Jednotlivé etapy popisuje detailne do čiastkových krokov. Pri dodrţaní všetkých krokov 

sa malo v poslednej etape dospieť k zrodu jednotnej európskej meny. 

1.5.3 Proces vzniku HMÚ 

Spoločná HMÚ s jednotnou menou a jednotným vnútorným trhom naberala reálny charakter. 

Časový harmonogram a jednotlivé kroky boli dôkladne naplánované. Kaţdá z troch etáp bola 

odlišná úlohami, ktoré si Európska únia vzala za cieľ splniť v určitom časovom horizonte. 

1. etapa: Prvá etapa odštartovala 1. júla 1990 a trvala 3 roky. Bola prípravnou fázou členských 

štátov pred prijatím spoločnej meny. Menové politiky krajín boli koordinované kvôli dosiahnutiu 

cenovej stability. Za týmto účelom bola posilnená úloha Výboru guvernérov centrálnych bánk. 

Utvoril sa jednotný vnútorný trh sa voľným pohybom zboţí, osôb, kapitálu a sluţieb. Hodnotil sa 

i dovtedajší vývoj menovej a hospodárskej integrácie, aby bolo zrejmé, akým problémom je 

potrebné sa vyhnúť.
17

 

2. etapa: Ďalšia fáza sa začala 1. januára 1994 a trvala do konca roku 1998. V tejto etape bol 

vytvorený Európsky menový inštitút. Jeho primárnou úlohou bolo zabezpečiť spoluprácu medzi 

centrálnymi bankami členských krajín, čím sa mali postupne zjednocovať ich menové politiky. 

Európsky menový inštitút plnil viacero iných úloh. Vytváral podmienky pre zavedenie jednotnej 

menovej politiky, zabezpečoval výrobu nových mincí a bankoviek, sledoval vývoj ECU a tieţ 

vykonával poradenskú a konzultačnú činnosť. Spolu s ostatnými inštitúciami Európskej únie sa 

podieľal na plánovaní tretej etapy vytvárania menovej únie a dohliadal nad plnením 

konvergenčných kritérií štátmi, ktoré plánovali prijať jednotnú menu. V tejto fáze bol vydaný 

dokument nazvaný Zelená kniha. Dokument sa zaoberal poslednými krokmi na ceste za 
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 LACINA, Lubor . Měnová integrace : Náklady a přínosy členství v měnové unii. Praha : C. H. Beck, 2007, s. 211. 
17

 LACINA, Lubor . Měnová integrace : Náklady a přínosy členství v měnové unii. Praha : C. H. Beck, 2007, s. 215. 
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spoločnou HMÚ.
18

 V roku 1995 sa v Madride rozhodlo, ţe nová jednotná mena dostane názov 

„euro“.
19

 

3. etapa: Dlho očakávané vyvrcholenie menovej integrácie – vznik HMÚ bolo uskutočnené 

v poslednej tretej časti. Tá začala 1. januára 1999. 11 členských zemí splnilo konvergenčné 

kritériá, čo pre ne predstavovalo vstupenku do eurozóny. Boli to Belgicko, Fínsko, Francúzsko, 

Írsko, Taliansko, Luxembursko, Nemecko, Holandsko, Portugalsko, Rakúsko a Španielsko. 

Nová mena sa teda zaviedla dňom začiatku tretej etapy. ECU bola nahradená eurom v pomere 

1:1. Tabuľka č. 3 ukazuje hodnoty kurzov, za ktoré menili prvé členské štáty svoje národné 

meny za euro. 

Tabuľka č. 3: Prepočítacie koeficienty medzi menami prvých 11-tich krajín HMÚ a eurom 

Štát Mena Ekvivalent za euro 

Írsko IEP 0,787564 

Nemecko DEM 1,95583 

Holandsko NLG 2,20371 

Fínsko FIM 5,94573 

Francúzsko FRF 6,55957 

Rakúsko ATS 13,7603 

Belgicko/Luxembursko BEF/LUF 40,3399 

Španielsko ESP 166,386 

Portugalsko PTE 200,482 

Grécko GRD 340,750 

Taliansko ITL 1 936,27 
Zdroj: LACINA, Lubor . Měnová integrace : Náklady a přínosy členství v měnové unii. Vyd. 1. Praha : C. H. Beck, 

2007, s. 219 

Dvom krajinám Európskej únie sa však konvergenčné kritériá do tohto dátumu nepodarilo splniť. 

Týmito krajinami boli Grécko a Švédsko. Tretej etapy sa nezúčastnili ani Veľká Británia 

a Dánsko. Spĺňali síce konvergenčné kritériá, ale poţiadali o výnimku o účasť v eurozóne 

z dôvodu ich nezáujmu. Za týmto rozhodnutím stoja politické dôvody a hlavne nízka podpora 

zavedenia eura zo strany verejnosti. Strata národnej meny sa jej spája so stratou národnej 

suverenity. 

Zodpovednosť za menové politiky krajín eurozóny bola prevedená na Európsku centrálnu banku. 

Tá vznikla uţ v polovici roku 1998. Spolu s centrálnymi bankami krajín, ktoré sa začlenili do 

menovej únie, tvoria tzv. eurosystém. Európska centrálna banka pri svojom vzniku prevzala 

všetky právomoci a úlohy Európskeho menového inštitútu.
20

 Jej hlavnou úlohou je vykonávanie 
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 MARKOVÁ, Jana. Mezinárodní měnová spolupráce. Praha : Oeconomica, 2006, s. 183-185. 
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 LACINA, Lubor . Měnová integrace : Náklady a přínosy členství v měnové unii. Praha : C. H. Beck, 2007, s. 217. 
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jednotnej menovej politiky, platnej pre všetky štáty ktoré prijali euro. Menová politika ECB je 

namierená na dosiahnutie cenovej stability. Jej ďalšími činnosťami sú napríklad vykonávanie 

devízových operácií, správa devízových rezerv krajín eurozóny, zabezpečovanie plynulého 

platobného styku a plní i mnohé ďalšie úlohy. 

Euro bolo od začiatku roku 1999 zavedené len v bezhotovostnej podobe. Naďalej sa vo všetkých 

štátoch pri hotovostných platbách pouţívala i národná mena. Ekonomické subjekty mali právo 

rozhodnúť sa, či chcú v obchodných vzťahoch pouţívať euro alebo vlastnú národnú menu. 

Od 1. 1. 2002 sa euro začalo pouţívať i v hotovostnej podobe. Dátum ukončenia platnosti 

národnej meny bol pre kaţdý štát rozdielny. Najneskôr do 1. marca museli byť národné 

bankovky a mince stiahnuté z obehu. 

Euro sa tak stalo oficiálnym platidlom členov eurozóny. Integračný proces však stále nie je 

dovŕšený, pretoţe ešte niektoré štáty čakajú na vstup do eurozóny. Buď doposiaľ nesplnili všetky 

konvergenčné kritériá, alebo ešte stále nie sú členmi Európskej únie. Zhodnocovanie plnenia 

konvergenčných kritérií sa koná kaţdé dva roky, alebo na poţiadanie členského štátu. Záleţí na 

kaţdej krajine či chce prejsť na euro v čo najkratšej dobe, alebo s týmto rozhodnutím počkať. 

Európa napreduje k tomu, aby sa v budúcnosti stala úniou so spoločnou menou, jednotným 

trhom a európskym občianstvom pre všetkých jej občanov. 
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2. Popis jednotnej európskej meny euro a procesu pristúpenia k euru 

Zavedenie eura bolo veľkou zmenou, ktorá naplnila integračné snahy v Európe. Euro je 

spoločnou menou všetkých štátov, ktoré prijali rozhodnutie stať sa plnohodnotnými členmi 

HMÚ. Dnes pouţíva túto jednotnú menu 16 európskych krajín. Kaţdý štát, ktorý vymení svoju 

národnú menu za euro, očakáva výhody s ním spojené. Na druhej strane sa musí vyrovnať 

i s rizikami, ktoré prináša. Avšak s istotou môţeme povedať, ţe euro sa stalo popri dolári jednou 

z dvoch vedúcich medzinárodných mien v globálnej ekonomike. 

2.1 Euro – jednotná európska mena 

Tak ako kaţdá mena, i euro má svoj názov a symbol. Tieto znaky ho vystihujú. Okrem názvu 

euro, ktorý vybrala Európska rada na zasadnutí v Madride, má teda euro i svoj špecifický 

symbol. Bol vybraný na základe interného výberového konania uskutočneného Európskou 

komisiou. Nakoniec bol v roku 1995 vybraný jeden z tridsiatich návrhov. Symbol eura - € 

pripomína grécke písmeno epsilon. V gréckej abecede tento znak vyjadruje písmeno E, čiţe prvé 

písmeno slova Európa. Toto písmeno bolo vybrané i z ďalšej príčiny. Je to preto, ţe Grécko je 

povaţované za kolísku európskej civilizácie. Dve horizontálne čiary, ktoré ho pretínajú, 

predstavujú stabilitu.
21

 

Uţ dávno pred zavedením eura v hotovostnej podobe v roku 2002, sa uvaţovalo, ako budú nové 

bankovky a mince vyzerať. Zámerom bolo vytvoriť im vhodný vzhľad, ktorý bude estetický, 

bude mať dostatočné ochranné prvky a takisto bude praktický. K dispozícii je 7 bankoviek a 8 

mincí s rôznymi nominálnymi hodnotami. Čím väčšia je nominálna hodnota bankoviek a mincí, 

tým sú rozmernejšie. Jedno euro má 100 centov. Všetky eurové bankovky a mince sú platné na 

celom území eurozóny. 

Eurobankovky – eurové bankovky (viď obrázok č. 2) sú dielom Roberta Kalinu z Rakúskej 

centrálnej banky. Jeho výtvarné návrhy vyhrali v roku 1996 celoeurópsku súťaţ.
22

 Bankovky 

zdieľajú rovnaký vzhľad vo všetkých krajinách Európy. Kaţdá bankovka má inú farbu. Dizajn je 

inšpirovaný témou „epoch a štýlov v Európe“. Kaţdá zachytáva iný architektonický štýl. Sú to 

štýly siedmich kultúrnych dejín Európy: klasický, románsky, gotiky, renesancie, baroka a 

rokoka, vek ţeleza a skla, a modernej architektúry 20. storočia. Štýly sú zobrazené pomocou 
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okien, brán a mostov. Okná a brány predstavujú ducha otvorenosti a spolupráce v Európskej únii. 

Mosty sú zase metaforou vzťahov medzi národmi v Európe. Na lícnej strane sa tieţ vyníma 

dvanásť hviezd Európskej únie, ktoré vyjadrujú dynamiku a harmóniu súčasnej Európy. Názov 

euro je napísaný latinsky – EURO i gréckym písmom – EYPΩ. Na vrchnej časti bankoviek 

môţeme vidieť skratku Európskej centrálnej banky vyjadrenú v piatich jazykoch – BCE, ECB, 

EZB, EKT, EKP. Sú to úradné jazyky jedenástich štátov, v ktorých v roku 2002 začalo fungovať 

euro. Pod nimi sa nachádza podpis Willema F. Duisenberga, prvého prezidenta Európskej 

centrálnej banky, alebo Jeana-Clauda Tricheta, ktorý ho vo funkcii vymenil v roku 2003.
23

 

Bankovky s oboma podpismi sú rovnako platné. Medzi ďalšie prvky bankoviek patrí vlajka 

Európskej únie, symbol © označujúci ochranu autorských práv a mapa Európy spolu 

s niektorými menšími ostrovmi, kde sa euro tieţ pouţíva. 

 

Obrázok č. 2: Eurobankovky 

Zdroj: Európske fondy. Euro-fondy [online]. 2007 [cit. 2010-04-18]. Euro fondy - Európske štrukturálne fondy. 

Dostupné z WWW: <http://euro-fondy.cabik.sk/>. 

Aby sa dali pravé bankovky rozlíšiť od falošných, musia mať ochranné prvky. Eurobankovky sú 

zabezpečené viacerými bezpečnostnými prvkami. Hmatom môţeme odhaliť falošnú bankovku 

tak, ţe papier je na dotyk mäkký alebo voskový. Pravé bankovky sú vyrobené z čistej bavlny 

a sú pevné. Dá sa tieţ vykonať skúška pohľadom. Bankovka je chránená vodoznakom, 

ochranným prúţkom, sútlačovou značkou a perforáciami tvoriacimi znak €, ktorý je viditeľný, 

ak ju podrţíme proti svetlu. K ďalším ochranným prvkom radíme mikrotlač viditeľnú len pod 
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lupou. Keď je mikrotlač ostrá a nie rozmazaná, jedná sa o pravú bankovku. Pri naklonení pravej 

bankovky sa tieţ mení obraz hologramu (objaví sa nominálna hodnota alebo architektonický 

motív) a farba čísla nominálnej hodnoty na rubovej strane zo zelenej na purpurovú. 

Euromince – na rozdiel od bankoviek nemajú vo všetkých štátoch eurozóny rovnakú podobu. 

Totoţná je len jedna strana. Druhú si volí kaţdá krajina podľa svojho uváţenia. Má právo vydať 

mince s novými motívmi, avšak vopred o tom musí informovať Európsku komisiu a ostatné 

členské štáty. Ako vidieť na obrázku č. 3,  na spoločnej strane mincí s nominálnou hodnotou 2€, 

1€, 50, 20 a 10 centov je vyobrazená mapa Európy, z jednej strany olemovaná dvanástimi 

hviezdami Európskej únie. Na ostatných troch minciach, teda minciach s hodnotou 5, 2 a 1 cent 

je glóbus. Na glóbuse sa v popredí nachádza Európa obklopená Afrikou a Áziou. 

                                        

                  2 eurá         1 euro        50 centov                  20 centov 

                                                             
                       

               10 centov                     5 centov                         2 centy                          1 cent 

 

Obrázok č. 3: Spoločné strany euromincí 

Zdroj: Európska centrálna banka. Ecb [online]. 2009 [cit. 2010-04-18]. Spoločná strana. Dostupné z WWW: 

<http://www.ecb.int/euro/coins/common/html/index.sk.html>.  

Všetky krajiny majú právo vydať raz za rok pamätné 2 – eurové mince. Tieto mince sú rovnako 

platným platidlom ako ostatné. Jednu stranu majú rovnakú ako klasické mince a druhá strana 

predstavuje pamätný motív. Vo väčšine prípadov je to nejaká historická udalosť dôleţitá pre 

konkrétnu krajinu. Prvá pamätná minca sa objavila v Grécku v roku 2004, keď Grécko 

organizovalo olympijské hry v Aténach. 

Čo sa týka zabezpečenia pred falšovaním, mince majú taktieţ moderné ochranné prostriedky. 50, 

20 a 10-eurové mince sú vyrábané zo špeciálnej zliatiny. Táto zliatina sa ťaţko taví a produkujú 
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sa z nej len mince. Na výrobu euromincí s hodnotou 1€ a 2€ sa pouţíva bimetalová a sendvičová 

technológia.
24

 

2.1.1 Výhody spoločnej meny 

Zavedenie eura prináša so sebou určité výhody. V nasledujúcej kapitole sa pokúsime zhrnúť 

obecne uvádzané prínosy eura z pohľadu občanov a podnikov. 

Pre občanov: Občania eurozóny pociťujú najväčšiu výhodu prijatia eura pri ceste do zahraničia. 

Po zavedení eura v ich krajine si uţ viac nemusia meniť svoju národnú menu za euro. Euro 

prispieva i k zvýšeniu cenovej transparentnosti. Na to, aby spotrebiteľ mohol porovnať cenu 

výrobku alebo sluţby doma a v zahraničí, uţ nepotrebuje poznať menový kurz. Podporuje to 

zdravú konkurencieschopnosť, z čoho majú v konečnom dôsledku prospech spotrebitelia. Aby 

mohla byť táto výhoda občanmi plne vyuţitá, musela by byť dosiahnutá i cenová konvergencia. 

Existujú stále vysoké rozdiely v cenách za rôzne zboţí v členských štátoch eurozóny. Ceny by 

museli byť porovnateľnejšie, aby sa spotrebiteľovi oplatilo cestovať kvôli nákupu do zahraničia. 

Napríklad i keď v jednom štáte klesajú ceny leteniek, je stále nákladné letieť nakupovať za 

lacnejším zboţím do druhého štátu. Cenové rozdiely sú vyuţívané preto najčastejšie len pri 

nákupoch v susedných štátoch.
25

 Ceny sa stávajú porovnateľnejšie nielen pre spotrebiteľov, ale 

i pre uchádzačov o prácu. Môţu si jednoduchšie porovnať, koľko dostanú zaplatené za rovnakú 

prácu v rôznych krajinách. 

Pre podniky: Podnikom prináša spoločná mena tieţ radu výhod. Zavedením eura sa vytvoril 

stabilnejší priestor pre obchod. Lepšie podmienky pre obchodovanie medzi jednotlivými štátmi 

pozitívne ovplyvňujú ekonomický rast a tým i zamestnanosť. Pri obchodovaní s krajinami 

eurozóny sa podniky vyhýbajú kurzovému riziku a nemusia uţ viesť účty vo viacerých menách. 

Vďaka tomu, ţe všetky štáty eurozóny majú rovnakú menu, nebude sa neočakávane meniť 

nominálny kurz. Hodnota eura v Nemecku bude vţdy totoţná s hodnotou eura vo Francúzsku. 

To vo veľkej miere uľahčuje podnikom ich činnosť. Kurzové riziko príliš komplikovalo firmám 

strategické plánovanie a jeho zaisťovanie bolo nákladné. Jeho odstránenie vo veľkej miere 

podporuje vzájomný obchod. Ďalším prínosom súvisiacim s pouţívaním eura je eliminácia 

transakčných nákladov. Úspora transakčných poplatkov je tým vyššia, čím majú štáty 

otvorenejšiu ekonomiku, pretoţe je u nich väčšia frekvencia pouţitia danej národnej meny ako 
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medzinárodného platidla. Takýmito krajinami sú napríklad Belgicko, Luxembursko alebo 

Dánsko. Odpadnutie konverzných poplatkov síce predstavuje ušetrenie pre spotrebiteľov a firmy, 

ale na druhej strane je stratou pre banky. Tie tým prídu o časť svojich príjmov. Za ďalší prínos 

eura môţeme povaţovať to, ţe európske štáty sa stávajú po prijatí eura atraktívnejšie pre 

investorov. Láka ich hlavne takmer bezproblémové obchodovanie. Členovia eurozóny sú lepšie 

chránený pred externými šokmi, ako v čase pouţívania národných mien.
26

 Všetky výhody, ktoré 

euro poskytuje, by mali zabezpečiť v konečnom dôsledku i ekonomický rast. 

2.1.2 Nevýhody spoločnej meny 

Tak ako získajú členské štáty pri zavedení eura mnoho výhod, súčasne prináša nová mena 

i rôzne nevýhody a riziká. 

Hneď pri uvedení eura do obehu, musia vynaloţiť finančné prostriedky na prispôsobenie sa 

novej mene. Sú to napríklad jednorazové náklady na informovanie občanov o eure, náklady na 

technickú výmenu meny a mnohé ďalšie výdavky. Negatívom pre podniky môţe byť i povinnosť 

duálneho zobrazovania cien, v starej, uţ neplatnej národnej mene a súčasne v eurách. Avšak 

naopak, pre spotrebiteľov je duálne oceňovanie podporou pri prvých nákupoch v novej mene. 

Ďalšou nevýhodou, ktorá sa týka všetkých členských štátov, je heterogénnosť eurozóny. Všetky 

krajiny po vstupe do eurozóny strácajú nezávislú menovú politiku a riadia sa jednotnou menovou 

politikou. Na rozdiel od menovej, rozpočtová politika zostáva v kompetencii kaţdého štátu. 

Výhodnejšie by však bolo mať spoločné obidve politiky. 

Koordinácia rozpočtových politík je upravená v Pakte stability a rastu. Tento dokument bol 

prijatý Európskou radou v Dubline v roku 1996. Stanovuje pravidlá rozpočtového správania sa 

v rámci hospodárskej a menovej únie s cieľom dohliadať na zdravé verejné financie. Pakt 

zaväzuje všetky zúčastnené štáty dodrţiavať tieto pravidlá. Síce sa stretol s kritikou, no 

zodpovedným dodrţiavaním jeho pravidiel, sa môţu členské štáty vyhnúť mnohým 

problémom.
27

 

I samotná spoločná menová politika sa stretáva s ťaţkosťami, pretoţe nie v kaţdom členskom 

štáte je rovnaká ekonomická situácia. Tieto asymetrické šoky môţu mať veľmi váţny dopad na 

fungovanie menovej únie. Menová politika potom reaguje tak, ţe sa prispôsobuje väčším 
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ekonomikám, akou je napríklad Nemecko. Aby sa v eurozóne predchádzalo takýmto situáciám, 

pri ktorých dochádza k asymetrickým šokom, je potrebné sa stále viac usilovať o hospodársku 

integráciu. Existujú i ďalšie negatíva prijatia spoločnej meny. Je ním i moţné zvyšovanie cien. 

Inflácia je stále problémom, ktorý trápi eurozónu. 

2.1.3 Eurozóna  

Eurozóna je geografická oblasť tých štátov Európskej únie, ktoré prijali za svoju menu euro. 

V dnešnej dobe ju tvorí uţ 16 európskych krajín. Na obrázku č. 4 ich môţeme vidieť graficky 

znázornené. 

 

Obrázok č. 4: Hospodárska a menová únia 

Zdroj: Ministerstvo financií Slovenskej republiky. Euromena [online]. 2007 [cit. 2010-04-18]. História hospodárskej 

a menovej únie. Dostupné z WWW: <http://www.euromena.sk/eurozona/9418s>. 

Eurozóna bola zaloţená 1. januára 1999, keď prvých 11 krajín Európskej únie, konkrétne 

Belgicko, Fínsko, Francúzsko, Írsko, Taliansko, Luxembursko, Nemecko, Holandsko, 

Portugalsko, Rakúsko a Španielsko, začali pouţívať euro v bezhotovostnej podobe. Týmto 

dátumom prebrala Európska centrálna banka od národných centrálnych bánk zodpovednosť nad 

menovou politikou. Postupne do eurozóny pribúdali ďalší členovia. Kaţdý štát, ktorý sa 

rozhodol vymeniť národnú menu za euro, mal určený vlastný prepočítací kurz, nazývaný tieţ 

konverzný kurz. 
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Od svojho vzniku bola eurozóna rozšírená doposiaľ štyrikrát. V tabuľke č. 4 sú zhrnuté 

konverzné kurzy všetkých piatich pristupujúcich krajín i s termínmi prijatia eura. 

Tabuľka č. 4: Konverzné kurzy pristupujúcich krajín voči euru a dátumy ich vstupu do 

eurozóny 

Zdroj: Finance [online]. 2009 [cit. 2010-04-18]. Kto sú členské krajiny eurozóny?. Dostupné z WWW: 

<http://www.finance.sk/eu-a-euro/informacie/eurozona/clenske-krajiny/>. 

Prvýkrát to bolo presne o dva roky, keď sa 1. januára 2001 k prvým jedenástim krajinám 

pripojilo Grécko. V tomto období sa ešte euro nepouţívalo v hotovostnej podobe. V roku 2000 

rozhodla Rada Európskej únie, ţe Grécko spĺňa podmienky pre prijatie. Významnou udalosťou 

v eurozóne bolo zavedenie hotovostných eurobankoviek a mincí do obehu. Začali sa pouţívať 

v dvanástich krajinách s celkovým počtom 308 miliónov obyvateľov. Od 1. mája 2004 vstúpilo 

do Európskej únie nových 10 členov, a to Česká republika, Estónsko, Cyprus, Lotyšsko, Litva, 

Maďarsko, Malta, Poľsko, Slovinsko a Slovensko. Stali sa tak krajinami s výnimkou. Zaviazali 

sa prijať euro v budúcnosti. 

Po Grécku sa stali členmi eurozóny ďalšie štyri štáty, ktoré vstúpili do Európskej únie naraz 

práve v tomto roku. Aţ po šiestich rokoch od pristúpenia Grécka sa jednému z nich podarilo 

splniť podmienky vstupu do eurozóny. Rozšírila sa tak o ďalšieho člena. Bolo ním Slovinsko, 

ktoré začalo euro ako svoje zákonné platidlo pouţívať od 1. januára 2007. Definitívne 

rozhodnutie o jeho začlenení padlo v júli 2006. Prechod na euro Slovinsko úspešne zakončilo 

dva týţdne po jeho zavedení, čo bolo presne v súlade s plánom. A teda od 15. januára 2007 sa 

v Slovinsku pouţíva iba euro.
28

 

Ďalšími pristupujúcimi boli v roku 2008 hneď dva štáty, a to Malta a Cyprus. Rada Európskej 

únie schválila obidvom štátom ţiadosť o zbavenie výnimky 10. júla 2007.
29

 Dve malé európske 

krajiny vymenili tak svoju národnú menu za euro 1. januára 2008. Prechod na euro prebehol 

hladko vďaka včasnému dodaniu eurobankoviek a euromincí kvalifikovaným tretím osobám. 
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Členská krajina 

eurozóny 

Pôvodná mena Dátum prijatia eura Konverzné kurzy 

Grécko grécka drachma 1. januára 2001 340,750 

Slovinsko slovinský toliar 1. januára 2007 239,640 

Cyprus cyperská libra 1. januára 2008 0,585274 

Malta maltská líra 1. januára 2008 0,4293 

Slovensko slovenská koruna 1. januára 2009 30,1260 
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Posledným pristupujúcim štátom je Slovensko. Podrobnejším popisom zavedenia eura na 

Slovensku sa budeme zaoberať v tretej kapitole. 

2.2 Proces pristúpenia k euru 

Na Madridskom summite Európskej rady v decembri roku 1995 sa rozhodlo, akým spôsobom 

bude organizovaný prechod na spoločnú menu. Na výber boli 3 moţnosti prechodu: 

 veľký tresk (big bang), 

 gradujúca vlna (mounting wave), 

 ţiadne prikazovanie a zakazovanie (no compulsion, no prohibition). 

Scenár veľkého tresku bol zaloţený na rýchlom zavedení eura v priebehu niekoľkých týţdňov. 

Boli tu však obavy z toho, ţe by mohol nastať obrovský chaos z toho dôvodu, ţe novú menu 

malo v pláne prijať príliš mnoho zúčastnených krajín. Začalo sa tým pádom dostávať viac do 

popredia gradualistické uvaţovanie. Proces prechodu by bol rozloţený do dlhšieho časového 

úseku. Tak ako koncept gradujúcej vlny, i spôsob ţiadneho prikazovania a zakazovania bol 

rozpracovaný do troch časových úsekov. 

Fáza A mala byť zahájená ešte pred oznámením prvých členských štátov menovej únie. V tejto 

fáze sa mala začať výroba eurových bankoviek a mincí a prispôsobiť národnú legislatívu 

európskej. Dĺţka prvej fázy bola odhadovaná na pribliţne jeden rok. Avšak uţ po ôsmych 

mesiacoch jej trvania, v máji roku 1998 boli oznámené zakladateľské členské štáty a začala sa 

tak ďalšia fáza. Fáza B bola určená na obdobie troch rokov. Počas tohto obdobia malo euro spolu 

s národnými menami obiehať v bezhotovostnej forme. Fáza C mala byť súbeţná so zahájením 

výmeny národného obeţiva za eurové. Bol na to vyhradený polročný časový úsek s duálnou 

cirkuláciou, počas ktorého by sa postupne národné peniaze vymieňali za eurá.
30

 

Rozdiel medzi prístupom gradujúcej vlny a ţiadneho prikazovania a zakazovania bol len 

v obsahu fázy B. Prvý z týchto prístupov predpokladal, ţe v tejto fáze sa aţ 90 % transakcií 

prevedie na euro.
31

 Na druhej strane scenár ţiadneho prikazovania a zakazovania chcel aby mal 

kaţdý slobodnú vôľu, v akej mene bude chcieť súkromný sektor vykonávať transakcie. Kaţdý 

z týchto dvoch scenárov mal svoje slabé i silné miesta. Nakoniec Európska rada na spomínanom 
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Madridskom summite rozhodla, ţe princíp ţiadneho prikazovania a zakazovania sa stane 

východiskom pre praktické konanie. V priebehu trojročnej skúšobnej lehoty ţiadny z členov 

eurozóny nevyjadril ľútosť nad stratou samostatnej menovej politiky. Spoločná menová politika 

si naopak získavala prirodzenú autoritu finančných trhov. 

Po ukončení skúšobnej lehoty bolo v roku 2002 v dvanástich štátoch zavedené do obehu 

hotovostné euro. Bolo vyrobených celkovo 14,25 miliárd bankoviek a 56 miliárd kusov mincí. 

Bola to doposiaľ najväčšia operácia s obeţivom na svete. Starostlivá príprava mala na svedomí 

neuveriteľne hladký priebeh tejto operácie. Sťahovanie národného platidla z obehu bolo sviţné. 

Povaha eurozóny nie je statická, ale stále sa rozširuje. Prijatie eura je krokom k uţšej 

hospodárskej integrácii s ostatnými členskými štátmi eurozóny. Všetky štáty Európskej únie sú 

zaviazané v budúcnosti, po splnení určených podmienok, prijať euro. Výnimku má dnes iba 

Dánsko a Spojené kráľovstvo. Podmienkou pre vstup sú hospodárske a právne kritériá. 

Hospodárske, nazývané tieţ konvergenčné kritériá, slúţia k dostatočnej príprave hospodárstva 

novej členskej krajiny na prijatie jednotnej meny a začlenenie do menového reţimu eurozóny. 

Právna konvergencia má zase zaistiť, aby bola vnútorná legislatíva, hlavne v menovej oblasti, 

zlučiteľná s ustanoveniami Zmluvy. Kaţdá krajina, pripravujúca sa na vstup do eurozóny, musí 

prijať vlastný scenár prechodu na euro. Podľa tohto scenára sa potom určuje rýchlosť stiahnutia 

národnej meny z obehu, správne prepočítanie a zobrazenie cien tovaru a dostatočné 

informovanie verejnosti. Niektoré krajiny vymieňajú bankovky a mince za eurové bez 

obmedzenia, iné iba po určitú dobu. V tabuľke č. 5 sú uvedené časové obmedzenia výmeny 

národných bankoviek a mincí za euro v štátoch eurozóny. 
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Tabuľka č. 5: Časové obmedzenia výmeny národného obeţiva za euro 

Krajina Výmena bankoviek Výmena mincí 

Belgicko bez obmedzenia do 31. decembra 2004 

Nemecko bez obmedzenia bez obmedzenia 

Írsko bez obmedzenia bez obmedzenia 

Grécko do 1. marca 2012 do 1. marca 2004 

Španielsko bez obmedzenia bez obmedzenia 

Francúzsko do 17.februára 2012 do 17. februára 2005 

Taliansko do 29. februára 2012 do 29. februára 2012 

Cyprus do 31. decembra 2017 do 31. decembra 2009 

Luxembursko bez obmedzenia do 31. decembra 2004 

Malta do 31. januára 2018 do 1. februára 2010 

Holandsko  do 1. januára 2032 do 1. januára 2007 

Rakúsko bez obmedzenia bez obmedzenia 

Portugalsko do 28. februára 2022 do 31. decembra 2002 

Slovinsko bez obmedzenia do 31. decembra 2016 

Slovensko bez obmedzenia do 31. decembra 2013 

Fínsko do 29. februára 2012 do 29. februára 2012 

Zdroj: Európska centrálna banka. Ecb [online]. 2009 [cit. 2010-04-18]. Výmena národných peňazí. Dostupné z 

WWW: <http://www.ecb.int/euro/exchange/html/index.sk.html>. 

2.2.1 Účasť na ERM II 

Tie krajiny Európskej únie, ktoré ešte nie sú členmi eurozóny, sa môţu zaradiť do mechanizmu 

výmenných kurzov ERM II (Exchange rate mechanism). ERM II bola zaloţená spolu so 

zavedením eura k 1. januáru 1999. Úlohou mechanizmu je zabrániť nadmerným fluktuáciám 

výmenných kurzov. Kurzová stabilita jednotlivých štátov Európskej únie je spoločným záujmom 

všetkých členov a zároveň jedným z povinných kritérií pre vstup do eurozóny. V rámci ERM II 

sú určené centrálna parita meny krajiny voči euru na šesť platných číslic a fluktuačné pásmo, 

ktoré je štandardne +/-15 %. O parite rozhodujú konsenzom Európska centrálna banka (ECB), 

ministri a guvernéri centrálnych bánk krajín v ERM II a ministri financií krajín eurozóny. 

Ţiadosť o zmenu parity môţe podať ktorákoľvek zúčastnená strana. O fluktuačnom pásme 

rozhodujú ECB a zúčastnená krajina. Celá procedúra je prísne dôverná.32
 Členstvo v ERM II nie 

je povinné, ale aby krajiny mohli prijať euro, musia sa zúčastňovať tohto mechanizmu po dobu 

najmenej dvoch rokov bez výrazného napätia a bez devalvácie. Estónsko a Litva sú členmi 
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ERM II s účinnosťou od 28. júna 2004. Litva sa do mechanizmu pridala dňa 2. mája 2005 

a Slovensko sa do ERM II pričlenilo 28. novembra 2005.
33

 

2.2.2 Konvergenčné kritériá
34

  

Maastrichtská zmluva z roku 1992 stanovila konvergenčné kritériá, nazývané tieţ maastrichtské. 

Ich splnenie je povinnosťou kaţdého štátu, aby mohol vstúpiť do eurozóny. Kritériá majú 

makroekonomický charakter. Majú prispievať k tvorbe stabilného ekonomického prostredia, 

ktoré vytvára podmienky pre dlhodobý hospodársky rast v krajinách uchádzajúcich sa o vstup. 

To umoţňuje bezpečný vstup nových krajín do tretej etapy HMÚ. 

Konvergenčné kritériá sú zamerané na vývoj cien, výmenných kurzov, dlhodobých úrokových 

mier a vývoj v rozpočtovej oblasti.  

1. Kritérium cenovej stability - znamená dosiahnutie vysokého stupňa cenovej stability zjavnej 

z miery inflácie, ktorá sa blíţi miere inflácie najviac troch členských štátov, ktoré dosiahli 

v oblasti cenovej stability najlepších výsledkov. Ďalej zmluva stanovuje, ţe pre splnenie tohto 

kritéria musí členský štát vykazovať dlhodobo udrţateľnú cenovú stabilitu a priemernú mieru 

inflácie meranú v priebehu jedného roku pred skúmaním, ktorá neprekračuje o viac ako 

1,5 percentného bodu mieru inflácie najviac troch členských štátov, ktoré v oblasti cenovej 

stability dosiahli najlepších výsledkov. Inflácia sa meria pomocou indexu spotrebiteľských cien 

na zrovnateľnom základe s prihliadnutím k rozdielnemu vymedzeniu pojmov v jednotlivých 

členských štátoch. Ak sa jedná o priemernú mieru inflácie meranú v priebehu jedného roka pred 

skúmaním, vypočíta sa ako prírastok posledného dostupného 12-mesačného priemeru 

harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien oproti predchádzajúcemu 12-mesačnému 

priemeru. 

2. Kritérium stability menového kurzu – toto kritérium zahrňuje podľa Zmluvy dodrţiavanie 

normálneho fluktuačného rozpätia stanoveného mechanizmom menových kurzov Európskeho 

menového systému po dobu aspoň dvoch rokov, bez toho aby došlo k devalvácii voči mene 

iného členského štátu. Takisto sa v Zmluve uvádza, ţe členský štát aspoň po dobu posledných 

dvoch rokov pred skúmaním dodrţoval fluktuačné rozpätie stanovené mechanizmom menových 
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kurzov Európskeho menového systému, bez toho aby bol menový kurz vystavený silným tlakom. 

Hlavne nesmie členský štát z vlastného podnetu devalvovať dvojstranný stredný kurz svojej 

meny voči mene ktoréhokoľvek iného členského štátu. 

3. Kritérium dlhodobých úrokových sadzieb – podľa zmluvy je toto kritérium definované ako 

stálosť konvergencie dosiahnutej členským štátom a jeho účasti v mechanizme menových kurzov 

Európskeho menového systému, ktorá sa odráţa v úrovniach dlhodobých úrokových sadzieb. 

Kritérium konvergencie úrokových sadzieb, znamená, ţe v priebehu jedného roka pred 

skúmaním priemerná priemerná dlhodobá nominálna úroková sadzba členského štátu 

neprekračovala o viac neţ 2 percentuálne body úrokovú sadzbu najviac troch členských štátov, 

ktoré dosiahli v oblasti cenovej stability najlepších výsledkov. Úrokové sadzby sa zisťujú na 

základe dlhodobých štátnych dlhopisov alebo zrovnateľných cenných papierov, s prihliadnutím 

k rozdielnemu vymedzeniu pojmov v jednotlivých členských štátoch. 

4. Kritérium udrţateľnosti verejných financií - poslednou podmienkou pre členstvo 

v eurozóne je nutný dlhodobo udrţateľný stav verejných financií zjavný zo stavu verejných 

rozpočtov nevykazujúcich nadmerný schodok. Toto rozpočtové kritérium znamená, ţe pomer 

plánovaného alebo skutočného schodku verejných financií k hrubému domácemu produktu 

nesmie prekročiť referenčnú hodnotu 3 % HDP, okrem prípadov kedy: 

 buď pomer podstatne a nepretrţite klesal a dosiahol úrovne, ktorá sa blíţi 

odporúčanej hodnote, 

 alebo by prekročenie odporúčanej hodnoty bolo len výnimočné a dočasné a pomer 

zostával blízko k odporúčanej hodnote. 

Taktieţ nesmie pomer verejného zadlţenia k HDP prekročiť odporúčanú hodnotu 60 % HDP, 

okrem prípadov, kedy sa pomer dostatočne zniţuje a blíţi sa uspokojivým tempom 

k odporúčanej hodnote. 

Na zasadaní Európskej rady 1. a 2. mája 1998 v Bruseli sa rozhodlo, ţe 11 členských zemí 

Európskej únie splnilo podmienky pre prijatie spoločnej meny. Vstup do tretej etapy sa netýkal 

Spojeného kráľovstva, Dánska, Švédska a Grécka. Nesplnenie konvergenčných kritérií sa však 

týkalo len Grécka. Spojené kráľovstvo a Dánsko si vyjednali výnimku a Švédsko do tretej etapy 

nevkročilo z dôvodu jeho neúčasti v ERM II a taktieţ kvôli nesúladu statusu švédskej centrálnej 

banky s ustanoveniami Zmluvy a Statusu ECB. 
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3. Vstup Slovenskej republiky do Európskej menovej únie 

Slovenská republika sa stala na začiatku roku 2009, ako prvý štát Višegrádskej štvorky, novým 

členom eurozóny. Týmto krokom sa počet krajín pouţívajúcich euro zvýšil na 16. Práve v tomto 

roku oslavovala eurozóna 10. výročie svojho vzniku. Euro sa tak stalo oficiálnou menou pre 

328,6 milióna obyvateľov Európskej únie. Spoločná európska mena nahradila slovenskú korunu. 

3.1 Jednotlivé kroky pri zavádzaní eura na Slovensku 

Prípravy na prijatie eura sa začali ešte predtým neţ Slovenská republika (SR) vstúpila do 

Európskej únie. Národná banka Slovenska (NBS) spolu s Ministerstvom financií SR vypracovala 

Stratégiu prijatia eura v SR. Schválená bola vládou 16. júla 2003.
35

 Vláda SR spolu s NBS 

zhodnotili, ţe Slovensko by malo prijať euro za svoje zákonné platidlo čo najskôr. Hneď ako sa 

mu podarí splniť Maastrichtské kritériá. 

3.1.1 Vstup do Európskej únie 

Slovensko sa stalo členom Európskej únie 1. mája 2004 spolu s ďalšími deviatimi krajinami. 

Všetky tieto štáty sa v prístupových zmluvách zaviazali prijať euro, keď splnia konvergenčné 

kritériá. Po vstupe do Európskej únie sa stali členmi Hospodárskej a menovej únie. Dostali však 

dočasnú výnimku z plnenia niektorých záväzkov, ktoré im ako členom menovej únie plynú. 

8. septembra 2004 schválila Vláda SR Konkretizáciu Stratégie prijatia eura v SR a rozhodla 

o vypracovaní Národného plánu zavedenia eura v SR. Za koordinátora procesu zavedenia eura 

v SR zvolila Ministerstvo financií SR.
36

 Súčasne splnomocnila ministra financií SR a guvernéra 

NBS, aby rokovali s orgánmi Európskej únie o vstupe do ERM II a tieţ o určení centrálnej parity 

výmenného kurzu slovenskej koruny voči euru. Ako najskorší moţný dátum zavedenia sa určil 1. 

január 2009.  

3.1.2 Výber motívu národných strán slovenských euromincí 

Uţ v roku 2004 bola Národnou bankou Slovenska vyhlásená verejná anonymná súťaţ na návrhy 

národných strán slovenských euromincí. Verejnosť na základe ankety vybrala 3 návrhy, ktoré 

budú niesť rubové strany mincí. Tromi víťaznými výtvarnými návrhmi boli dvojkríţ na trojvrší, 

Bratislavský hrad a tatranský vrch Kriváň. Obrázok č. 5 ukazuje, ţe dvojkríţ môţeme vidieť na 
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minciach s hodnotou 1€ a 2€. Bratislavský hrad sa vyníma na minciach s hodnotou 50, 20, a 10 

centov. A vrch Kriváň sa zase dostal na mince s hodnotou 5, 2, a 1 cent. 

  

                
                   

 

Obrázok č. 5: Národné strany slovenských euromincí 

Zdroj: Národná banka Slovenska. Nbs [online]. 2008 [cit. 2010-04-18]. Slovenské strany eurových mincí. Dostupné 

z WWW: <http://www.nbs.sk/sk/o-narodnej-banke/zoznam-fotogalerii/fotogaleria/_slovenske-strany-eurovych-

minci>. 

3.1.3 Účasť Slovenska na ERM II 

V roku 2005 nasledoval ďalší krok Slovenska na ceste k euru. 28. novembra 2005 vstúpila SR do 

Mechanizmu výmenných kurzov ERM II. Zmyslom účasti v tomto mechanizme bola príprava 

Slovenska na efektívne fungovanie v menovej únii. Centrálna parita slovenskej koruny voči euru 

bola stanovená na úrovni 1 euro = 38,4550 Sk. Koruna sa mohla pohybovať v rozmedzí +-15 % 

okolo tejto hodnoty. Tento stav trval do roku 2007. SR poţiadala o revalváciu centrálnej parity 

slovenskej koruny s účinnosťou od 19. marca 2007. Centrálna parita kurzu sa zmenila na úroveň 

1 euro = 35,4424 Sk a koruna vyuţívala rovnaké fluktuačné pásmo +-15 %. SR mala povinnosť, 

tak ako všetky pristupujúce štáty, dosiahnuť počas obdobia v ERM II udrţateľnú konvergenciu. 

Aţ po splnení tejto povinnosti mohli Európska komisia a ECB vydať pozitívne hodnotenie. Po 

jeho vydaní smie Rada Európskej únie v zloţení hláv štátov a vlád na návrh Komisie 

kvalifikovanou väčšinou prijať rozhodnutie o zrušení výnimky pre Slovensko a následne môţe 

byť prijaté do eurozóny. 

Slovensko muselo prejsť počas svojej prípravy na euro štrukturálnymi reformami. Reformy boli 

dôleţité pre ďalšie posilnenie flexibility hospodárstva a zníţenie nezamestnanosti. Postupne sa 

2 eurá    1 euro 50 centov

  

20 centov 

10 centov 5 centov 2 centy         1 cent 
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mala dostávať na národnej úrovni do popredia fiškálna politika, ktorá má potom spolu 

s ostatnými politikami a politikou nezávislej ECB, vyplniť priestor národnej menovej politiky. 

Fiškálna politika mala teda za úlohu po vstupe do eurozóny nahradiť menovú politiku NBS.
37

 

V roku 2007 sa vo všetkých sektoroch výrazne stupňovali činnosti s cieľom dobre pripraviť 

obyvateľstvo, verejnú správu i súkromný podnikateľský sektor po administratívnej, technickej a 

organizačnej stránke na bezproblémové zavedenie eura k 1. januáru 2009. V auguste roku 2007 

vznikol nový orgán – Eurovýbor. Výbor sa zameriaval predovšetkým na makroekonomické 

aspekty v procese prijímania eura. Mal veľké právomoci vo veciach únie voči vláde, to znamená 

hlavne na plnenie konvergenčných kritérií. Členmi výboru boli minister financií, guvernér NBS, 

štátni tajomníci MF SR, viceguvernér NBS a hlavní ekonómovia oboch inštitúcií. Keď SR 

splnila maastrichtské kritériá, bola oficiálna činnosť Eurovýboru ukončená. Najvyšším orgánom 

pri príprave na zavedenie eura bol Národný koordinačný výbor pre zavedenie eura. Takisto sa 

zaoberal maastrichtskými kritériami a aktualizovaním Národného plánu zavedenia eura v SR. 

3.1.4 Komunikačná stratégia o zavedení eura v SR 

Komunikačná stratégia bola vypracovaná pre dostatočný prísun informácií o celom procese 

prijatia novej meny euro. Bola schválená Vládou SR v druhom polroku 2007 a sumarizovala 

plánované komunikačné aktivity ohľadne zavedenia eura.
38

 Komunikačné aktivity mal na 

starosti bol Pracovný výbor pre komunikáciu pod vedením NBS. V dokumente Komunikačná 

stratégia je popísaná informačná kampaň, ktorej cieľom je vhodnou formou, včas a v dostatočnej 

miere informovať občanov Slovenska o prechode na euro. Kampaň informovala o konverznom 

kurze, spôsobe výmeny hotovosti, duálnom obehu, vzhľade a ochranných prvkoch eurových 

bankoviek a mincí a taktieţ poskytovala dôleţité informácie o ochrane spotrebiteľov pred 

neodôvodneným zvyšovaním cien. Informačná kampaň sa zameriavala na to, aby sa informácie 

dostali k čo najväčšej skupine obyvateľstva. Kampaň bola určená širokej verejnosti, avšak 

zvýšenú pozornosť venovala citlivejším skupinám ako sú dôchodcovia, deti alebo postihnuté 

osoby. Vo väčšej miere sa venovala i ţivnostníkom, malým a stredným podnikom v ekonomicky 

slabších oblastiach Slovenska. Vyuţívala k tomu rôzne informačné kanály. Boli to hlavne 

televízia, rozhlas, tlač i internet. Do domácností boli rozosielané informačné letáky a kaţdá 

domácnosť získala eurokalkulačku a 2 konverzné karty, na ktorých boli prepočítané niektoré 
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okrúhle sumy z korún na eurá. Eurokalkulačka slúţi na rýchle prepočítanie sumy v korunách na 

eurá a opačne. Bola sprevádzkovaná i špeciálna internetová stránka – www.euromena.sk, kde 

môţu občania nájsť všetky informácie týkajúce sa eura. Taktieţ bola zriadená bezplatná 

telefónna linka, za účelom zodpovedania otázok týkajúcich sa eura. Informácie o eure sú 

prístupné i na DVD, CD, vonkajších reklamách, plagátoch a broţúrach. 

3.1.5 Splnenie konvergenčných kritérií
39

 

ECB zverejnila 7. mája 2008 Konvergenčnú správu. Hodnotila v nej hospodársku a právnu 

konvergenciu desiatich štátov Európskej únie: Bulharska, Českej republiky, Estónska, Lotyšska, 

Litvy, Maďarska, Poľska, Rumunska, Slovenska a Švédska. Na základe tohto hodnotenia sa 

ukázalo, ţe niektoré štáty dosiahli pokrok v oblasti hospodárskej konvergencie, v iných zase 

nastali váţne problémy, hlavne čo sa týka rastúcej inflácie. 

V Konvergenčnej správe 2008 bolo Slovensko hodnotené podrobnejšie ako iné štáty. Dôvodom 

bola ţiadosť SR o hodnotenie v apríli roku 2008. Tento krok podnikla SR kvôli úsiliu dodrţať 

termín prijatia eura 1. január 2009. 

Hodnotenie SR v Konvergenčnej správe 2008 bolo nasledovné: 

1. Kritérium cenovej stability – hodnota inflácie Harmonizovaného indexu spotrebiteľských 

cien dosiahla za 12 mesiacov, teda od apríla roku 2007 do marca roku 2008, hodnotu 2,2 %. Táto 

hodnota je výrazne niţšia ako referenčná hodnota, ktorá bola na úrovni 3,2 %. 

2. Kritérium udrţateľnosti verejných financií – rozpočtový deficit dosiahol v roku 2007 

výšku 2,2 % HDP, nakoľko referenčná hodnota bola 3 %. Pomer verejného zadlţenia v tom 

istom roku klesol na hodnotu 29,4 % HDP, takţe bol nízko pod hranicou referenčnej hodnoty 

60 %. 

3. Kritérium stability menového kurzu – predtým ako si SR vyţiadala hodnotenie, splnila 

podmienku viac ako dvojročného členstva na mechanizme ERM II. Počas svojej účasti na 

ERM II nevybočila slovenská koruna z povoleného fluktuačného pásma. V priebehu 

referenčného obdobia bola centrálna parita slovenskej koruny revalvovaná o 8,5 %, teda 

z pôvodnej hodnoty 38,4550 koruny za euro na hodnotu 35,4424 za euro s účinnosťou od 19. 

marca 2007. Dôvodom revalvácie bolo zhodnocovanie slovenskej koruny voči euru. S korunou 
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sa naďalej stabilne obchodovalo a začiatkom mája 2007 prekročila kurz centrálnej parity asi 

o 9 %. 

4. Kritérium dlhodobých úrokových sadzieb – priemerná úroveň dlhodobých úrokových 

sadzieb sa v referenčnom období od apríla 2007 do marca 2008 nachádzala pod referenčnou 

hodnotou 6,5 %, na hodnote 4,5 %. Tento vývoj korešpondoval s vývojom dlhodobých 

úrokových mier v eurozóne. 

SR teda splnila kritériá vo všetkých oblastiach. Na základe toho, Európska komisia mohla 

potvrdiť, ţe Slovensko dosiahlo vysoký stupeň udrţateľnej hospodárskej konvergencie. Týmto 

vyjadrila súhlas s pripravenosťou Slovenska na prijatie eura. Vydaním Konvergenčnej správy si 

ECB splnila povinnosť vypracovávať aspoň raz za dva roky, alebo na poţiadanie členského štátu 

Európskej únie, správu o konvergencii. 

3.1.6 Posledné prípravy pred zavedením eura  

Viacročná príprava Slovenska na euro vrcholila v roku 2008. Stále sa zvyšoval potenciál 

slovenskej ekonomiky. Tento stav sa premietol i do posilnenia kurzu slovenskej koruny. Preto 

SR znovu poţiadala o zmenu centrálnej parity. Následne ku dňu 29. mája 2008 centrálna parita 

revalvovala zo svojej pôvodnej hodnoty 35,4424 na hodnotu 30,1260 slovenských korún za euro.  

V tom istom mesiaci odsúhlasil prijatie SR do eurozóny i Európsky parlament. Súhlas s prijatím 

vyjadrila i Európska rada. Na summite Európskej rady v Bruseli potvrdili 19. júna 2008 

predsedovia vlád a prezidenti krajín Európskej únie, ţe Slovensko splnilo všetky povinnosti a je 

pripravené na vstup do eurozóny. Konečným krokom bolo ešte určenie konverzného kurzu. Je to 

pevný kurz, za ktorý sa budú slovenské koruny meniť za euro. Rozhodla o ňom 8. júla 2008 

Rada ministrov financií členských štátov EÚ. Konverzný kurz bol určený na 30,1260 korún za 

jedno euro. Bola to hodnota centrálnej parity platnej od mája 2008. 

Postupnosť jednotlivých krokov bola presne dodrţaná podľa harmonogramu a nevyskytli sa 

počas tohto roka ţiadne závaţné problémy. Od 24. augusta 2009 museli byť všetky ceny 

zobrazené tak v slovenských korunách i v eurách. Ceny sa pri prepočítavaní zaokrúhľovali na 2 

desatinné miesta na najbliţší eurocent. Pričom konverzný kurz sa nesmel skracovať ani 

zaokrúhľovať. Dvojité údaje na cenách museli byť uvedené i na konečných sumách 

pokladničných bločkov. Kontrolu nad duálnym zobrazovaním cien, uvádzaním 

a zaokrúhľovaním cien vykonávala Slovenská obchodná inšpekcia. 
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V rámci príprav na euro bolo na Slovensku schválených viac ako 200 zákonov, 26 nariadení 

vlády a viacero vyhlášok, výnosov a opatrení NBS a ústredných orgánov štátnej správy. Náročná 

bola hlavne príprava na hotovostný peňaţný obeh a bezhotovostný platobný styk. Čo sa týka 

hotovostného platobného styku, muselo sa zabezpečiť predzásobenie eurovou hotovosťou. 

Predzásobenie začalo 6. septembra 2008 a trvalo do 29. decembra. SR ako prvá razila nové 

eurové mince na svojom vlastnom území, a to v Mincovni Kremnica, š. p. Eurobankovky si ale 

Slovensko poţičalo od Rakúskej centrálnej banky.. Eurobankovkami sa začalo predzásobovať 

o čosi neskôr ako mincami, a to 7. októbra. 2008. Koniec procesu predzásobenia bankovkami 

skončil spolu s mincami 29. decembra. Komerčným bankám boli rozoslané mince v hodnote 98 

mil. €  a bankovky v hodnote 950,9 mil. €.
40

 Muselo sa tieţ začať so sťahovaním pôvodného 

korunového obeţiva a ničiť prebytočné zásoby slovenských bankoviek a mincí. Prostredníctvom 

NBS, bánk a Slovenskej pošty boli k dispozícii na predaj štartovacie balíčky s euromincami 

v hodnote 16,6 €. Predávali sa od 1. do 31. decembra 2008. Balíčky sa stretli s veľkým 

úspechom, pretoţe počas tohto obdobia sa všetky vypredali. 

NBS zohrala pri procese zavedenia eura dôleţitú úlohu. Bolo potrebné pripraviť sa na výkon 

spoločnej menovej politiky. NBS mala povinnosť kontrolovať pri príprave bankové a finančné 

inštitúcie. Pripravovala rôzne semináre a vzdelávala bankových a iných pracovníkov v oblasti 

eura. 

3.2 Prvý rok fungovania eura na Slovensku 

1. januára 2009 sa Slovensko stalo oficiálne šestnástou krajinou eurozóny. Od tohto dňa sa euro 

stalo zákonným platidlom na území SR. Nová mena bola zavedená do hotovostného 

i bezhotovostného obehu. 

3.2.1 Scenár Veľkého tresku 

Zavedenie prebehlo podľa scenára Veľkého tresku. To znamená bez prechodného obdobia, 

v ktorom by sa euro pouţívalo len v bezhotovostnej podobe. Do poslednej sekundy roku 2008 

platila národná mena a od prvej sekundy roku 2009 uţ platí mena euro. V duálnom zobrazovaní 

cien sa pokračovalo i po zavedení eura. Táto povinnosť trvala do konca roka 2009, avšak hlavná 

bola cena v eurách a cena v korunách mala uţ len informatívny charakter. V roku 2010 

zobrazujú obchodníci dvojité ceny uţ len dobrovoľne. 
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3.2.2 Duálny obeh 

Krátky duálny obeh oboch mien prebiehal do 16. januára 2009, kedy sa dalo v hotovosti platiť 

tak slovenskými korunami, ako eurami. Vydávané však uţ boli len eurá. Tým sa slovenská 

koruna postupne sťahovala z obehu. Od 17. januára 2009 sa dá platiť výlučne eurami. V prvých 

dvanástich štátoch eurozóny bolo prechodné obdobie duálneho obehu aţ dvojmesačné. Z ich 

skúseností sa však ukázalo, ţe toto obdobie je príliš dlhé a pre duálny obeh postačujú dva týţdne. 

V bezhotovostnom platobnom styku sa hneď od 1. januára 2009 pouţívalo výlučne euro. 

3.2.3 Výmena bankoviek a mincí 

Výmena slovenských bankoviek a mincí prebiehala, poprípade stále prebieha na pobočkách 

obchodných bánk a v NBS. Presné termíny výmeny slovenských bankoviek a mincí za euro sú 

uvedené v tabuľke č. 6. 

Tabuľka č. 6: Termíny výmeny slovenských bankoviek a mincí za euro 

 Obchodné banky NBS 

mince do 30. júna 2009 do 31. decembra 2013 

bankovky  do 31. decembra 2009 bez časového obmedzenia 

pamätné mince do 30. júna 2009 bez časového obmedzenia 
Zdroj: Ministersrvo financií SR. Euromena [online]. 2007 [cit. 2010-04-18]. Výmena bankoviek a mincí po 

skončení duálneho obehu. Dostupné z WWW: <http://www.euromena.sk/vymena-hotovosti/9427s>. 

Najlepším spôsobom, ako premeniť staré obeţivo za eurá, bolo uloţiť si peniaze v banke. Tam sa 

po 1. januári 2009 automaticky previedli na eurá. Občania uloţením prebytočnej hotovosti do 

bánk pred zavedením eura tak napomohli hladkému prechodu na novú menu. 

3.2.4 Etický kódex pre zavedenie eura
41

 

Zavedenie eura je veľkou zmenou, na ktorú sa bolo treba dostatočne vo všetkých smeroch 

pripraviť. Je veľmi potrebné deklarovať zodpovednosť a transparentnosť procesu zavedenia eura 

a u občanov, podnikateľov i verejných inštitúcií vzbudiť dôveru. Bol preto vytvorený 

v spolupráci splnomocnenca vlády SR a Podnikateľskej aliancie Slovenska. K dokumentu sa 

mohli dobrovoľne pripojiť podnikateľské subjekty. Všetky subjekty, ktoré prijali Etický kódex 

pre zavedenia eura, si mohli na viditeľnom mieste umiestniť logo Etického kódexu. Toto logo 

vyobrazuje obrázok č. 6. 
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 Spracované podľa: Ministersrvo financií SR. Euromena [online]. 2007 [cit. 2010-04-18]. Etický kódex. Dostupné 

z WWW: < http://www.euromena.sk/eticky-kodex/1570s >. 



40 
 

 

Obrázok č. 6: Logo signatárov etického kódexu 

Zdroj: Ministersrvo financií SR. Euromena [online]. 2007 [cit. 2010-04-18]. Etický kódex. Dostupné z WWW: < 
http://www.euromena.sk/eticky-kodex/1570s >. 

Signatári Etického kódexu pre zavedenie eura prehlásili, ţe:  

 si váţia hodnoty ako je čestnosť, spravodlivosť, principiálnosť, rovnosť, transparentnosť 

a spolupatričnosť; 

 dodrţiavanie zákonov je pre nich samozrejmosťou; 

 si ctia pravidlá etického správania, ktoré sú pre nich základnými princípmi pri 

kaţdodennej, či uţ podnikateľskej alebo inej činnosti; 

 veria, ţe úspešná implementácia meny euro napomôţe rýchlejšiemu rastu slovenského 

hospodárstva a zlepšovaniu konkurencieschopnosti. 

Kvôli tomu, aby bol prechod na euro pre zákazníkov jednoduchší, signatári sa zaviazali ţe: 

 nezneuţijú proces zavedenia eura na neodôvodnenie zdraţovanie ich výrobkov 

a sluţieb; 

 budú pôsobiť smerom k dodávateľom a zákazníkom, aby konali rovnako a tieţ 

nevyuţívali zavedenie eura na cenové pohyby; 

 zavedú duálne oceňovanie v čo najkratšom čase od uvedenia konverzného kurzu; 

 budú vykonávať prepočítavanie na euro dôkladne a presne; 

 budú na predajných miestach viditeľne zobrazovať fixný výmenný kurz; 

 zapoja sa do neformálnych vzdelávacích aktivít, v ktorých budú občanom vysvetlené 

zmeny vyvolané zavedením eura; 

 v marketingových materiáloch budú uvádzať ceny v korunách i eurách a taktieţ 

konverzný kurz; 

 zabezpečia pre svoje obchodné prevádzky dostatočným objemom hotovosti v euro. 
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3.3 Vývoj slovenskej ekonomiky v roku 2009 

Prijatie novej meny bolo veľkým prelomom, ktorý sa odrazil i na vývoji slovenskej ekonomiky. 

Na ekonomiku Slovenska v roku 2009 mala určite vplyv i pretrvávajúca finančná kríza. Euro 

však do určitej miery stlmilo dopady krízy na ekonomiku SR.  

3.3.1 Inflácia 

Slovensko, rovnako ako iné pristupujúce krajiny, vynakladalo úsilie, aby sa po prechode na novú 

menu zabránilo neodôvodnenému zvyšovaniu cien. Bolo to zakotvené i v generálnom zákone, 

niektorých ďalších predpisoch a v Etickom kódexe. Vývoj inflácie na Slovensku pred zavedením 

eura bol ovplyvnený vývojom externého ekonomického prostredia. V roku 2008 dosiahla 

hodnotu 3,9 %, čím rástli aj obavy občanov zo zvyšovania cien. Obavy však neboli 

opodstatnené, pretoţe v roku 2008, teda tesne pred zavedením eura, mala inflácia klesajúcu 

tendenciu. Spomalenie dosiahla i po zavedení novej meny v roku 2009. Celkový vývoj inflácie 

v roku 2009 sa dá teda hodnotiť pozitívne. Pri prepočítavaní niektorých cien zboţí a sluţieb na 

novú menu môţe prísť k ich nárastu. Jedná sa o tzv. changeover efekt. Bol spozorovaný v kaţdej 

krajine zavádzajúcej euro. V roku 2002 bol odhad tohto vplyvu na zvýšenie inflácie v prvých 

dvanástich štátoch na úrovni 0,09 aţ 0,28 %. V Slovinsku to bolo 0,3 % a na Malte a Cypre na 

úrovni 0,2 aţ 0,3 %. Vývoj inflácie na Slovensku budeme podrobne analyzovať v kaţdom 

štvrťroku 2009. 

1. štvrťrok 2009 – inflácia meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien (HICP) 

dosiahla úroveň 0,3 % a medziročné tempo rastu sa spomalilo na 2,7 % ( z 3,5 % v decembri 

2008). Vývoj inflácie v prvom mesiaci existencie novej meny teda nezaznamenal nárast 

odlišujúci sa od dlhodobých trendov. Dokonca medzimesačný nárast HICP v januári 2009 bol 

najniţším januárovým nárastom v histórii SR. Avšak k zvyšovaniu cien niektorých poloţiek 

zboţí a sluţieb predsa len prišlo. Obdobím pre analýzu vplyvu changeover efektu na ceny je 

prvý mesiac po zavedení novej meny, kedy sa ceny prepočítavajú. Na tejto analýze sa podielali 

NBS, Ministerstvo financií SR a Štatistický úrad SR. Pri analyzovaní sa však brali do úvahy len 

ceny tých poloţiek, u ktorých prišlo k zvyšovaniu. NBS zhodnotila, ţe vplyv zavedenia eura na 

celkovú infláciu HICP dosahoval 0,15 %, ako stred intervalu 0,12 aţ 0,19 % pri pouţití najvyššej 

a najniţšej hodnoty získaných z rôznych metód merania.
42

 Táto hodnota je porovnateľná 

s odhadmi vplyvu zavedenia eura aj v ostatných krajinách eurozóny. Vplyvom zaokrúhľovania 
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došlo i k zníţeniu niektorých cien, napr. to bolo u potravín či poplatkov štátu. Ak by sa do 

analýzy započítavali i tieto ceny, mohol by byť changeover efekt v SR minimálny.  

2. štvrťrok – miera inflácie mala klesajúcu tendenciu i v druhom štvrťroku. V máji dosiahla 

úroveň iba 1,1 %.
43

 Niektoré ceny, napr. potravín, hotelov a reštaurácií, sa vyvíjali dokonca 

lepšie ako očakávanie Ministerstva financií SR a NBS. Pod dobrý výsledok sa podpísali hlavne 

dva faktory: 

 ekonomická kríza – obchodníci sa obávajú straty zákazníka a preto sa vyhýbajú 

špekulatívnym praktikám. Dokonca ponúkajú zľavy a akcie, aby motivovali 

zákazníka ku kúpe. Ekonomická kríza má tým pádom pozitívny vplyv na 

spotrebiteľské ceny, nielen na Slovensku, ale i v iných krajinách. 

 opatrenia vlády Vlády SR na zabránenie neodôvodneného rastu cien – Vláda SR 

pouţila nástroje tlmiace nárast cien, aby zabránila naplneniu negatívnych 

očakávaní z neodôvodneného očakávania cien. 

3. štvrťrok – s odstupom prvých mesiacov bolo moţné urobiť presnejšie vyhodnotenie reakcie 

cien na novú menu. Na Slovensku bol zaznamenaný neustály pokles inflácie. V auguste 2009 

klesla medziročná miera inflácie aţ na hodnotu 0,5 %.
44

 Ceny nemohli byť zvýšené z titulu 

oslabenia konkurencieschopnosti slovenských podnikateľov, na pozadí ktorého stála depreciácia 

mien okolitých krajín. Z tohto dôvodu bol vplyv zavedenia eura na ceny oveľa miernejší. Na 

konci tretieho štvrťroku uţ medziročná miera inflácie predstavovala 0,0 %. 

4. štvrťrok – na začiatku štvrtého štvrťroku medziročná miera inflácie spomalila o 0,1 %. Tento 

vývoj bol spôsobený spomalením dynamiky cien energií, potravín a cien sluţieb. Kvôli zníţeniu 

cien energií a nerastných surovín došlo k poklesu v rámci cien priemyselných výrobcov. Ani na 

konci roku 2009 sa inflácia nezmenila a zostala na úrovni 0,0 %. Slovensko malo najniţšiu 

infláciu vo svojej histórii. Na konci prvého roku pouţívania eura sa dalo teda skonštatovať, ţe 

priemerná ročná miera inflácie HICP dosiahla iba 0,9 %.
45
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Vývoj inflácie v priebehu všetkých mesiacov roku 2009 je zobrazený na obrázku č. 7.

Obrázok č. 7: Medziročná inflácia HICP za rok 2009 

Zdroj: Vlastné spracovanie – údaje čerpané z: Finance [online]. 2010 [cit. 2010-04-18]. Medziročná inflácia. 

Dostupné z WWW: <http://www.finance.sk/hospodarstvo/ceny-a-inflacia/medzirocna-inflacia/>. 

3.3.2 Hrubý domáci produkt (HDP) 

1. štvrťrok – uţ v poslednom štvrťroku 2008 sa ekonomický rast na Slovensku v dôsledku 

ekonomickej krízy spomalil. Celoročný výsledok rastu HDP sa zníţil na 6,4 %. Vývoj HDP bol 

ovplyvnený klesajúcim globálnym dopytom, ktorý vyústil do poklesu zahraničného a následne 

i domáceho dopytu. V 1. štvrťroku medziročne poklesol o 5,6 % v stálych cenách. 

Z produkčného hľadiska súvisel vývoj HDP s poklesom pridanej hodnoty najmä v priemysle, 

obchode, stavebníctve a pôdohospodárstve. Samozrejme mal vplyv na vývoj reálnej ekonomiky 

prepad svetovej ekonomiky. Nominálny objem vytvoreného HDP v 1. štvrťroku bol 14,6 mld. €. 

Čo predstavovalo o 6,1 % menej ako v rovnakom období pred rokom. Z toho vyplýva, ţe HDP 

poklesol oproti 4. štvrťroku 2008 aţ o 11,4 %.
46

  

2. štvrťrok – Indikátor ekonomického sentimentu však na začiatku druhého štvrťroku naďalej 

klesal. HDP v stálych cenách poklesol v tomto období medziročne o 5,3 %. I keď index 

priemyselnej produkcie sa v máji medziročne spomalil svoj pokles a zmiernil sa i prepad 

v stavebnej produkcii, objem priemyselnej produkcie stále nízky. V tomto čase sa však uţ začali 

objavovať lepšie očakávania. 
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3. štvrťrok – V treťom štvrťroku poklesol HDP v stálych cenách medziročne o 4,8 %. 

Ekonomická aktivita sa postupne začala zvyšovať, čo neznamenalo zvýšenie aktivity, ale skôr 

obnovu. Medzikvartálne však ekonomika dosiahla sezónne nárast o 1,6 %
47

, čo znamená ţe 

pravdepodobne bolo lokálne dno dosiahnuté v 1. štvrťroku 2009. 

4. štvrťrok – Rastúci zahraničný dopyt spôsobil zvýšenie indexu priemyselnej produkcie. 

Medziročný pokles HDP v stálych cenách bol na hodnote 2,7 %. Produkcia vzrástla však len 

mierne. Indikátory ekonomického vývoja naznačovali stále zlepšovanie situácie. 

Na obrázku č. 8 sa dá sledovať postupný trend vývoja HDP za všetky štyri štvrťroky 2009.  

 

Obrázok č. 8: HDP v stálych cenách v roku 2009 

Zdroj: Vlastné spracovanie – údaje čerpané z: Štatistický úrad SR. Portal.statistics [online]. 2010 [cit. 2010-04-18]. 

Štvrťročné údaje HDP v roku 2009 v stálych cenách predchádzajúceho . Dostupné z WWW: 

<http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=17675>. 

3.3.3 Kurzová stabilita 

V čase stanovenia konverzného kurzu slovenskej koruny k euru sa začali prejavovať dopady 

finančnej a ekonomickej krízy. Situácia vo svetovej ekonomike sa výrazne zhoršila. Menové 

kurzy okolitých krajín reagovali na tieto okolnosti oslabením kurzov. Zlepšilo to síce ich 

nákladovú konkurencieschopnosť, no na druhej strane vyššie dovozné náklady stupňovali 

inflačné tlaky. Slovensko si udrţalo kurz koruny aţ do zavedenia eura blízko úrovne 
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konverzného kurzu. Stabilná spoločná mena zvyšuje celkovú ekonomickú stabilitu SR a vytvára 

priaznivé podmienky pre dlhodobé podnikateľské rozhodnutia. Garancia stabilného vývoja kurzu 

je signálom pre investorov, pretoţe môţu lepšie predpovedať i vývoj v obchodných vzťahoch. 

3.3.4 Nezamestnanosť 

Zvýšenie nezamestnanosti na Slovensku v roku 2009 má na svedomí skôr vplyv finančnej 

a ekonomickej krízy ako zavedenie eura. Miera nezamestnanosti počas roka 2009 neustále rástla. 

Rast nezamestnanosti bol tlmený rôznymi schémami skracovania pracovného času 

a obmedzovaním prepúšťania. V decembri 2009 bolo na Slovensku nezamestnaných okolo 

369 000 ľudí. 

Obrázok č. 9: Nezamestnanosť v SR v roku 2009 

Zdroj: Vlastné spracovanie, údaje čerpané z: Štatistický úrad SR. Portal.statistics [online]. 2010 [cit. 2010-04-18]. 

Nezamestnanosť podľa Výberového zisťovania pracovných síl v roku 2009 . Dostupné z WWW: < 

http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=17682>. 

3.3.5 Priemerná mesačná mzda 

V prvom štvrťroku 2009 priemerná mesačná mzda vzrástla na 710,45 €. Oproti poslednému 

štvrťroku 2008 zaznamenala mierne zvýšenie o 0,1 percentného bodu. Toto zvýšenie však mohlo 

byť spôsobené vyplácaním odstupného. Ako môţeme vidieť na obrázku č. 10, počas celého roka 

2009 mala priemerná mesačná mzda prevaţne stúpajúcu tendenciu i keď rástla nezamestnanosť. 

Dôvodom tohto paradoxu môţe byť i to, ţe firmám na rovnakú prácu stačí menej ľudí. Boli 

prepúšťaní hlavne menej kvalifikovaní ľudia s niţšími platmi. Tým pádom sa platový priemer 

zvýšil. Zavedenie spoločnej meny ale nemalo bezprostredný vplyv na zvýšenie miezd. 

Z dlhodobého hľadiska by malo priniesť zvýšenie ţivotnej úrovne a zbliţovanie cenovej hladiny 

s hladinami produktívnejších krajín. 

1. štvrťrok 2. štvrťrok 3. štvrťrok 4. štvrťrok 
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Obrázok č. 10: Vývoj priemernej mesačnej mzdy v roku 2009 

Zdroj: Vlastné spracovanie, údaje čerpané z: Štatistický úrad SR. Portal.statistics [online]. 2010 [cit. 2010-04-18]. 

Priemerná mesačná mzda podľa odvetví v roku 2009. Dostupné z WWW:  

<http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=17684>. 
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4. Vlastné zhodnotenie prijatia eura na Slovensku 

Pred zavedením eura na Slovensku sa predpokladalo, ţe euro prinesie mnoho výhod, ktoré 

značne prevýšia nevýhody. Existovali veľké očakávania z eliminácie transakčných nákladov, či 

zníţenia kurzového rizika, ktorému boli vystavené slovenské subjekty. Sú to priame výhody, 

ktoré sa dali pozorovať v krátkodobom horizonte po zavedení novej meny. V dlhšom časovom 

období by mali vyvolať i nepriame prínosy pre SR, ako je prílev priamych zahraničných 

investícií a s tým spojený nárast zahraničného obchodu SR. V konečnom dôsledku sa teda 

predpokladal rast HDP a ţivotnej úrovne. 

Na druhej strane však rástli i obavy z prijatia spoločnej európskej meny, a to najmä u občanov. 

Hlavne pre starších ľudí bolo problematické zvykať si na novú menu. Mladšia generácia vnímala 

túto skutočnosť oveľa pozitívnejšie. Prijatie eura povaţovala za ďalší krok v hospodárskom 

a politickom napredovaní Slovenska. Týkalo sa to najmä vzdelanejších ľudí, ktorí často cestujú 

do zahraničia. Hlavnými príčinami obáv u obyvateľov bolo narábanie s novou menou pri 

hotovostných platbách a moţné zvyšovanie cien. Dôsledná informačná kampaň, prebiehajúca na 

Slovensku v roku 2008, však poskytla v dostatočnej miere odpovede na všetky otázky týkajúce 

sa eura. Z viacerých zdrojov sa občania mohli dozvedieť o vzhľade eurových bankoviek a mincí, 

o krajinách, v ktorých môţu platiť eurom, či o termínoch výmeny slovenských korún za eurá. 

Strach z inflácie bol tieţ neopodstatnený. K zvyšovaniu cien v období po prijatí eura prišlo len 

u niektorých poloţiek zboţí a sluţieb. 

Dnes, po vyše pätnástich mesiacoch pouţívania jednotnej európskej meny, sa dá skonštatovať, ţe 

euro sa stalo súčasťou beţného ţivota na Slovensku. I keď väčšina občanov stále pri nákupoch, 

po skončení duálneho zobrazovania cien, prepočítava sumy v eurách na koruny. V starej mene 

neporovnávajú ceny beţne kupovaného zboţí, ale prevaţne len väčších investícií. Predsudky 

voči euru sa teda postupom času začali strácať. Obyvatelia najčastejšie prejavujú svoje nadšenie 

z prijatia eura pri ceste do zahraničia. Je omnoho komfortnešie, ak si nemusia zamieňať peniaze. 

Značnej časti obyvateľstva ale stále prekáţa veľké mnoţstvo euromincí v peňaţenke. Je to 

spôsobené tým, ţe korunových mincí bolo len 5 a eurových je aţ 8. Euromince majú tieţ vyššiu 

hodnotu. 

Hodnotiť celkový dopad zavedenia eura na slovenskú ekonomiku je ale stále príliš skoro. Euro 

ešte neprinieslo všetky očakávané výhody. Spôsobila to globálna ekonomická kríza, ktorá mnohé 

z prínosov oddialila. Potenciálne nepriame výhody sa budú môcť plne prejaviť aţ po ozdravení 
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globálnej ekonomiky. Napriek tomu sa dajú bilancovať aspoň tie pozitíva a negatíva, ktoré euro 

doteraz so sebou prinieslo. 

Vývoj eura je pre SR podstatný, pretoţe zásadne ovplyvňuje vývoj hospodárstva krajiny. 

Slovensko zafixovalo kurz slovenskej koruny voči euru v čase prepuknutia ekonomickej krízy. 

Teda ešte predtým, neţ kríza zasiahla región. Kvôli tomu nebola negatívne zasiahnutá ako meny 

okolitých krajín. Rovnako by bola na tom i slovenská koruna, ak by ešte existovala. Euro si ale 

udrţiavalo svoju hodnotu. Bol to prvý pozitívny účinok eura ešte pred jeho zavedením. Kaţdá 

výhoda má i svoje nevýhody. Potvrdilo sa to i v tomto prípade. Spolu s oslabením mien klesali 

pre Slovákov i ceny v okolitých štátoch, čo začali mnohí vyuţívať. To malo za následok ďalší 

efekt. Bol zaznamenaný pokles trţieb v slovenských maloobchodoch. Avšak na zhoršenie 

situácie maloobchodných sietí mala vplyv i rastúca nezamestnanosť na Slovensku. Oslabovanie 

mien okolitých štátov malo rovnako negatívny vplyv i na slovenský export. Slovensko sa stalo 

pre ne nevýhodným obchodným partnerom. Uţ pred zafixovaním kurzu koruny, spôsoboval 

posilňujúci kurz koruny voči euru problémy s exportom. 

Slovensko je malá a výrazne otvorená ekonomika, existenčne závislá od spolupráce s krajinami 

EÚ. V roku 2009 sa v dôsledku krízy výrazne prepadol zahraničný obchod. Vykonalo sa teda 

menej finančných operácií so zahraničnými obchodnými partnermi. V dôsledku toho sa nemohla 

v plnej miere prejaviť výhoda zníţenia transakčných nákladov vyplývajúca zo zavedenia eura. 

Na získanie väčšieho objemu usporených transakčných nákladov sa musí najprv oţiviť 

zahraničný obchod. 

Po obrovskom hospodárskom poklese v roku 2009 začalo slovenskej ekonomike svitať na lepšie 

časy. Zvýšil sa prílev zahraničných investícií na Slovensko. Týka sa to najmä oblasti energetiky 

a motorových vozidiel. Investori hodnotia Slovensko pozitívne kvôli členstvu v eurozóne. 

Vďaka euru môţu vytvárať dlhodobé plány a nehrozí im riziko spôsobené volatilitou slovenskej 

koruny. Rast mzdy síce spôsobil, ţe slovenskí pracovníci sa stali drahší, ale stále nedosiahli 

úroveň miezd krajín západnej Európy. 

Euro pomohlo Slovensku lepšie vzdorovať nepriaznivým dopadom ekonomickej krízy. I keď 

jeho prínosy boli krízou krátkodobo tlmené, situácia bez eura by mohla mať oveľa horšie 

následky na hospodárstvo. Po doznení krízy môţe euro prispieť k rýchlejšiemu oţiveniu 

slovenskej ekonomiky. Slovenské ekonomické prostredie je oveľa stabilnejšie. Výhody novej 

meny by sa mali opäť výraznejšie prejaviť po oţivení ekonomickej situácie. Zostáva teda len 
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očakávať, ako sa vyvinie hospodárska situácia a aké prínosy či negatíva ešte euro zanechá na 

ekonomike SR. 
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Záver 

Cieľom tejto práce bolo posúdiť dopady zavedenia eura na ekonomiku Slovenskej republiky, 

vrátane vymedzenia pozitív a negatív súvisiacich s prijatím eura. 

Pre splnenie tohto cieľa bolo potrebné definovať integračné procesy v menovej oblasti v Európe, 

ktoré viedli k vzniku spoločnej európskej meny. Rovnako sme museli popísať menu euro 

a analyzovať všetky jej výhody a nevýhody pre členské štáty eurozóny vrátane Slovenskej 

republiky. 

Najprv sme museli popísať priebeh a dôvody vzniku Hospodárskej a menovej únie v Európe. 

Hlavnou príčinou snahy o vytvorenie spoločného európskeho trhu s jednotnou menou bolo 

zvýšenie hospodárskeho blahobytu. Mal zabezpečiť zníţenie nerovnosti medzi národnými 

menami a zvýšiť spoluprácu medzi členskými štátmi. Zjednocovanie menových politík v Európe 

bol ale zloţitý proces. Trvalo dlhé roky, kým sa vznikom jednotnej meny eura cieľ európskych 

štátov nakoniec naplnil. Proces menovej integrácie nebol v Európe stále dokončený, pretoţe euro 

ešte nepouţívajú ako svoje oficiálne platidlo všetky európske štáty. 

Taktieţ bolo potrebné charakterizovať jednotnú európsku menu euro. Nielen po vizuálnej 

stránke, ale i jej obecne uvádzané pozitíva a negatíva, ktoré kaţdej ekonomike prináša. Ako 

všeobecné výhody eura sme určili zvýšenie cenovej transparentnosti, elimináciu transakčných 

nákladov, zníţenie kurzového rizika a stabilnejší priestor pre zahraničný obchod. K hlavným 

výhodám sa ale pridruţujú i niektoré nevýhody, a tými sú zvyšovanie cien, strata vlastnej 

menovej politiky a jednorazové náklady pri zavádzaní meny do obehu. V konečnom dôsledku sa 

dá povedať, ţe výhody prevaţujú nad nevýhodami, čo je dôvodom pristupovania nových krajín 

do eurozóny. 

K splneniu hlavného cieľa bolo nutné vysvetliť i proces zavedenia eura. Spôsob prechodu na 

euro si volí kaţdá krajina podľa vlastného uváţenia. Ďalej sme si vymedzili podmienky, ktoré 

musí krajina spĺňať, aby sa mohla stať členom eurozóny. Nazývajú sa konvergenčné kritériá a do 

dnešnej doby sa ich podarilo splniť šestnástim štátom Európskej únie vrátane Slovenskej 

republiky. 

Po splnení čiastkových cieľov sme sa zamerali na splnenie hlavného cieľa práce. Zhodnotili sme 

postup zavedenia eura na Slovensku a jeho vplyv na slovenskú ekonomiku. Prijatie eura 

prebehlo hladko a bez väčších problémov. Hlavné pozitíva zavedenia eura mohli okamţite 
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pocítiť najmä podniky. Euro im pomohlo zbaviť sa kurzového rizika a zníţiť transakčné náklady. 

Hneď po zavedení eura v roku 2009 sa slovenská ekonomika značne prepadla. Mala to skôr na 

svedomí globálna ekonomická kríza. Euro začalo pozitívne vplývať na ekonomiku ešte pred jeho 

zavedením na Slovensku. Kým meny okolitých krajín oslabovali, kurz koruny bol uţ pevne 

zafixovaný k euru. Národná mena bola tak vďaka euru ochránená. Keďţe bola slovenská 

ekonomika silne ovplyvnená krízou, dopady eura sa prejavujú aţ s odstupom času. Stabilná 

mena láka čoraz viac zahraničných investorov a posilňuje rating krajiny. 

Za negatívum zavedenia spoločnej meny sme určili stratu vlastnej menovej politiky. Slovenská 

ekonomika sa s eurom čase krízy nedokáţe tak rýchlo prispôsobiť aktuálnemu vývoju. Za moţné 

negatívum sa dajú povaţovať i jednorazové náklady na zavedenie novej meny. Spôsobilo 

i značný prepad maloobchodných trţieb. 

Dopady zavedenia eura na ekonomiku Slovenska ešte nedozneli. Zatiaľ sú pozitívne vplyvy eura 

zrovnateľné s negatívnymi. Z dlhodobého hľadiska sa predpokladá, ţe výhody eura budú 

prevyšovať naj nevýhodami.  
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