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EURO na Slovensku od 1. 1. 2009

Euro a eurozóna

1. Čo je to euro?
Euro je spoločná mena tých krajín
Európskej únie, ktoré sú aj plnými
členmi Hospodárskej menovej únie.
Euro 1. januára 1999 prijalo 11 členských štátov EÚ: Belgicko, Nemecko, Španielsko, Francúzsko, Írsko,
Luxembursko, Holandsko, Rakúsko,
Portugalsko, Taliansko a Fínsko. Od
1. januára 2001 začalo euro používať aj Grécko, od 1.1.2007 Slovinsko. Od 1. januára používa euro aj
Cyprus a Malta. Názov meny euro
vybrali hlavy členských štátov, resp.
príslušných vlád, na summite Európskej rady v Madride v decembri
1995. Euro je po americkom dolári
druhou najvýznamnejšou svetovou
menou. Jedno euro má 100 centov.
Euro bolo možné použiť v bezhotovostnom styku od 1. januára 1999.
Bankovky a mince boli vydané do
obehu 1. januára 2002.
2. Čo je eurozóna?
Eurozóna je geografická oblasť
krajín EÚ, ktorých spoločnou menou je euro. Eurozóna vznikla v
januári 1999, keď Európska centrálna banka prebrala zodpovednosť za
menovú politiku od národných centrálnych bánk jedenástich členských
štátov EÚ. V roku 2001 do eurozóny
vstúpilo Grécko a v roku 2007 ako
trinásty člen Slovinsko. V súčasnosti
tvorí Eurozónu 15 členských štátov
spolu s Cyprom a Maltou, ktoré
prijali euro 1. januára 2008. Všetky členské krajiny EÚ sú členmi
Hospodárskej a menovej únie s tou
výnimkou, že nie všetky využívajú
aj spoločnú menu euro.
3. V ktorých krajinách
sa dá platiť eurom?
Euro je v súčasnosti národnou
menou v 15 krajinách eurozóny:
Belgicko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Luxembursko,
Nemecko, Portugalsko, Rakúsko,
Španielsko, Taliansko, Slovinsko,
Cyprus a Malta. So súhlasom Európskeho spoločenstva je euro legálnym
platidlom aj v niektorých krajinách,
ktoré nie sú členom EÚ. Ide o malé
krajiny, ktoré ani pred zavedením
eura nepoužívali svoju vlastnú menu. Patrí sem San Marino, Monako
a Vatikán. Na základe dohody s

Európskym spoločenstvom tieto
tri krajiny razia mince so svojou
vlastnou národnou stranou. Bez formálnej dohody však euro používajú
aj ďalšie európske krajiny: Kosovo,
Čierna Hora a Andorra.
4. Aký je oficiálny znak eura?
Stvárnenie znaku eura € bolo
inšpirované gréckym písmenom epsilon ako odkaz na kolísku európskej
civilizácie a vyjadruje prvé písmeno
slova Európa.

peňažná čiastka, teda okrem cien v
obchodoch aj mzdy, dôchodky, sociálne dávky, bankové účty, faktúry,
cenové ponuky, katalógy, atď. Ceny
budú prepočítané podľa konverzného kurzu 1€ = 30,126 SKK a zaokrúhlené na najbližší eurocent.

Zavedenie eura
na Slovensku

1. Čo je duálny obeh?
Od 1. do 16. januára 2009 potrvá
na Slovensku obdobie duálneho
(dvojakého) obehu. Počas tohto
obdobia bude možné v hotovosti
platiť okrem eur aj korunovými
bankovkami a mincami. Pri platbách
v korunách však bude výdavok v
eurách. Od 17. januára 2009 bude
možné platiť len eurami.
2. Ako si vymeniť peniaze?
Najjednoduchším spôsobom je
uložiť si peniaze pred zavedením
eura na účet do banky, kde budú
automaticky prevedené na euro. Po
zavedení eura budú komerčné banky
bezplatne vymieňať korunové mince do konca júna 2009, bankovky
do konca roku 2009. Banky budú
môcť obmedziť bezplatnú výmenu
korún za eurá podľa počtu vymieňaných bankoviek či mincí, limit na
bezplatnú výmenu však nesmie byť
nižší ako 100 kusov. Národná banka
Slovenska bude vymieňať mince do
konca roku 2013 a bankovky neobmedzene.
3. Čo je duálne (dvojaké)
zobrazovanie cien?
Duálne zobrazovanie cien znamená vyjadrovanie peňažných hodnôt v
korunách aj v eurách súčasne, resp.
vykazovanie čiastok v oboch menách. Duálne zobrazovanie cien je
povinné jeden mesiac po stanovení
konverzného kurzu, čiže od augusta
2008. Táto povinnosť pretrvá 12 mesiacov po zavedení eura. Pokračovanie duálneho zobrazovania po tomto
období bude dobrovoľné. Duálne
zobrazovanie sa bude vyžadovať
všade, kde sa občanovi uvádza

Štruktúra štartovacieho balíčka 1 € = 30,1260 Sk

Eurové bankovky
a mince

1. Aké sú eurové bankovky
a mince?
Existuje sedem eurových bankoviek: 500, 200, 100, 50, 20, 10, 5
eur a 8 eurových mincí v hodnote:
2 eurá, 1 euro a 50, 20, 10, 5, 2, 1
centov.
2. Aký je vzhľad eurových
bankoviek?
Séria eurových bankoviek pozostáva zo siedmich rôznych nominálnych hodnôt bankoviek, ktoré sú
zákonným platidlom na území celej
eurozóny. Každá eurová bankovka
predstavuje jeden architektonický
štýl. Tématicky sú tieto slohy znázornené pomocou prvkov okien, brán
a mostov. Na lícnej strane bankoviek
sú zobrazené okná a brány, ktoré sú
symbolom európskeho ducha otvorenosti a spolupráce. Okrem architektonických prvkov, je na prednej
strane bankoviek zobrazená aj vlajka
Európskej únie. Dvanásť hviezd Európskej únie vyjadruje dynamiku a
harmóniu súčasnej Európy.

3. Aké sú národné strany
slovenských eurových mincí?
Národné strany slovenských eurových mincí vybrala Národná banka
Slovenska na základe výsledkov
celonárodnej ankety v decembri
2004. Víťazom ankety sa stal motív
dvojkríža na trojvrší – štátneho znaku Slovenska, ktorý bude na jedno
a dvoj eurových minciach. Na 50,
20 a 10 centových minciach bude
Bratislavský hrad a na 5, 2 a 1 centových minciach Kriváň. Autormi
návrhov sú Ivan Řehák (dvojkríž na
trojvrší), Ján Černaj a Pavel Károly
(Bratislavský hrad) a Drahomír Zobek (Kriváň).
4. Kedy a kde si budeme môcť
kúpiť štartovacie balíčky
eurových mincí?
Štartovacie balíčky sa začnú predávať od 1. decembra 2008 za 500
Sk za kus a ich odber nebude kusovo
obmedzený. Balíčky bude predávať Slovenská pošta, a.s., banky a
Národná banka Slovenska. Cena
štartovacieho balíčka je stanovená
na ľahko zapamätateľnú hodnotu
500 Sk, ale skutočná hodnota 16,6
€ sa po prepočítaní na slovenské koruny nerovná presne 500 Sk. Tento
rozdiel predstavuje 0,09 Sk. (maximálne môže byť ± 1 eurocent, teda
0,30 Sk). Keďže jedným z hlavných
princípov prechodu na menu euro
je zásada nepoškodiť občana, tento
rozdiel bude znášať NBS. Rovnaký
princíp bol pri tvorbe štartovacieho
balíčka uplatňovaný aj v ostatných
krajinách eurozóny. Pri celkovom
počte 1,2 mil. kusov štartovacích balíčkov znáša NBS náklady vo výške
108 000 Sk.
5. Ako bude vyzerať štartovací
balíček eurových mincí?
Štartovací balíček pozostáva zo
45 kusov eurových mincí so slovenskou rubovou stranou a jeho štruktúra je uvedená v tabuľke. Hmotnosť
jedného štartovacieho balíčka je
241,32 gramov. V štruktúre mincí
NBS kládla dôraz najmä na mince
stredných nominálnych hodnôt (10,
20 a 50 centov). Mince budú voľne
vložené (nasypané) do plastového
vrecka. Všetky balíčky vyrobí Mincovňa Kremnica.
Zdroj: www.euromena.sk

Termíny prázdnin pre školský rok 2008/2009
Školské prázdniny

Termín prázdnin

Začiatok vyuč.

Jesenné prázdniny

30. 10. 2008 - 31. 10. 2008

03. 11. 2008

Vianočné prázdniny

22. 12. 2008 - 07. 01. 2009

08. 01. 2009

Polročné prázdniny

30. 01. 2009

02. 02. 2009

Jarné prázdniny

16. 02. 2009 - 20. 02. 2009

23. 02. 2009

Veľkonočné prázdniny

09. 04. 2009 – 14. 04. 2009

15. 04. 2009

Letné prázdniny

01. 07. 2009 – 31. 08. 2009

02. 09. 2009

