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Vo februári 2007 prevzal ,,euroštafe-
tu“ gor Barát, splnomocnenec vlády 
SR a ako sám tvrdí, zavedenie eura 
na Slovensku je jediná spoločná 
téma pre vládnu koalíciu ako aj opo-
zíciu, kde niet rozporov. V Handlovej 
sa stretol sa so stredoškolákmi, ale 
aj  so staršou populáciou a tu sú 
odpovede na otázky Handlovčanov. 

Kampaň je rozbehnutá, vznikli už v prí-
prave na zavedenie eura problémy? Ako to 
vnímate dnes?
Našťastie, žiadne veľké problémy pri zave-
dení eura nenastali. Odkedy Slovenská 
republika splnila všetky podmienky a 
dostali sme kladné hodnotenie od všetkých 
európskych inštitúcií, sa prípravy rozbehli 
naplno, či už ide o informačnú kampaň, 
razbu mincí, prípravu bankového sektora, 
podnikateľov, verejnej správy. Procesy 
dôsledne sledujeme nielen my ale aj 
európske inštitúcie. 
Dnes je pre nás dôležité, aby verejnosť 
vedela o základných veciach, aby všetci 
vedeli ako sa budú meniť koruny za eurá, 
poznali termíny. Veľkú pozornosť venujeme 
predzásobeniu bánk bankovkami a euro-
mincami, zabezpečeniu razby a distribúcie 
mincí a sekundárne predzásobeniu podni-
kateľov, obchodných reťazcov. Je to náročný 
projekt. Keďže Slovensko má nastavený 
systém na tzv. Big Bang (Veľký tresk) našim 
cieľom dnes je zabezpečiť bezproblémovo 
duálny obeh peňazí v období 1.- 16. janu-
ára 2009. 

Môžu ľudia používať aj mince a bankovky 
ktoré boli vydané v inej krajine?
Bankovky sú všetky rovnaké, a nemajú 
žiadny národný znak, ktorý by ich odlišoval. 
Mince majú lícnu stranu spoločnú, rubovú 
stranu s národnými prvkami. Bez ohľadu 
na to, ktorá krajina mince vydala, sú všetky 
platné vo všetkých krajinách eurozóny. 

Ako ľudia zistia, či je minca alebo bankovka 
platná?
Neplatné euromince v podstate nejestvujú. 
Môžeme skôr hovoriť o falzifikátoch. Ich 
výroba je však náročná a prakticky je 
to vylúčené. Stretli sme sa s falošnými 
,,euromincami“, ale tie boli použité 
v rôznych automatoch a na prvý pohľad 
boli rozoznateľné. Čo sa týka bankoviek 
je potrebné byť ostražitejší. Základnými 
ochrannými prvkami sú vodoznak, ktorý 
vidíte pri pohľade proti svetlu, hĺbkotlač, 
resp. reliéfna tlač, ktorú zistíte pri kontrole 
hmatom. Ochranný strieborný prúžok, kde 
je uvedená nominálna hodnota bankovky 
je jemne perforovaný. Už rýchla kontrola 
hmatom by vám mala dať uspokojenie, že 
bankovka je pravá. Ak nie ste si istý, treba 
požiadať o jej výmenu priamo v predajni. 

Ak sa až dodatočne zistí, že bankovka je 
falošná, strácate nárok na jej náhradu. 

Máte pripravené komunikačné aktivity pre 
rôzne cieľové skupiny. Čo je ich hlavným 
motívom?
Hlavnou cieľovou skupinou je široká verej-
nosť. Máme však vytipované citlivé cieľové 
skupiny. K nim patria seniori, zdravotne 
postihnutí, ľudia žijúci v odľahlých a ťažšie 
dostupných lokalitách. Volili sme rôzne 
prístupy. Napríklad pre odľahlé lokality 
sme pripravili ,,Euromobil na cestách“. Je 
to automobil s modernou prezentačnou 
technikou, a vyškolenou posádkou, ktorý 
navštevuje slovenský vidiek, distribuuje 
informačné materiály, posádka odpovedá 
na otázky ľudí. Ideme prakticky až do 
miesta bydliska. Pre zrakovo postihnutých 
sú pripravené zvukové karty, zvukové CD, 
materiály v Braillovom písme, pre nepoču-
júcich je pripravené DVD, pre menšiny sú 
pripravené jazykové mutácie informačných 
materiálov. Seniori a ľudia v sociálnych 
zariadeniach sa stretávajú na diskusiách, 
pri okrúhlych stoloch, spolupracujeme 
s mimovládnymi organizáciami.

Budete vy osobne chodiť s europeňažen-
kou? 
Zavedenie eura sprevádza množstvo mýtov, 
poplašných správ. Žiadny dramatický 
nárast počtu mincí neočakávame. Žil som 
3 roky v Českej republike, kde majú okrem 
nominálnych hodnôt mincí 1,2,5,10 aj 20 
a 50 Kč. Takúto štruktúru môžeme porov-
návať so štruktúrou aj hodnotou euromincí 
a nikto v Česku žiadne špeciálne peňaženky 
alebo mešce nenosí.

Máte pre našich čitateľov odporúčania, 
možno upozornenia?
Tu by som dal do pozornosti, že napríklad 
v prípade Euromobilu nikdy nenavšte-
vujeme občanov priamo v domácnosti. 

Ak sa stretnete s ľuďmi, ktorí si pýtajú 
údaje o vás, výške hotovosti alebo ponú-
kajú výmenu bankoviek, určite to nebude 
predstaviteľ žiadnej verejnej inštitúcie 
a s najväčšou pravdepodobnosťou to bude 
podvodník, ktorému netreba žiadne údaje 
poskytovať a už tobôž ho púšťať do bytu.. 
Výmena peňazí bude prebiehať výlučne 
v bankových inštitúciách. Pri akejkoľvek 
ponuke na výmenu bankoviek mimo bánk, 
sa vystavujete riziku, že sa stanete obeťou 
podvodníkov. Ponuka lepšieho kurzu ako je 
platný konverzný kurz, by vás mala upozor-
niť, že to nie je v poriadku. 
Občania si budú môcť zakúpiť štartovací 
balíček v hodnote 500 Sk,-, ktorého obsa-
hom je 45 mincí ( 16,60 ). Jeho zakúpenie 
nie je povinnosťou. 
Najjednoduchším spôsobom, ako sa vyhnúť 
osobnej výmene peňazí v bankách, je uložiť 
ich pred zavedením eura na účet do banky, 
kde budú automaticky prepočítané na eurá 
bez akýchkoľvek poplatkov. 

Prečo je konverzný kurz všade oficiálne 
uvedený ako 30,1260 ? Nie je tá nula na 
konci zbytočná?
Z matematického hľadiska áno. Pri sta-
novení konverzného kurzu však platia 
pravidlá, ku ktorým sme sa zaviazali. Tie 
hovoria, že konverzný kurz musí byť stano-
vený na 4 desatinné miesta. Pýtajú sa ma, 
prečo to nie je presne 30 Sk,-. Európska 
únia pracuje na princípe precedensov. Ak 
by v prípade Slovenska určila konverzný 
kurz 30,0000 - Sk, takáto požiadavka by 
mohla nastať aj v iných krajinách, ktoré 
sa pripravujú na zavedenie eura. V tom prí-
pade by, z ekonomického hľadiska, mohla 
mať takéto „zarovnanie“ citeľné dopady, či 
už sa jedná o ,, tvrdšiu“ alebo „mäkšiu“ 
menu. Myslím si, že kurz, ktorý sa podarilo 
vyrokovať Slovensku je na prerátavanie aj 
z pamäti veľmi dobrý a desatinné miesta 

za 30 si môžeme pri rýchlom prerátavaní 
v hlave pre zjednodušenie odmyslieť.

Čo sa stane s kreditom, ak ste vlastníkom 
kariet od mobilných operátorov?
Hodnota zvyšného kreditu sa vám automa-
ticky 1.1.2009 prepočíta na eurá,, presne 
podľa konverzného kurzu. Bez akýchkoľvek 
poplatkov.

Ako majú byť správne uvedené ceny v ob-
chodoch?
Všetky pravidlá, ako sa bude euro mena 
zavádzať, ako je potrebné postupovať, 
sú uvedené v tzv. Generálnom zákone. 
Cenovky, ktoré už dnes vidíte vo všetkých 
obchodoch a majú zreteľne napísanú menu 
v aj v Sk nebude potrebné meniť. Duálne 
zobrazovanie je povinné do 1.1.2010. Ceny 
musia byť uvedené na celý eurocent, to 
znamená na 2 desatinné miesta.

Zvýši nám euro ceny?
Ceny od roku 1993, kedy bola inflácia viac 
ako 20 %, potom klesla na hranicu  pribl. 
13 %, opäť stúpala a klesala, ovplyvňovali 
objektívne ekonomické alebo trhové vplyvy. 
V tom období sme o zavedení eura ani 
neuvažovali a ceny rástli – samozrejme 
z iných dôvodov než je euro. Ceny budú 
rásť a klesať nezávisle od toho, či euro na 
Slovensku bude alebo nie. Verím, že ste sa 
už stretli so sloganom ,,Meníme menu, nie 
cenu“. Nálepky s týmto textom nájdete na 
vo všetkých spoločnostiach, ktoré sa zavia-
zali dodržiavať etický kódex. V súčasnosti 
je zaregistrovaných 1800 signatárov, ktorí 
sa hlásia k etickému kódexu a predsta-
vujú dnes vyše 15 000 obchodov. Ceny pri 
zavádzaní novej meny budú okrem tohto 
projektu sledované aj zo strany Slovenskej 
obchodnej inšpekcie a Združenia sloven-
ských spotrebiteľov.
Ak nájdeme doma slovenské peniaze o 5 
rokov, už ich nevymeníme?
Národná banka Slovenska bude meniť ban-
kovky neobmedzene. Výmena mincí v NBS 
je do konca roku 2013. Komerčné banky 
budú bezplatne vymieňať mince do konca 
júna 2009, bankovky do konca roku 2009.

Viac o eure na www.euromena.sk alebo na 
bezplatnej linke 0800 103 104.

Mesto Handlová  prijalo 
etický kódex

Pri príležitosti návštevy splnomocnenca 
vlády pre zavedenie eura na Slovensku 
sa mesto zaradilo k  signatárom Etického 
kódexu ,, Meníme menu, nie cenu“. Tým 
sa Mesto Handlová zaviazalo, tak ako ak aj 
všetky mestské organizácie, k dodržiavaniu 
pravidiel, ktoré uľahčia adaptáciu na prí-
chod novej meny euro.

 Do zavedenia eura ostáva už len zopár dní


