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O niekoľko mesiacov sa Slovensko opäť o krok priblíži k životnému štýlu západných 
krajín. Od prvého januára 2009 sa totiž naša krajina môže tešiť na spoločnú európsku 
menu – euro. Približne pol roka pred jeho zavedením a najneskôr mesiac po stanovení 
ofi ciálneho konverzného kurzu, sa povinne začnú všetky tovary a služby oceňovať 
duálne v slovenských korunách i v eurách. Zavedeniu eura, ale najmä „očisteniu jeho 
spochybňovaného mena” bude predchádzať intenzívna informačná kampaň. Pre 
Slovensko, ako krajinu s ešte stále sa transformujúcou ekonomikou, je dôležitou úlohou 
zabezpečiť aj po prechode stabilný ekonomický rast, ako pre podnikateľské prostredie, tak 
aj každého občana plynulý úspešný vstup do eurozóny. Ako vnímajú fi rmy na Slovensku 
vyhlásenie EÚ, že naša krajina spĺňa kritériá na prijatie eura a ako táto skutočnosť ovplyvní 
ich podnikanie, sme sa opýtali vystavovateľov na MSV Nitra 2008.

Ing. Jozef Topocer, obchodný 

referent, PLASTOCHEM, spol. 

s r.o. 

Sme spokojní, že euro k nám 

príde už na začiatku budú-

ceho roku, teda o niekoľko me-

siacov. Naša spoločnosť dlho-

dobo, takmer už piaty rok, ob-

choduje prostredníctvom vy-

tvoreného euroúčtu a zmena 

koruny na euro bude pre fi rmu 

prínosom. Nebude to mať žiad-

ny negatívny vplyv na naše podnikanie, práve naopak. 

Čo sa týka zákazníkov na domácom trhu, obchodujeme 

s nimi prostredníctvom duálneho systém. Je to najmä 

z toho dôvodu, že väčšina fi riem na Slovensku má buď 

zahraničného majiteľa, alebo už aj tieto fi rmy obchodu-

jú smerom za hranice, takže dve tretiny všetkých platieb 

uskutočňujeme prostredníctvom spomínaného euroúčtu.

Ing. Ján Bednár, konateľ 

Teximp Slovensko, spol. s r.o.

Tie slovenské fi rmy, ktoré 

obchodujú, resp. dováža-

jú a predávajú tovar do európ-

skych krajín, resp. kde sa ob-

chodná cena uvádza v eurách, 

sú pripravené prijať zmenu slo-

venskej koruny na euro, dokon-

ca to vítajú. Vyhnú sa tak niekto-

rým fi nančným stratám, naprí-

klad pri prevode v banke, pokiaľ 

má fi rma vytvorený účet v domácej mene. Spoločnosť Te-

ximp Slovensko nebudeme mať pri prechode na európ-

sku menu žiadne problémy, keďže so zahraničnými zá-

kazníkmi a väčšinou slovenských zákazníkov obchoduje 

už od svojho vzniku, resp. od roku 2003, v eurách.

Ing. Jozef Tkáčik, riaditeľ 

spoločnosti TBH Technik, s.r.o.

Naša spoločnosť ako zmluv-

ný partner Bosch Rexroth 

AG je prevažne obchodnou 

spoločnosťou. Prijatie eura vní-

mame veľmi pozitívne, nakoľ-

ko už v súčasnej dobe viac ako 

70 % platieb v rámci Slovenska 

prebieha v EUR, do zahraničia 

je to 100 %. Zavedením eura sa 

nám určité činnosti značne zjed-

nodušia a odstráni sa riziko kurzových strát.

Ing. Milan Ftorek, konateľ 

ISCAR SR, spol. s r.o. 

V každom prípade súhlasím, 

aby sa euro zaviedlo na 

Slovensku čo najskôr a určite to 

nielen nám, ale aj iným fi rmám 

pri podnikaní pomôže. Žiadny 

výrazný vplyv to na naše ob-

chodovanie nebude mať. Jediný 

problém bude so zmenou kon-

verzného kurzu, ktorému bude-

me musieť prispôsobiť náš cen-

ník. Od prvého júla budeme na faktúrach uvádzať cenu 

výrobku v oboch menách, ale ofi ciálny kurz, pri ktorom 

EURO? Bez problémov
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sa bude koruna meniť, bude známy až od ôsmeho júla. Tento problém sa objaví vo 

väčšine slovenských fi riem, ale to už je v kompetencii vlády, ako sa s týmto prob-

lémom vyrovná. My s eurom obchodujeme už niekoľko rokov a môžeme povedať, 

že to bol práve slovenský klient, ktorý nás požiadal, aby sme ceny prepísali do eu-

rópskej meny. Dôvodom bola silnejúca koruna. Podľa môjho názoru až 90 percent 

slovenských fi riem je úzko prepojených so zahraničím, takže väčšie prekážky pri 

zavádzaní eura by sa nemali objaviť.

Andrea Hanková, konateľka NOVEL, spol. s r.o.

Podľa môjho názoru Slovensko je skutočne priprave-

né na prijatie eura. Naša spoločnosť už od februára 

tohto roku používa prepočítavací kurz na faktúrach, aby si 

ľudia mohli prepočítať ceny tovarov v eurách a v budúc-

nosti napríklad porovnať s našou konkurenciou. Pri zme-

ne slovenskej koruny musíme riešiť drobné opatrenia, na-

príklad pri platení v hotovosti. Aby sme predišli veľkému 

množstvu mincí v pokladniach, založili sme v bankách ter-

minály na platobné karty, ktoré sme doteraz nemali a bu-

deme našich zákazníkov navigovať, aby platby uskutoč-

ňovali prevodom. Tým sa vyhneme veľkému predzásobo-

vaniu mincami, ku ktorému nás vyzvala banka. Je však veľmi ťažké poskytnúť banke 

bližší harmonogram a odhadnúť, aká bude spotreba týchto mincí. V rámci prípravy 

na príchod Eura sme sa viac zamerali aj na investovanie, napríklad do nehnuteľ-

ností, keďže sú isté obavy, že pri prepočítavaní na euro môže dôjsť k znehodnote-

niu prostriedkov, ktoré by inak ostali na účte a došlo by k zníženiu ich nominálnej 

hodnoty. 

Aj napriek tomu, že našimi zákazníkmi sú zväčša slovenské fi rmy, väčšina z nich ob-

choduje aj so zahraničnými spoločnosťami, čím sú už v tejto chvíli pripravení uhrá-

dzať a vystavovať faktúry v eurách. Ešte v priebehu minulého roku sme s niekto-

rými fi rmami vyvážajúcimi do zahraničia uzatvorili dohody, na základe ktorých im 

všetky naše produkty budeme fakturovať v eurách. Na euro sa tešíme, ako aj naši 

zákazníci.
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